
IMMANUEL, BŮH S NÁMI
Matouš 1, 22 - 23

Jako dítě jsem často trpěl osamě-
lostí. Toužil jsem být někomu na-

blízku, s někým se sdílet, nebýt
sám. Už v ráji si Bůh všiml: „Není
dobré, aby člověk byl sám." Bůh
stvořil člověka ke společenství. Se
sebou a s druhými. Není samota
základní problém člověka? 
Nikdy pak není osamělost větší
než o Vánocích. Když vidíme, jak
se rodiny navštěvují a scházejí, jak
se lidé v televizi a rádiu baví a
jsou spolu, a my musíme být sami.
Tehdy samota nejvíce bolí.
Ale Vánoce jsou přece o tom, že ne-
jsme sami. „Bůh s námi!" Sám Bůh
se zjevil v životě, smrti a vzkříšení
Ježíše Krista. Jeho láska nás usmi-
řuje s Bohem a zachraňuje ne-
jen před věčným odsouzením, ale
i před časnou samotou a izolova-
ností. Bůh sestoupil z nebe, aby
nám řekl, že nás miluje! V jedné
písni se zpívá: „Bůh přišel v

Kristu na dotek, jak máme děko-
vat?"
O tom jsou Vánoce! Sám Bůh při-
chází v Synu, aby byl s námi. Při-
chází, aby odpustil naše hříchy,
posílil naši víru, vlil do nás novou
radost, dal nám naději do budouc-
na, uzdravil naše minulá zranění.
Pavel říká „Je-li Bůh s námi, kdo
proti nám?"
Toto poselství Vánoc se během
dvou tisíců let nezměnilo. Každo-
ročně nám Vánoce připomínají, že
Bůh je s námi. Jste-li o těchto
Vánocích osamělí, obraťte se ve ví-
ře ke Kristu. A pak ho poproste,
aby vám ukázal na někoho, kdo je
sám, a ukažte dotyčnému Kristo-
vu lásku.

Ondřej Kyml
kazatel Církve bratrské
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Pokračování z minulého čísla
Panna Marie byla první svědkyní
výkupné lásky Otcovy a touží zůstat
vždy a všude její pokornou služeb-
nicí. Tento mariánský rozměr v křes-
ťanském životě leckdy chybí v po-
hledu na ženu a její postavení ve
společnosti. V dnešní době rozvinu-
tých emancipačních snah a jejich
oprávněných kritik by právě Marie
mohla být prostřednicí ukazující k
Ježíši trpícímu pro naši spásu. Opo-
ra na místě nejčestnějším. Žena při
pohledu na Marii může objevit ta-
jemství, jak důstojně prožívat své
ženské bytí a jak se doopravdy reali-
zovat. V Mariině světle spatřuje cír-
kev ve tváři ženy odlesk krásy, v niíž
se zrcadlí nejušlechtilejší city, jakých
je schopno lidské srdce: bezvýhrad-
ná obětavost lásky, síla jež dovede

snášet největší bolesti, bezmezná
věrnost a neúnavná činorodost, do-
vednost spojovat hluboký vhled se
slovem útěchy a povzbuzení.
Možná, že bychom nyní mohli bez
předsudků porozumět našim řím-
skokatolickým bratřím, proč chápou
Marii jako výraz jednoty církve. Ma-
rie reprezentovala veškeré úsilí o
dosažení jednoty, a to i v tak nešťast-
ných podobách jako byla protirefor-
mace, která rozdělila tábor protes-
tantský od římského na staletí. Není
tedy divu, že protestanté chovají k
Marii stejnou podvědomou nedůvě-
ru, jakou měly často koloniální náro-
dy, které byly kolonizovány se jmé-
nem Ježíšovým na rtech, ke křesťan-
ství.
Od dob Husových, který se v mario-
logii od římské církve takřka nelišil,

hledala protestantská teologie důvo-
dy pro potlačení významu Panny
Marie. Byla to pochopitelná opozice
proti sílícímu mariánskému kultu v
římské církvi, který skutečně někdy
nabýval až pověrečných forem. Vý-
sledkem je, že se postava Marie v
evangelických kruzích raději obchá-
zí a pokud o ní hovoříme či píšeme,
tak zpravidla polemicky s větším
důrazem na to ,čím není, než čím
pro nás je. Často máme i zkreslené
představy o mariánské úctě v řím-
ské církvi, založené na povrchním
po-zorování nebo na nějakém pově-
rečném způsobu, jehož jsme byli
svědky.
Současné pojetí mariánské úcty je
vyjádřeno ve věroučné konstituci o
církvi - Světlo národů. Toto ústřední
dílo II. vatikánského koncilu si vyžá-
dalo čtyři roky práce. Nemalou těž-
kost způsobila otázka, zda se má
nauka o Matce Boží do předlohy za-
řadit, nebo o ní jednat zvlášť. Jeden
směr, příliš zdůrazňující zvláštní
důstojnost Rodičky Boží, chtěl, aby
se o Marii jako prostřednici všech
milostí mluvilo zvlášť. Druhý směr
však zdůrazňoval rozdíl mezi Kris-
tem Synem Božím a Marií, která je
pouze tvor Boží. Jako dcera Evy je
též vykoupena Kristem a náleží ke
společenství církve, která v ní má
zvláštní přímluvkyni a svůj vzor.
Nauka o církvi, dle druhého směru,
je vhodnou půdou k pochopení dů-
stojnosti a poslání Panny Marie.
Důvody vycházejí z toho, že nejen
protestanté, ale i východní církve se
nelibě dívaly na ony směry v kato-
lické teologii, které mluvily o jedi-
nečné, ba téměř nutné účasti Marii-
ně na vykupitelském díle Kristově.
Výrazy spoluvykupitelka a pro-

Marie - matka Boží 2.

ZAOSTŘENO NA BLÍZKO
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Vánoční pozdrav Kostnické jednoty
Milé sestry a bratři, vážení přátelé, drazí čtenáři!
Adventem jsme vstoupili do úvodních zastavení nového církev-
ního roku, ve kterém nás čekají výmluvné připomínky toho, jak
nás laskavý Hospodin obdarovává, jak štědře připravil všechno,
abychom neměli nedostatek; jak mnohostranně zjevuje svou
spasitelnou péči.
Ano, hned ve vánočním dění září nebeská sláva - a nabídka
pokoje pro ty, kteří otevírají svá srdce a radují se, že "nám, nám
narodil se".
Ať vás potěšuje zvěst, že Bůh je s námi zvláště tehdy, když dolé-
hají samota a nejrůznější starosti a úzkosti. Bůh je s námi i v
tomto světě!
Zároveň jsme se přiblížili k prahu nového občanského roku. A
dodejme, i nového vydavatelského ročníku našeho Evangelic-
kého týdeníku - Kostnických jisker. Jako předsednictvo vydava-
tele Kostnické jednoty i jako všichni spolupracovníci redakce a
administrace jsme velice rádi, že se nám podařilo - i s vaší
pomocí - dodržet slib, že letos vydáme 37 čísel, a že tedy může-
me doufat, že stejně obstojíme i v roce 2011.
S upřímným přáním radostného a pokojného Nového roku,
s vděčnosti za Boží pomoc i za vaši dosavadní podporu

Předsednictvo Kostnické jednoty - Sdružení evangelických
křesťanů, o.s., a redakce a administrace týdeníku

Brandýské muzeum pořádá snad každoročně sezon-
ní výstavy betlémů. Tak i letos. Stojí za to ji navští-
vit. Betlém s pastevci, rodinou a zvířaty ve stáji, sem

tam anděl. A ta-
ké s mágy, hvěz-
dáři, mudrci - či
jak bývají nazý-
váni - i králi. Ve
stálé muzejní expozici však na-
jdeme také pozoruhodný reliéf,
mimořádné umělecké dílo mistra
G. B. Quadriho: Klanění tří králů.
Obraz toho, jak učení a mocní se
sklánějí před právě narozeným
dítětem. Nejspíš jej chtěli hledat
na královském dvoře Herodově, a
nakonec jej objevili ve žlabu bet-
lémské stáje. Muzeum vydalo toto
dílo na neobyčejné pohlednici:
adresát ji může rozebrat a opět
složit jako skládačku (tzv. „puzz-

le"). Drobný, ale pěkný vánoční dárek, či pozdrav pro vaše přátele.
Lze jej také poslat jako pohlednici a pak již jen rozložit a složit, aby
nic nechybělo. Aniž si to uvědomíme, míváme v dnešní době sklon
takto nakládat se slavením Vánoc. Leccos si vybereme, přebereme,

vynecháme. A nejde nám to nějak dohromady. Obzvlášť
s životním stylem dnešní doby. Namísto krásného obra-
zu nám zbude nakonec jen pár podivných úlomků, folk-
lorních obyčejů, nebo prázdno, které už nelze nikam
zařadit. Co jsme si tam promítli, co hledáme, co ztratili?

Snad ještě ti mágové mají své ezoterické kouzlo, zato Ježíš se pro-
měnil v jakousi figurku nosiče dárků a zůstal do příště odložen v
jesličkách. Toho nás na cestě za hvězdou našeho života, a nejen o
Vánocích, Bůh chraň!

Jan Kašper

Torzo, nebo mozaika
Vánoc?
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střednice všech milostí jsou těžce
srozumitelné v oblasti teologie, kde
spása a milost jsou dar Boží.
Když malá většina rozhodla, aby se
o Matce Boží mluvilo v předloze o
církvi, považovalo to mnoho bisku-
pů a teologů za snížení Panny Marie
a ústup protestantům. Zařazení na-
uky o Matce Boží do předlohy o
církvi je však užitečné nejen pro eku-
menické hnutí, ale i pro postoj všech
věřících k Panně Marii. Koncil pak
ve své konstituci předložil věřícím
jen některé body nauky o Marii a
nechtěl řešit různé otázky, které se
objevují v rozpravách mezi jednotli-
vými teologickými školami.
Z této konstituce je dobré připome-
nout z článku 66 a 67 oficiální stano-
visko římskokatolické církve k mari-
ánské úctě:
„Už za dávných časů blahoslavená
Panna byla uctívána pod jménem
Bohorodičky a pod její ochranu se
utíkali věřící v modlitbách při všech
nebezpečích a potřebách. Hlavně po
efezském sněmu úcta Božího lidu k
Marii podivuhodně vzrostla a proje-
vovala se v uctívání, lásce, vzývání a
napodobování, tak jak to vyjadřují
její prorocká slova: „Budou mne bla-
hoslavit všechna pokolení, že se
mnou učinil veliké věci ten, který je
mocný" (L 1,48-49 ). Tato úcta, která
byla vždycky přítomna v církvi, má
sice naprosto jedinečný ráz, přesto
se však podstatně liší od bohoslužby
klanění, které se vzdává vtělenému
Slovu, stejně jako Otci a Duchu sva-
tému a je bohoslužbě velmi na pro-
spěch. Církev schválila rozmanité
pobožnosti k Bohorodičce v hrani-
cích zdravé a pravé nauky a se zře-
telem na podmínky, které existují v
jednotlivých obdobích a místech a s
ohledem na ducha věřících. Tyto po-
božnosti způsobují, že při uctívání
matky je poznáván, milován a osla-
vován Syn a jsou zachována přiká-
zání Toho, kvůli kterému všechno
bylo stvořeno ( srv. Ko 1,15-16 ) a v

němž - podle rozhodnutí věčného
Otce - jsou všechny dokonalosti v
plné víře ( Ko 1,19 ).
Posvátný sněm úmyslně vyhlašuje
tuto katolickou nauku a zároveň na-
pomíná všechny syny církve, aby
horlivě podporovali mariánskou
úctu, hlavně liturgickou, a aby si vá-
žili mariánských modliteb a pobož-
ností, které učitelský úřad během
staletí doporučoval... Sněm vybízí
též naléhavě teology a hlasatele
Božího slova, aby se při zvláštní dů-
stojnosti Bohorodičky zdrželi jak ne-
správného přepínání, tak i příliš
úzkého hlediska. Studiem - pod ve-
dením učitelského úřadu církve -
Písma svatého, církevních otců, uči-
telů a liturgie ať správně osvětlí po-
znání a výsady blahoslavené Panny,
které jsou vždy zaměřeny ke Kristu,
jenž je pramen každé pravdy, sva-
tosti a zbožnosti. Úzkostlivě se musí
vyhýbat všemu, co v jejich slovech
nebo činech by mohlo vést odlouče-
né bratry i ostatní lidi v omyl o pravé
církevní nauce. Věřící si pak musí
uvědomit, že pravá úcta nezáleží v
neplodném a přechodném citu ani v
jakési prázdné důvěřivosti, nýbrž
vychází z pravé víry, která nás při-
vádí k uznání důstojnosti Boho-
rodičky a vybízí k synovské lásce
vůči naší Matce a k napodobování
jejích ctností."
Mariánské modlitby, což to není nej-
větší kámen úrazu mezi denomina-
cemi? Jak je možno modlit se k Pan-
ně Marii a ke svatým, když se přece
máme modlit jedině k Bohu? Zde si
nejprve musíme uvědomit, že mod-
litby ke světcům v římskokatolické
církvi nelze porovnávat s modlitba-
mi k Nejvyššímu. I když se mluví o
modlitbě, jsou to v podstatě pouze
prosby o přímluvy, protože jedině
Bůh jedná. Ak čemu přímluvy? Proč
se neobracet k Bohu přímo? Tutéž
otázku bychom mohli dát i apoštolu
Pavlovi, který se obrací na bratry v
Kristu s žádostí, aby se za něho
modlili (1 Te 5,25; Ko 4,3), a sám se

také za druhé modlí (2 Te 1,11 ). Proč
se neobrátí k Bohu každý sám?
Zřejmě proto, že žádost o přímluvu
přímou modlitbu nevylučuje ani ne-
nahrazuje a máme nést břemena
jedni druhých i na modlitbách. Je-li
Kristovým vzkříšením přemožena
smrt (1 K 15,55), pak v Ježíši Kristu je
spojena církev bojující s církví vítěz-
nou. (2 K 5,1) Předpokládáme-li, že
církev vítězná se modlí, může se
modlit i za církev bojující. Pak není
tak nepochopitelné, jestli někdo z
bojující církve požádá o modlitbu za
svůj problém také někoho z církve
vítězné, i když v protestantismu to-
to není zvykem. Protože modlit-
ba spravedlivého má velkou moc 
(Jk 5,16), obracíme se zpravidla s
žádostí o modlitbu na ty, o nichž se
domníváme, že jsou modlitebníky,
kteří nežijí neřádným životem. Tam
někde jsou kořeny proseb ke svěd-
kům víry o přímluvy: pros za nás.
Pokorná, tichá, skromná dívka Ma-
rie, která se držela v pozadí a ukazo-
vala k Ježíši Kristu. Což právě na ni
se nevztahují slova „Kdo je mezi
vámi největší, buď jako poslední, a
kdo je v čele, buď jako ten, který
slouží"? (L 22,26 ) V tomto pohledu
Boží logiky by nám nemusel vadit
ani titul Královna nebes. To už není
jakási nadbytečná kultovní postava
vedle Boha a Ježíše, se kterou si jako
protestanté nevíme rady. To je vzor
křesťanova života. Otvírat se v plné
důvěře a poslušnosti Duchu svaté-
mu, abychom už nežili sami sobě,
ale žil v nás Kristus (Ga 2,20). Aby-
chom byli schopni přijmout všechny
dary, které Pán pro nás připravil 
(1 K 2,9). Což nemáme jednat jako
Marie? Je mnoho svědků Kristo-
vých, mnoho apoštolů a učitelů círk-
ve, ale u žádného není tak jasné a
zřejmé jak je nutno odpovědět na
Boží výzvy, aby se Slovo stalo sku-
tečně tělem. Zde nejde o teologické
diskuze, to je charakter křesťanské-
ho života. 

Pavel Tůma

SVETOVÍ A ÁZIJSKÍ CIRKEVNÍ VODCOVIA UPOZORŇUJÚ NA HROZBU Z KÓREY
London/Geneva (ENInews)
Predseda Rady svetovej misie, globálneho zoskupenia hlavne reformo-
vaných cirkví, odsúdil ostreľovanie juhokórejského ostrova severokórej-
skou armádou a žiadal o modlitby za to, aby napätie neprerástlo do
konfliktu. "Rada svetovej misie a vedúci jej členských cirkví vyjadrujú
zármutok ekumenického bratstva a svetového spoločenstva cirkví nad
nevyprovokovanou agresiou a útokmi a vyzývajú armádu Severnej Kó-
rey, aby prestala s útokmi na ľud Juhu," – napísal generálny tajomník
Rady svetovej misie reverend Des van der Water v liste Presbyteriánskej
cirkvi v Kórei.

PREZIDENT SVĚTOVÉHO LUTERSKÉHO SVAZU MUNIB YOUNAN
VYZÝVÁ CÍRKVE K PROROCKÉ SLUŽBĚ
Ženeva (LWI)
Luterská rodina na celém světě musí spolupracovat při uzdravení pora-
něného světa, řekl biskup Evangelicko-luterské církve v Jordánsku a
Svaté zemi Dr. Munib Younan, prezident Světového luterského svazu,
25. listopadu v kapličce Ekumenického centra v Ženevě. "Jsme povolá-
ni pracovat na zmírňování bídy, prorocky bojovat proti nespravedlnos-
ti, být mostem mezi Jihem a Severem, Východem a Západem, posilňo-
vat své sestry a bratry, kteří trpí pro svou víru, a nést odpovědnost za
celistvost stvoření," – řekl Younan na bohoslužbách s vysluhováním
svátostí při instalaci nového generálního tajemníka Svazu, reverenda
Martina Jungeho. Ten před svým zvolením pracoval jako tajemník pro
Latinskou Ameriku a Karibik v Oddělení pro misii a rozvoj Světového
luterského svazu a byl prezidentem Evangelicko-luterské církve v
Chile. Biskup Younan řekl, že zvolení prvního generálního tajemníka
pocházejícího z Latinské Ameriky je příznačným znamením života to-
hoto světového společenství.

AMERICKÍ KATOLÍCI A REFORMOVANÉ CIRKVI
SI VZÁJOMNE SCHVAĽUJÚ KRST
Baltimore, Maryland  (ENInews/RNS) 
Rímskokatolícki biskupi v USA na svojom tohtoročnom jesennom stret-
nutí, so súhlasom štyroch reformovaných protestantských denominácií,
schválili dohodu o vzájomnom uznaní platnosti krstu. Pracovalo sa na
nej šesť rokov. Dohodu uzavreli s Presbyteriánskou cirkvou USA, Re-
formovanou cirkvou v Amerike, Kresťanskou reformovanou cirkvou a
Zjednotenou cirkvou Kristovou. Arcibiskup Wilton Gregory z Atlanty,
predseda Ekumenického a medzikonfesijného výboru Konferencie
katolíckych biskupov Spojených štátov, nazval dohodu "míľnikom na
ekumenickej ceste." 

VERBUM DOMINI – NOVÝ LIST PÁPEŽA
Pred niekoľkými dňami Vatikán zverejnil nový list pápeža Benedikta
XVI pod titulom Verbum Domini - Slovo Pána. List je finálnym prís-
pevkom synody z roku 2008. Na stodeväťdesiatich stranách anglického
textu je tento nový list nástupcom dokumentu Druhého Vatikánskeho
koncilu Dei Verbum – Božie slovo. Ten sa zaoberal interpretáciou
Svätého písma, jeho úlohou v liturgii, katechéze a teológii, a vzťahom
medzi Písmom a tradíciou. V kontexte katolíckeho hodnotenia týchto
tém a v dialógu s inými cirkvami v ekumenickom hnutí dogmatická
konštitúcia Druhého Vatikánskeho koncilu, postavená na Svätom pís-
me, sa stala kľúčovým odkazom pre cirkev na najbližších päťdesiat
rokov. Tak ako konciliárny dokument, aj Verbum Domini chápe slovo
Božie v stelesnenej podobe a zameriava sa na život a misiu cirkvi. Mali
by si ho prečítať všetci ekumenici. 

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike 

Čí je televize?
Internetový časopis Deník Referendum uveřejnil na svátek sv. Mikuláše
dopis adresovaný předsedům politických stran a představitelům Senátu a
Parlamentu. Dopis poukazuje na neutěšený stav České televize, který je
podle názoru autorů zakotven již v jejím pojetí, začlenění i vnitřním uspo-
řádání. Dopis se odvolává na situaci programovou, ideovou i hospodář-
skou,- připomíná již loňskou iniciativu studentů "Inventura demokracie",- a
přimlouvá se za radikální nápravu. My, kteří jsme odkázáni na televizi jako
na prakticky jediný dostupný zdroj kultury a vzdělávání a povinně si ji pla-
tíme, dáme asi pisatelům za pravdu. 
Dopis podepsaly všechny profesní svazy a připojilo se 155 osobností, z nichž
mnohé známe z veřejného života a jsme zvyklí uznávat jako lidi dobropo-
věstné. Osobně mne potěšilo, když jsem mezi nimi našel i evangelického
faráře Miloše Rejchrta a biskupku CČSH Janu Šilerovou. Jen bych jich byl
očekával více. 

Ilja Herold, iherold@upcmail.cz

Nabídka kalendářů
Překrásné nástěnné týdenní kalendáře (30 x 30 cm) s 53 fotografiemi z
Izraele jsou u mne k vyzvednutí za 180,- Kč nebo 7 Euro.
Jsou v češtině s biblickým veršem na každý týden a s uvedenými svátky
křesťanskými i židovskými.
Předem zazvoňte na tel.: 242 428 814 (774 572 671), abyste nešli nadarmo.

Ludmila Hallerová, 
Ve Vilách 7, 140 00 Praha 4 - Michle

Z církví doma i ve světě Marie - matka Boží 2.

Téma Darwinova vztahu ke křes-
ťanství bratr Herold zajímavým
způsobem rozvedl (ET-KJ 33), jeho
výchozí premisu je však nutné
upřesnit. Podstata věci nespočívá v
tom, že by Darwin „popřel biblický
příběh o stvoření v jeho věcném i
časovém průběhu", ale v tom, že
dospěl až k odmítnutí biblického
principu zjevení a dostal se do roz-
poru se samotným základem křes-
ťanství. J.M. Lochman ve své knize
Krédo říká, že víra znamená osvo-
bození od jednorozměrného vidění
světa. Bůh je Tvůrcem nebe a země,
ke stvoření patří to viditelné i nevi-
ditelné. Kdežto naturalismus, kte-
rému Darwin otevřel dveře, vedl ke
zjednodušenému vidění světa, kte-
ré Boha cíleně vylučuje, kde se „ze-
mě technokratů vyzdvihuje na jedi-
nou relevantní skutečnost" (Loch-
man). Kde za složitými proměnami
hmoty od elementárních částic až
po člověka jsou uznávány jen neo-
sobní přírodní procesy. Fyzik Free-
man Dyson z Princetonu k tomu
říká: "Vesmír v určitém smyslu mu-
sel vědět, že přijdeme."  
Vážíme si (a jsme aktivními účast-
níky) úsilí vědy o poznání našeho
světa, ale měli bychom také vědět,
že každý její pohled má i svoji ideo-
logickou, metafyzickou složku.

Nejen lidé biblického věku, ale i my
dnes podléháme kulturním ohrani-
čením své doby. Biblická zvěst o
stvoření zde pak plní roli spolehli-
vého ukazatele cesty. Připomeňme
si k tomu ještě myšlenku J. L. Hro-
mádky, že z pohledu lidské snahy o
poznání světa existuje mezi aktem
stvoření a realitou tohoto světa
zásadní diskontinuita – ztráta pří-
činné souvislosti. To znamená, že
naše úsilí o poznání bude mít vždy
své meze, že až k Bohu se tímto
způsobem nikdy nemůžeme do-
stat. Znamená to ale i to, že stvoře-
ní není jen nějakým abstraktním

principem, nýbrž že  se našeho
světa konkrétně týká, neboť svět je
Božím dílem. Ambice naturalismu
o absolutní výklad světa je nepo-
chybná a sekulární člověk dneška s
tím nemá žádný problém. Jak na to
máme reagovat my? Myslím si, že
místo snahy o nějakou „změnu
základního pohledu na Písmo"
(I.Herold) to má být spíše setrvání u
podstaty jeho svědectví. Vyznání o
Stvořiteli, tato „nedílná součást
křesťanské víry v Boha" (Lochman),
k němu určitě patří, bez ohledu na
proměny času.

Josef Potoček

Jde především o stvoření

Dokončení ze str. 1

PŘÍLIŠ SLÁBI VE VÍŘE
(ČESKÁ NE/RELIGIOZITA V EVROPSKÉM KONTEXTU)
ZDENĚK R. NEŠPOR

Váz., 1. vydání, 216 stran

Běžně se hovoří o tom, že Češi jsou „nejateističtějším národem", což se
zdají potvrzovat i mezinárodní sociologické výzkumy. Problém nastává
ve chvíli, kdy se na jejich výsledky podíváme hlouběji: velká většina čes-
kých nevěřících není úplnými ateisty, příliš pevná však na druhou stranu není ani víra
věřící menšiny. A to přesto, že si obě strany o sobě myslí pravý opak a jsou ochotny se za
něj dokonce bít. Většina naší společnosti je možná víc „proticírkevní ze zvyku" než ate-
istická z přesvědčení, zatímco podstatná část členů církví se svého přesvědčení drží také
především silou tradice a zvyku. Tato kniha se snaží prostřednictvím historických a soci-
ologických analýz ukázat, proč tomu tak je a jaké to má společenské a kulturní důsledky.
Zdeněk R. Nešpor je historik a sociolog náboženství, působí jako vědecký pracovník
Sociologického ústavu AV ČR a docent na Fakultě humanitních studií UK. V Kalichu
vydal Encyklopedii moderních evangelických (a starokatolických) kostelů Čech, Moravy
a českého Slezska (2009) a Století evangelických časopisů, 1849-1948 (2010).



Parta asi nejvíc přitahuje svou
neformálností. Nevyplňují se v ní
dotazníky, nedělají se statistiky.
Příslušnost k ní někdy vyvolává až
euforii. Všichni si v ní přece tak
dobře rozumějí, jsou výjimeční a
táhnou za jeden provaz. Čím je člo-
věk v partě déle, tím zřetelněji si
však uvědomuje, že je to složitější.
O co menší je v ní formalismus
vnější, o to větší je formalismus
vnitřní. Party jsou přísně hierar-
chicky strukturovány. Vůdce, obe-
střený gloriolou nedotknutelnosti,
má kolem sebe kruh propagandis-
tů, kteří tlumočí jeho názory způso-
bem nepřipouštějícím alternativu.
Kdo chce v partě obstát, případně
se dostat mezi její autority, musí
přitakat všemu, co od nich přichá-
zí. Navenek neformální společen-
ství je sešněrováno konvencí vyrů-
stající zevnitř. Instituční společen-
ství také vyžaduje určitou elemen-
tární poslušnost. Parta však vyža-
duje poslušnost absolutní.
Všechny instituce jsou ohroženy
tím, že se stanou vlivovými zónami
všelijakých zájmových part a parti-
ček. Ve finále může dojít až k pro-
růstání organizovaného zločinu.
Počátky ovšem vypadají zcela ne-
vinně. Bývají spojeny s působením
nejrůznějších  občanských iniciativ,
lobbistů a kmotrů, kteří buď z titu-
lu nějakého „vyššího principu" ne-
bo pod slibem výhod ovlivňují řídí-
cí orgány těchto celků. Nestan-
dardní situace, k nimž v důsledku
toho dochází, občas komentují poli-
tici a novináři. Poměrům v církvích
se jejich komentáře zatím vyhýbají.
Není však nestandardní třeba to, že
pokud jde o věrouku, snese Evan-
gelická církev prakticky všechno - i
naprostou nevěru, zatímco v polo-
hách společensko-politických zaují-
má postoje až bojovně vyhraněné?
To je zásadní odklon od novozá-
konní zbožnosti. Její důrazy jako by
byly obráceny naruby.
Právě tento posun, až jakési teolo-
gické přepólování, na Evangelické
církvi mnoha současníkům vadí. V
oblasti víry se v ní stalo módou
klást lidem otázky a vybízet je, ať si
na ně sami odpovídají. Má to vy-
jadřovat evangelickou svobodu. V
oblasti společensko-politické je jim
však všechno nalajnováno bez par-
donu. Věci „podstatné" jsou tak

relativizovány a věci „případné"
jsou povýšeny na zásadní. Ale lidé
přece nepřicházejí do kostelů pro-
to, aby jim tu někdo kladl otázky.
Oni si s sebou přinášejí ty své a
chtějí zde na ně slyšet odpovědi.
Když je nedostávají a je jim navíc
vnucováno, co nehledají anebo co
se jim dokonce vysloveně příčí,
jdou jinam. To je naprosto normál-
ní. Jen hlupák by si dal místo chle-
ba vnutit ořezávátko. Toto teologic-
ké vyprázdnění ohrožuje řádné
fungování církve a je jedním z hlav-
ních důvodů trvale se vyprazdňují-
cích kostelů.
Co je to za partu, která církev tlačí
tímto směrem? Nejde o kompaktní
skupinu s jasně ohraničenými
okraji. Těch part a partiček je více.
Všechny přitom spojuje odpor či
přinejmenším lhostejnost vůči urči-
té teologii. Žel, právě té od počátku
pro život církve klíčové. Křesťan-
ská církev umírá přímo úměrně
tempu, jímž se této teologie vzdá-
vá. Apoštolské vyznání víry ji pro-
klamuje slovy: „Věřím v těla z mrt-
vých vzkříšení." To není snadno
stravitelná výpověď. Odmítnout ji
však znamená zůstat vším svým
myšlením pouze v intervalu mezi
narozením a smrtí. S přívrženci této
teologie zavřeného hrobu se setká-
váme už v Novém zákoně. Apoštol
Pavel ji zde ovšem zásadně odmítá
a jejím příznivcům namítá: „Máme-
li naději v Kristu jen pro tento život,
jsme nejubožejší ze všech lidí."
Nelze se divit těm, kteří ubozí být
nechtějí a místa, kde se káže mrtvý
Kristus, opouštějí. 
Vinu za odumírání Evangelické
církve nenesou komunisté, ale ztrá-
ta víry v těla z mrtvých vzkříšení,
která má za důsledek sociálně-poli-
ticko-kulturní zploštění její teolo-
gie. Neschopnost vidět za horizont
biologického bytí a současné opuš-
tění osvobodivého reformačního
důrazu na moc víry a na Boží
milost ji přivedly zpátky ke středo-
věkému skutkařství. Pokud křes-
ťan ztratí ze zřetele nebe, zbude mu
jen zaprášená a upocená země.
Místo osvobodivého a motivujícího
zvolání „Kristus byl vzkříšen" se
tak z evangelických kazatelen
ozývá zákonické „cokoli jste učinili
jednomu z mých nejmenších…" K
činění dobrých skutků není třeba

víry. Almužny dávají i pohané.
Party a partičky, které církev tlačí k
zemi – tedy k hrobu, reprezentují
právě tuto mentalitu. Ztráta vníma-
vosti pro spásný dopad Kristo-
va vzkříšení je plodem jejich půso-
bení.
Proč někdo věnuje svůj zájem círk-
vi, když se s jejím základním dějin-
ným směřováním neztotožňuje?
Nejspíš proto, že chce její strukturu
využít k naplnění svých představ,
ambicí a plánů. Církev je ve své
instituční podobě prostorem, v
němž se může zabydlet kdokoli.
Musí z něj ovšem napřed vytlačit
původní obyvatele. Nedávný „pa-
lácový převrat" v Jednotě bratrské
ukazuje, že ta myšlenka není vůbec
nereálná. Aktuálně bychom se
mohli třeba ptát: Proč je taková
snaha obepnout Evangelickou cír-
kev seniorátními faráři pro mlá-
dež? A proč církev podporuje vy-
tvoření paralelní, právně na ní
nezávislé mládežnické struktury?
Je tomu tak proto, že množství mlá-
deže nezvládá, nebo proto, aby ji
uvolnila z vazby ke svým sborům a
přihrála nějaké partě? Její věk je k
tomu ideální. Doma je nuda a
práce, zatímco v partě je zábava a
noci jsou tam až do rána mladé.
Je zvláštní, že co jedny odpuzuje,
druhé přitahuje. Někoho teologie
mrtvého Ježíše z církve vyhání, jiný
s pouze společenským rozměrem
církve vystačí. Souvisí to s vírou a
nevěrou, s očekáváním existenciál-
ním nebo jen existenčním. Komu
stačí splynout se skupinou, ten je v
partě přátel zaštiťující se autoritou
církve spokojen. Koho zajímá, co
má dělat, aby měl podíl na věčném
životě, ten ovšem s mrtvým Ježí-
šem nevystačí. Křesťanská, to zna-
mená i Evangelická církev je histo-
rickou platformou pro tu druhou
skupinu. Naši předkové nestavěli
kostely kvůli koncertům, výstavám
a přednáškám. Budovali je proto,
aby se z nich šířila zvěst o Ježíšově
vzkříšení a aby zde lidé oslavovali
svého Spasitele. Ti, kteří dnes tyto
kostely zklamaní opouštějí, jsou
jich více právi než ti, kteří od nich
mají klíče a jimž struktura církve
slouží jen k naplňování jejich parti-
kulárních zájmů.

Emanuel Vejnar
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Doba vánoční
Píseň – Pánu chválu vzdej ( Bless the Lord )

Žalm 67
Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požehnání,

kéž nad námi rozjasní svou tvář!
Ať je známa na zemi tvá cesta,

mezi všemi národy tvoje spása!
Kéž ti, Bože, lidé vzdají chválu,

kéž ti vzdají chválu všichni lidé!
Ať se národy radují, ať zaplesají,

neboť soudíš lidi podle práva,
spravuješ národy země.

Kéž ti, Bože, lidé vzdají chválu,
kéž ti vzdají chválu všichni lidé!

Země vydala své plody,
Bůh nám žehná, Bůh náš.

Bůh nám dává svoje požehnání.
Nechť se ho bojí všechny končiny země!

Čtení: Iz 60,16b. 18-20; Mt 2,1-12
Píseň
Ticho
Prosby:
Kriste, Synu Boží, který jsi byl již před stvořením světa, tys sestoupil na
zem, abys všechny lidi spasil. Učiň z nás nositele této radostné zvěsti.

- Buď požehnán, Pane!
Slunce spravedlnosti, tys zazářilo z nebe a naplnilo svým světlem ves-
mír. 

- Buď požehnán, Pane!
Ty, který ses stal dítětem a byl položen do jesliček, obnov v nás dětskou
prostotu.

- Buď požehnán, Pane!
Králi slávy, který ses ponížil a stal se člověkem, dej nám srdce chudých.

- Buď požehnán, Pane!
Otče náš
Modlitba:
Ježíši, vzýváme tvé jméno a se srdcem dítěte k tobě voláme: přijmi naši
modlitbu. Chtěli bychom ti všechno odevzdat a radovat se z toho, co v
každém z nás konáš.
Požehnej nás, Pane Ježíši Kriste, tvá láska uzdravuje rány 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)

O variantách dalšího vývoje platů
duchovních vláda nakonec 7. pro-
since vůbec nejednala. Původně
byl tento bod na pořadu jednání
vlády - spolu s celou řadou dalších
kategorií pracovníků, ale na dotaz
ČTK na tiskové konferenci pre-
miér Nečas uvedl, že tento návrh
byl stažen, a tudíž o něm vláda vů-
bec nejednala. Prakticky to zna-
mená, že zůstane zachován součas-
ný status quo, kdy průměrný plat
duchovních činí kolem 16 000 Kč a
nástupní plat kolem 11 000 Kč (v
obou případech hrubého).
K zamýšlenému snižování platů
se vyjádřila otevřeným dopisem
Ekumenická rada církví, která
zdůraznila, že duchovní nejsou
státními zaměstnanci. Duchovní
nejsou státní zaměstnanci a není

dobře, že jsou placeni ze státního
rozpočtu. Napsala to Ekumenická
rada církví (ERC) v otevřeném
dopise veřejnosti, vládě a parla-
mentu. To, že jsou duchovní stále
ještě placeni z rozpočtu, není je-
jich volbou, ale důsledkem dlou-
hodobé liknavosti ze strany státu,
který se s církvemi nevyrovnal ani
21 let po konci komunistického re-
žimu, píše se v listu. ČTK o dopise
informoval Aleš Čejka z ERC. Ne-
oficiální zpráva ČTK, podle níž
vláda snížila platy i duchovním a
kterou převzala i další média 
(ČT, iDnes.cz atd), se tak ukázala
jako nesprávná.
Platy duchovních je podle ERC
nutné pokládat za jistou míru kom-
penzace za výnos ze zabaveného
majetku církví. Podle odhadu re-

Dokončení z minulého čísla
V roce 1928 kompetentní synodní
výbor ČCE zaslal ministru Milanu
Hodžovi žádost v zájmu 45 farářů a
učitelů Reformované církve na Slo-
vensku, kteří ztratili státní přísluš-
nost. Osud českých bratří po r. 1945

se vyvíjel – jako již mnohokrát v ději-
nách – podobným způsobem jako
osud maďarských reformovaných.
Žili v izolaci a pod přísnou kontro-
lou. A přece v oblasti vzájemných
vztahů je záhodno hovořit o někte-
rých faktech. 

Zájemcům z Reformované církve na
Slovensku bylo umožněno studovat
na Komenského evangelické teolo-
gické fakultě v Praze – až do vzniku
Teologické Akademie J. Calvina v
Komárně (1994-95). – Na Komen-
ského fakultě Karlovy univerzity
působili profesoři, docenti a lektoři i
z Reformované církve na Slovensku.
Na pozvání biskupa Károlye Tótha
čeští bratří navštěvovali mezinárod-
ní farářské konference osmdesátých
let v Tahi (Maďarsko). Při příležitos-
ti 200. výročí vydání tolerančního
patentu se české a maďarské farář-
ské delegace vzájemně navštívily.
Asi 10 maďarských duchovních
posloužilo kázáním v těch sborech,
jež byly (re)organizovány pomocí
„tolerančních" farářů z Maďarska.
Nuže: chtěli bychom si tyto trvalé,
zřetelně požehnané bratrské vztahy
uvědomit a realizovat i v současnu.

Česko-maďarské historické vztahy 4.
mezi církvemi helvetského vyznání

Duchovní nejsou 
zaměstnanci státu

nomovaných institucí jsou dotace
ČR poskytované církvím nejvýše
třetina výnosu ze zabaveného cír-
kevního majetku, píše ERC. Prů-
měrný plat duchovních dosahuje
16.000 korun měsíčně, nástupní
plat mladých vysokoškolsky vzdě-
laných kněží činí 11 000 korun.
Průměrná mzda v ČR je zhruba 
23 500 Kč.
Předseda ERC Joel Ruml dnes
ČTK řekl, že rada na obsahu dopi-
su pracovala téměř půl roku. Nyní
ho nerozeslala z nějakého konkrét-
ního důvodu to, že má vláda rozho-
dovat o snižování platů duchov-

ních, je prý spíše náhoda. ERC nic-
méně uvádí, že na rozdíl od
zaměstnanců státu nedocházelo u
duchovních v minulosti k pravi-
delnému navyšování platů v ob-
dobné míře, a to jak v četnosti, tak
v objemu. ERC v dopise připomně-
la konstatování Ústavního soudu
(ÚS) z 1. července 2010. ÚS prohlá-
sil za neústavní nečinnost parla-
mentu, který dosud nebyl schopen
přijmout zákon o majetkoprávním
vyrovnání mezi státem a církvemi.

dle christnet
-kar

(Platy duchovním neklesnou) 



Diakonie ČCE - Středisko křesťan-
ské pomoci v Praze ve spolupráci s
Asociací poskytovatelů sociálních
služeb ČR uspořádaly slavnostní
vyhlášení vítězů již VIII. ročníku
celostátního ocenění "Pečovatel/ka
roku 2010".
Vyhlášení výsledků a předání jed-
notlivých ocenění pečovatelkám a
pečovatelům z celé republiky se
uskutečnilo na společenském setká-
ní 1. prosince 2010 na Novoměstské
radnici v Praze. 
Záštitu nad soutěží převzala opět
manželka prezidenta republiky pa-
ní Livia Klausová, starosta Městské
části Praha 2 pan Jiří Paluska a dále
ministr práce a sociálních věcí pan
Jaromír Drá-bek. Ocenění vyhlašuje
každoročně Diakonie ČCE - Stře-
disko křesťanské pomoci v Praze. 
Během slavnostního setkání byla
oceněna desítka pečovatelů a pečo-
vatelek, kteří shodně získali titul
pečovatel/ka roku 2010. 
Akce není pojímána jako soutěž či
klání, ale spíše jako příležitost po-
děkovat a veřejně ocenit jejich práci.
Desítku vyhlášených nominovala
komise odborníků ze sociální oblas-

ti. Ta má k dispozici vyjádření
zaměstnavatele, kolegů i klientů a
následně také samotných pracov-
níků. 
„Letos bylo pozoruhodné setkat se
s elánem pracovnic, které ve stej-
ném působišti pracují i více než tři-
cet let. Rekordmankou byla paní
Alena Červenková, působící 37 let v
pečovatelské službě v Soběslavi.
Reagovat citlivě na změny je schop-
nost, která jako pečovatelský úkon
není v zákonu vyjmenována. Je to
princip, který je každodenním vý-
chodiskem. To je mimo jiné nad-
stavba, pro kterou si ceníme opomí-
jené práce pečujících a chystáme
slavnost, která pro ně bývá zastave-
ním a povzbuzením do další práce,"
říká Mgr. Libuše Roytová, ředitelka
Diakonie ČCE – SKP v Praze.

Mediální partneři akce v roce 2010:
Český rozhlas 2, časopis Sociální
služby a Rádio Proglas.

O nás. Diakonie ČCE 
Diakonie ČCE je jednou z největ-
ších nestátních organizací zabývají-
cích se sociálními službami a občan-

skou pomocí. V loňském roce osla-
vila již 20. výročí obnovené činnos-
ti. Celorepublikově poskytuje soci-
ální, zdravotní, pastorační a vzdělá-
vací služby – denně pomáhá tisí-
cům klientů v nepříznivých život-
ních situacích – od rané péče, po-
moci rodinám s dětmi s postižením,
přes provoz nízkoprahových klubů
pro mládež až po četná seniorská
zařízení či hospic pro umírající. 
DČCE poskytuje služby ve 33 stře-
discích a 8 speciálních školách.
Pracuje zde přes 1500 zaměstnanců
a 1000 dobrovolníků. DČCE nabízí
126 sociálních služeb registrova-
ných dle zákona o sociálních služ-
bách.

Kontakt – public relations:

Mgr. Libuše Roytová, 
ředitelka DČCE-SKP v Praze, 
m: 777 734 170, 
e: roytova.skp@diakoniecce.cz   

Mgr. Vendula Kodetová, 
PR senior, 
m: 739 244 788, 
e: kodetova@diakoniecce.cz

Pečovatel/ka roku 2010 Vánoční bohoslužby

Českobratrská církev evangelická v Praze a okolí 

PRAHA 1 
Kostel u Martina ve zdi, Martinská 8, Staré Město.
Farář: Ivo Mareš
24. 12. ve 24.00 hodin, půlnoční bohoslužby
PRAHA 2
Kostel Korunní 60, Vinohrady. 
Farářka: Ester Čašková
19. 12. v 17.00 - Rybova mše vánoční
PRAHA 3
Modlitebna U kněžské louky 9, Jarov. 
Farářka: Elen Plzáková
24. 12. ve 22.00 hodin, večerní nešpory
PRAHA 4
Kostel Milíče z Kroměříže, Donovalská 53, Jižní Město.
Farář: Michal Šourek
24. 12. ve 22.00 hodin, (před)půlnoční bohoslužby. O Štědrém dni bude
možné si do kostela přijít pro betlémské světlo.
PRAHA 8
Modlitebna U pošty 6, Libeň.
Farář: Roman Mazur
19. 12. v 9.30 hodin, 4. adventní neděle s vánoční divadelní hrou
24. 12. v 16.00 hodin, odpolední bohoslužby, kazatel: Pavel Smetana
24. 12. v 22.00 hodin, večerní bohoslužby, kazatel: Roman Mazur
Kostel U Jákobova žebříku, U školské zahrady 1, Kobylisy.
Farář: Miroslav Erdinger
24. 12. ve 22.00 hodin - štědrovečerní bohoslužby
Modlitebna v protiatomovém krytu Tulská 1, Vršovice. 
Farář: Jiří Ort
24.12. v 15.00 hodin - pásmo písní a textů 
LIBČICE, 
5. května 66. 
Farářka: Dana Rotkovská
18.12. v 18.00 hodin,  Rybova Mše vánoční
24.12. v 15.30 hodin, nešpory
SEDLEC-PRČICE
K.Burky 150. 
Jáhenka: Pavla Jandečková
18.12. v 17.00 hodin, vánoční koncert ZUŠ Sedlec-Prčice
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Národní týden manželství bude
zahájen 14. února 2011 tiskovou
konferencí, uspořádanou se souhla-
sem premiéra Petra Nečase v budo-
vě Úřadu vlády ČR. 
Již pátý ročník Národního týdne
manželství, největší celonárodní ini-
ciativy na podporu manželství v ČR,
se bude konat v týdnu 14. - 20. února
2011. 
Vedle motta „Dobré manželství není
samozřejmost", které provází NTM
od prvního ročníku, bude tématem
letošního týdne manželství otázka
věrnosti v manželství.
I když podle výzkumu brněnské
Masarykovy univerzity a společnos-
ti SC&C z roku 2009 je pro obyvate-
le České republiky v manželství nej-
důležitější věrnost, sex, diskuse nad
problémy a děti, právě nevěra je
chronickým problémem českých
manželství. 
Ukazuje se, že realita se od přání
značně liší. Podle již mnohokrát cito-

vaného výzkumu sexuologů Weisse
a Zvěřiny zaměřeného na sexuální
chování českého národa bylo ales-
poň jednou během manželství
nevěrných 64 procent mužů a 46
procent žen. Není proto divu, že i
když není tolerována v rámci osob-
ního vztahu, ve společnosti je nevě-
ra tolerována a mnohdy považová-
na za projev úspěchu.  
NTM chce nabídnout párům jiný
pohled, který ukáže přesný opak, že
věrnost není slabost.
Na otázku co za tímto mottem
ještě stojí, jeden ze zakladatelů a
organizátorů NTM v ČR Jiří Un-
ger odpověděl takto: „O věrnosti
se v pozitivním smyslu v české
společnosti mluví snad už jen ve
vztahu firem či obchodních ře-
tězců k jejich zákazníkům či na-
opak. Reklamní letáky, věrnostní
programy a karty sice hlásají, že
věrnost se vyplatí, ale nějak jsme
zapomněli, že totéž platí i ve

vztazích v manželství. Nevěra si-
ce není nejčastější příčinou rozpa-
du manželských i mimomanžel-
ských svazků, ale pokud k ní do-
jde, má v naprosté většině přípa-
dů pro manželství nebo vztah ni-
čivé důsledky. V prostředí, kde se
dlouhodobě oslabuje hodnota
odpuštění a závazku vůči druhé-
mu, má jen málo párů sílu tako-
vou krizi zvládnout. Národní tý-
den manželství chce inspirovat k
tomu, aby si české páry mohly
připomenout, co vlastně ve svém
vztahu doopravdy chtějí, a na-
šly cestu, jak nezničit nebo na-
pravit něco, na čem jim ve sku-
tečnosti opravdu záleží – důvěr-
ný vztah."
Posláním NTM je připomenout si
alespoň jednou za rok rozmanitost a
krásu manželství jako základu živo-
ta rodiny. 
Je zastřešující iniciativou pro nejrůz-
nější celostátní i místní aktivity v
týdnu Valentýna, zaměřené na prak-
tický rozvoj manželství a podporu
jeho hodnoty ve veřejném a politic-
kém prostoru. 
Je radostné, že každým rokem při-
bývá akcí, které netrvají jenom den
nebo týden, ale mají dlouhodobý
účinek a vedou páry k tomu, aby na
svém manželství pracovaly. Jsou to
různé publikace, přednášky, semi-
náře a kurzy jak pro ty, kteří se do
manželství chystají, tak pro ty, kteří
už do manželství vstoupili. 
Stovky manželských párů potvrzují,
že ohrožené manželství se dá za-
chránit a že dobré manželství se dá
ještě zlepšit, bez ohledu na věk. 

Pro další informace kontaktujte:

Petr Činčala, PhD., 
koordinátor 

Národního týdne manželství
Mobil: 777 815 481

Jan Frolík, 
tiskový mluvčí 

Národního týdne manželství
Mobil: 602 200 159

info@tydenmanzelstvi.cz
www.tydenmanzelstvi.cz

Národní týden manželství

ČLOVĚČE, KDE JSI?
Sborník textů z kurzu Spolku evan-
gelických kazatelů z r. 2010.
Kde a jak potkáváme dnes člověka jako teo-
logové, pastýři, filosofové, psychologo-
vé...? S jakými specifickými problémy
počítat u mladé generace? Jak se dnešní
Evropané vyrovnávají se smrtí?
Autoři: Hana Pfannová (Úvodní bo-
hoslužby), Milan Balabán (Fatální roz-
hodnutí proroka Jeremjáše), Tomáš
Trusina (Člověk před Boží tváří podle
Žalmu 8), Petr Gallus (Teologicky o
člověku), Anna Hogenová (Člověk v
době postmoderní – filosoficky o člo-
věku), Friedhelm Kraft (Dětská teolo-
gie jako cesta k objevení dítěte),
Oldřich Matoušek (Mladí lidé ohrože-
ní sociálním selháním), Giuseppe
Maiello (Pohřební rituály a problema-
tika smrti v antropologii), Naděžda
Špatenková (Ztráta – konec, nebo
nový začátek?), Václav Cílek (Polní
výzkum minaretů v Damašku), Era-
zim Kohák (Výzvy věku a odvaha k
pravdě).
Knižnice SpEKu č. 16., 96 stran, 99 Kč 

Eman vydává

NABÍDKA MÍSTA STUDENTSKÉHO FARÁŘE NA ETF UK
Synodní rada ČCE hledá vhodného kandidáta pro práci studentského
faráře na Evangelické teologické fakultě UK s nástupem od 1. července
2011 (nebo později dle dohody).
Písemné přihlášky adresujte personálnímu oddělení Ústřední církevní
kanceláře ČCE, Jungmannova 9,
111 21 Praha 1 do 20. února 2011.

Předpoklady:
* osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře v ČCE,
* zkušenosti v práci v ČCE,
* komunikační, pastorační a organizační obdarování, schopnost týmové
spolupráce,
* min. tříletá praxe na sboru (vč. vikariátu),
* min. poloviční pracovní úvazek.

Nabízíme:
* platové podmínky - dle platného vládního nařízení,
* pomoc při řešení bytové otázky.

Inzerce

Píseň „Pláču v modlitebně (Crying in the chapel)", celosvětově asi nej-
známější v podání Elvise Presleyho, přibližuje dění v „jednoduché, pro-
sté modlitebně". 
Lidé se tu vyznávají Bohu z hříchů. Výsledkem jsou nejednou slzy
radosti. Závěrem Elvis vyzývá: „Take your troubles to the chapel. / Get
down on your knees and pray… (Vezmi trable do modlitebny. / Po-
klekni a modli se …)" 
Na scénu však nastupuje Karel Gott s tuzemskou tzv. coververzí (adap-
tací, předělávkou)! Modlitebnu/kapli suverénně vynechává resp.
demoluje a slibuje komusi ukázat rovnou „cestu rájem". Vykladačský
hlavolam představuje zejména věta: „Pánbůh zaplatí dnes nájem …"
Stvořitel by měl v ráji platit nájem, a to s denní periodicitou! Běží o vari-
aci na Anselmovu satisfakční teorii, nebo spíš (ve spojení se slovy „a
nechá nás dole spát") o čirou pošetilost?
V souvislosti s dílem písničkáře Boba Dylana se ve světě prosazuje pří-
stup, že u písní s duchovním rozměrem by jakákoli adaptace/coverver-
ze měla především respektovat právě tento rozměr. Český text „Cesta
rájem" z roku 1965 (z pera Jiřího Štaidla) uvedený požadavek nesplňu-
je. Osobně mám dojem, že pokaždé, když Slavík zapěje „Pojď, ukážu ti
cestu rájem", nebohý Elvis se obrací v hrobě a při spekulacích o
Stvořitelově „zaplacení jednodenního nájmu v ráji" a jeho důsledcích
(společném noclehu tamtéž, zřejmě – dočerpejme související motiv 
z Mistrova nesmrtelného repertoáru – se snídaní) si zoufale zacpává
uši …

František Schilla

Modlitebna adaptací zničená
(Gottova „Cesta rájem" a nebohý Elvis)


