
KRISTUS VSTAL - TO JE NAŠE
NADĚJE

L 24,1-6

Snad pro každého je důležitá nadě-
je. Doufáme, že zítřek bude úspěš-
ný a všechno nakonec dopadne

dobře. Doufáme, že po bouřce zmi-
zí černé mraky a vysvitne slunce. S
nadějí se totiž žije mnohem lépe.
Naděje nám dává sílu překonávat
všelijaké obavy, zahánět chmury,
zvládat obtíže. Naděje vlévá do
našeho života inspiraci, sílu a vytr-
valost. 
A právě velikonoční události Kris-
tova kříže a vzkříšení nám zvěstují
naději. A není to jen naděje lidské-
ho chtění. Je to naděje, která má
zakotvení u samého Boha. Pán
Ježíš Kristus, který žil pro druhé,
byl sice ukřižován, ale jeho nebeský
Otec se ho zastal a vzkřísil ho z
mrtvých. Ženy z velikonočního pří-
běhu se Ježíšovou smrtí trápily a
nostalgicky chtěly uchovat jeho
památku. Je to vlastně pochopitel-
né. Možná i my se jim někdy podo-
báme. Pak ale je pro nás Ježíš jen
postavou minulosti. 

Je to však jinak. Kámen je odvalen.
A hrob je prázdný. Ježíš není mezi
mrtvými. A nad tím vším zní evan-
gelium Božích andělů: „Co hledáte
živého s mrtvými? Není ho tuto,
ale vstalť jest." Už se nemusíme bát.
Ani potíží, neúspěchů a proher, ani
bolestí, trápení a nemocí, a dokon-
ce ani smrti. I v takových chvílích
můžeme mít naději. Bůh totiž vz-
křísil Pána Ježíše z mrtvých. Bůh
vzkřísil toho, který žil pravdivě a
milosrdně. Vzkřísil toho, který se
obětoval pro druhé. Kristova cesta
pravdivé lásky má před Bohem
naději a budoucnost. A pokud Kris-
ta ve víře následujeme, máme na-
ději i pro sebe osobně. I v trápení a
bolesti, i v nemoci, i ve smrti. Neboť
Kristus vstal.

Václav Hurt, 
farář ČCE 

v Mladé Boleslavi 
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Poselství k neděli velikonoční

Ti, co zemřeli, opět žijí? Co se sku-
tečně stalo s těmi, které jsme
milovali a jejichž památku cho-
váme v úctě? Můžeme připustit,
že pro sebe se nezabýváme otáz-
kou posmrtného života, ale což
netoužíme znát skutečnost o těch
milovaných a důvěrně známých,
kteří nám navždy odešli? A kam?
Jediná jistota, že nadále žijí, je
událost Kristova vzkříšení.
Proč tato skutečnost, že Ježíš
Kristus vstal z mrtvých, svědčí o
tom, že naší smrtí život nekončí?
To proto, že Ježíš Kristus se vtělil

do každého, kdo v něho uvěřil
(Ga 2,20 „...živ jest ve mně Kris-
tus"). Možná jsme poznali na
tomto světě někoho, jehož víra a
příklad svědčí o pravdivosti Ježí-
šova zaslíbení: „Kdož věří ve
mne, neumřeť na věky" (J 11,26).
Pro něho smrt těla, v němž chodí,
neznamená konec; znamená brá-
nu, za níž život pokračuje. Kris-
tus jakoby stál u té brány a podá-
val ruku vstříc každému, aby
„nezahynul, ale měl život věčný"
(J 3,16). Člověk, jenž zde umírá,
přece „...živ jest z moci Boží. A

tak i my živi budeme s ním, z
moci Boží" (2 K 13,4).
Toto je Kristovo zaslíbení a naše
jediná naděje. Tu naději nám
smrt nemůže vzít.
Přivlastněme si proto znovu
velikonoční poselství, abychom
již od této chvíle byli účastni
života věčného, skrze smrt Be-
ránka Božího na kříži a jeho
vzkříšení.
My víme, že jsme přeneseni ze
smrti do života" (1 J 3,14).

L. P.

Martin Voráč
„Aj, Beránek Boží, který snímá hříchy světa!"

Bůh má Beránka.
Obětního Beránka.

A hříchy světa.

„Hlas krve bratra tvého volá ke mně z země."
Krev Abelova. Krev Bratrova.

Krev mého bližního.
Krev Kristova.

„Kdo jsi bez hříchu, hoď po ní kamenem."
Velikonoční beránek. Krev na veřejích.
Krev na rukou. Zavražděný Beránek. 

Tebou i mnou.

„Potom ho vyhnali ven z města a kamenovali ho."
Toho, který vzýval Boha … „Pane, nepočítej jim tento hřích!"

Nemohli obstát proti moudrosti a Duchu.
„Slyšeli jsme ho mluvit rouhavé řeči proti Bohu ..."

„… bez vylití krve není  odpuštění."
Krev beránkova a Beránkova.

Zrazená nevinná krev.
Pilát jim řekl: „Hleďte, člověk!"

„Hle, vidím nebesa otevřená a Syna člověka stojícího po Boží pravici."
Ježíš je Beránek. Obětovaný beránek.

Učiněn člověkem. Učiněn hříchem za nás. 
Za mne a za tebe.

„Třetího dne vstal …"
Krev smíření. Kříž sňal můj hřích.

Jsme Boží spravedlností v Beránkovi, v tom milovaném.
„… a dal nám službu toho smíření."

Na místě Kristově vás prosím:
„Smiřte se s Bohem!"

„V krvi je život těla."
Většina zapomněla... 

Beránek Boží

Život po životě existuje?
Socha vzkříšeného Ježíše v meditační zahradě v Plzni

Velikonoční poselství
Kostnické jednoty – Sdružení evangelických

křesťanů, o.s.
'Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil!"

1 K 15,54
Základ velikonočního křesťanského poselství je velice stručný: smrt nemá
poslední slovo. Nad tím, co je tou poslední skutečností, která dokládá, v jakých
svízelných podmínkách se odvíjí naše životy a kde a jak končí, vychází nová
naděje. Poslední slovo nemají síly zmaru, nepokoje, zármutku, ale Bůh. Konečné
a definitivní dobro, odpočinutí.
Zůstávají přitom však otevřené dvě otázky: Jak se to stane? Jak by mohly tyto
proměny vypadat, jak by se to mohlo uskutečnit?! A tyto otázky budeme muset
nechat otevřené. Jenom pevně věříme, že Hospodin, který své dílo s takovou
láskou zahájil, jej také tak dokoná. A že se proto nemusíme bát.
Co je však otevřenou a aktuální otázkou: Když Bůh zvítězil – jak se to týká nás?
Patříme i my do jeho vítězného týmu? A to je otázka, kterou si potřebujeme
každý zodpovědět s veškerou vážností. Pozvání jsme dostali…
Všem vám, milí přátelé, bratři a sestry, přejeme radostnou jistotu, že Boží dílo se
týká každého z vás!

Předsednictvo KJ
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OLAV FYKSE TVEIT SLÁVNOSTNE UVEDENÝ DO ÚRADU
GENERÁLNEHO TAJOMNÍKA SVETOVEJ RADY CIRKVÍ

Ženeva - WCC. Ak chce byť jednotná, musí sa cirkev vrátiť k svojmu
základu. Tým je jedine Ježiš Kristus, ten ukrižovaný. Kríž nie je len zna-
kom náboženskej identity, ale aj skúškou pravdivosti pre cirkev aj eku-
menické hnutie. To sú myšlienky Olava Fykseho Tveita z jeho kázne,
ktorú predniesol počas bohoslužieb dvadsiateho tretieho februára v Že-
neve. 
Na týchto bohoslužbách bol Tveit aj formálne uvedený do úradu gene-
rálneho tajomníka Svetovej rady cirkví. Inštalácii nového tajomníka
predsedal reverend Dr. Walter Altmann Po bohoslužbe odovzdali po-
zdravy predstavitelia Cirkvi Nórska, z ktorej Tveit pochádza, a zástup-
covia viacerých cirkví a ekumenických organizácií. 

Ekuména vo svete 9/2010

SETKÁNÍ KŘESŤANSKÝCH MÉDIÍ

Ve středu 17.3.2010 se v sídle České biskupské konference v Praze 6-
Dejvicích konalo setkání představitelů křesťanských médií. Zahranič-
ním hostem byl děkan Fakulty institucionální sociální komunikace
Papežské univerzity Svatého kříže v Římě Diego Contreras. Všechny
přivítala RNDr. Irena Sargánková, CSc., tisková mluvčí ČBK a vedoucí
Tiskového střediska, která setkání moderovala. Zástupci médií infor-
movali o aktuální situaci na svých pracovištích a konzultovali možnos-
ti další spolupráce.
Poté vystoupil děkan Diego Contreras z Papežské univerzity Svatého
kříže v Římě (web univerzity: www.pusc.it) se svým příspěvkem nazva-
ným Profil křesťanského žurnalisty a jeho poslání. V něm se zaměřil na
tři hlavní body související s problémem krize ve společnosti a chápáním
podstaty žurnalistiky. Prvním tématem je Krize identity současné žur-
nalistiky. Antropologická a kulturní otázka, tedy druhé téma příspěvku,
zahrnuje zachycení základních rysů doby, ve které novinář žije, a orien-
taci v závažných současných otázkách, jak se předkládají veřejnosti. S
tím souvisí vědecký a technologický rozvoj společnosti: člověk se snaží
změnit sám sebe na rovině fyzické, ale zapomíná na transcendenci, víru
a spásu. Třetím důležitým bodem a tématem je Kulturní debata ve spo-
lečnosti. Jedná se o teorii konceptu, ohraničenosti. Skutečnost pochopí-
me, jestliže si utvoříme její rámec; dochází k ovlivnění chápání věcí.
Projevuje se touha zaujmout prostor našimi návrhy, přijít s konceptem
jako první. Ne vždy se vyplatí "jít do boje", přijatelnější je nabízet alter-
nativu.

Aleš Pištora
(zkráceno)

SKONČILA NEVŠEDNÍ KONFERENCE O DUCHOVNÍM ŽIVOTĚ U NÁS

Časopis Dingir a Husitská teologická fakulta UK uspořádaly 10.-11.
března 2010 konferenci na téma "Duchovní život ve svobodné společ-
nosti". V rámci bloku příspěvků představitelů různých duchovních tra-
dic promluvil také kardinál Vlk, který velmi ocenil možnost společného
dialogu.
Podle kardinála Miloslava Vlka je třeba, aby se jednotlivé církve a nábo-
ženské skupiny společně vyslovovaly k aktuálním otázkám naší společ-
nosti. Především při panelové diskuzi, která završila první den konfe-
rence, si kardinál Vlk znovu ověřil, že většina duchovních tradic půso-
bících v naší zemi "cítí mnoho věcí našeho života stejně". Při závěrečné
debatě s rabínem Karolem Sidonem a ředitelem Islámského centra v
Praze Vladimírem Sáňkou připomněl společné prohlášení církví a nábo-
ženských společností v ČR k problematice eutanazie a doprovázení
umírajících, které spolu s evangelíky, židy a muslimy podepsal za Čes-
kou biskupskou konferenci arcibiskup Jan Graubner. Kardinál Vlk se
domnívá, že by bylo možné tímto způsobem společně oslovovat spo-
lečnost častěji.
Kardinál Miloslav Vlk také pozitivně hodnotí celou konferenci: "K ta-
kovému setkání důležitých duchovních tradic nedochází každý den."
Doposud žádná akce u nás nesoustředila tolik představitelů celého
spektra duchovních tradic ani tolik religionistů, kteří se zabývají podo-
bami současného náboženského života. Ve svém referátu, který zazněl
první den konference, se kardinál Vlk pokusil nastínit, co pro katolickou
církev znamenala svoboda po pádu komunismu. Promluvil nejen o
církvi a jejím životě po roce 1989, ale také o její roli v naší společnosti a
o vztahu k ostatním církvím a náboženstvím.
Během prvního dne vystoupili také další představitelé křesťanských
církví, ale i židů, muslimů, hinduistů, buddhistů a dalších duchovních
společenství (esoterní tradice, New Age). Svůj referát přednesl patriar-
cha Tomáš Butta, synodní senior Joel Ruml, rabín Karol Efraim Sidon či
ředitel Islámského centra v Praze Vladimír Sáňka. Ve večerní panelové
diskusi hovořili sociolog, teolog a farář akademické farnosti Tomáš
Halík a představitel indické tradice jógy Jan Lajka.
Ve čtvrtek 11. března byl duchovní život uplynulých dvaceti let reflek-
tován z akademického hlediska. Promluvila řada českých religionistů,
teologů a sociologů náboženství (Pavel Hošek, Dušan Lužný, Zdeněk R.
Nešpor, Karel Skalický, Vladimír Šiler, Ivan O. Štampach a další); svůj
přednáškový blok měla i početná delegace ze Slovenska.
Výběr z referátů bude k dispozici v religionistickém časopise Dingir
2/2010 (vychází v červnu).

Z ekumenického monitoringu 9/2010

Bratr Otto Miklík ve svém jinak
sympatickém a podnětném článku
uvádí tvrzení, které při bližším
ohledání neobstojí a způsobuje
zbytečný zmatek. Tím tvrzením je,
že ČCE je unionovanou církví. To
je ovšem pojem, který má svůj
přesný církevně-právní význam a
k němuž nestačí, že členy sjedno-
cené církve se stanou bývalí lute-
ráni a bývalí reformovaní. Jednot-
livé sbory luterské a reformované
se dohodnou, že si zachovají své
vlastní vyznání a vnitřní řád,
pouze vytvoří společnou církevní
správu. Právně je zajištěno, že do
reformovaných sborů přijdou re-
formovaní bohoslovci a zavazují
se respektovat řád a vyznání sbo-
ru, podobně do luterských sbo-rů
přicházejí pouze bohoslovci lu-ter-
ští. 
Nic takového nebylo u nás v roce
1918 dohodnuto a nelze doložit, že
by se ČCE při svém vzniku unio-

novanou církví chtěla stát či stala. 
Stát se jí ani nemohla, protože obě
dosavadní církve odložily v du-
chu doby vědomým rozhodnutím
svoji konfesijní identitu a zřekly se
jak konfese helvetské, tak i augs-
burské. „Naším reformátorem ne-
ní ani Luther ani Kalvín, ale Hus,"
prohlásil budoucí první senior
ČCE bratr Josef Souček. ČCE
vznikla jako církev nikoli čtyř kon-
fesí, ale jako církev hlásící se
pouze ke konfesím české a bratr-
ské. Vyslovila se ve prospěch
zbožnosti českobratrské. Pokud ta
se svým rázem přiblížila reformo-
vané prostotě, potom nešlo o zá-
měrnou kalvinizaci, ale o prosté
mechanické rozpuštění menšiny
uprostřed většiny. Nejsou stopy
po takové luterské sebeobraně,
která by vycházela z vědomého
pěstování konfesijního svérázu.
Církví čtyř konfesí se ČCE stala 
až rozhodnutím 8. synodu v roce

1947, a to především z hlediska
našeho členství v mezinárodních
ekumenických organizacích. Aby
bylo zcela jasné, že ve vnitřním
životě církve tím nedochází k
žádné změně, připojil synod k pří-
slušnému usnesení doplněk: „Tě-
mito usneseními se neporušují
duch a zásady církevního sjedno-
cení z roku 1918."
Tím nechci omezit potřebnou dis-

kusi o směřování ČCE a její litur-
gické praxi. Ovšem přál bych si,
aby z této diskuse zmizela tvrzení,
že jsme unionovanou církví, že za
1. republiky docházelo k záměrné
kalvinizaci, a aby nebyl ze skuteč-
nosti, že k dnešnímu datu se ČCE
hlásí ke čtyřem konfesím, vyvozo-
ván závěr, že ČCE jako církev čtyř
konfesí vznikla a že tyto konfese
tvořily po celou dobu neměnnou
základnu jejího vyznávání.

Miloš Hübner

ČCE není unionovanou církvíZ církví doma i ve světě

Jak informovaly naše sdělovací prostředky, před-
seda Občanské demokratické strany (ODS) Mirek
Topolánek hovořil v přestávce mezi focením pro
homosexuální časopis Lui o církvi následovně:
"Církev? To je jen organizace, která se chopila filo-
sofie křesťanství. Rozhodně nedávám rovnítko
mezi církev a náboženství," uvedl Mirek Topolá-
nek. "Křesťanství je pro mě názor. Prvotní křesťan-
ství bylo bez církve, církev se chopila díky různým
liturgickým..., díky oblbování mas, díky brain-
washingu totálnímu se zmocnili těch lidí a jejich
mozků," dodal Mirek Topolánek.

Joel Ruml, předseda Ekumenické rady církví v
České republice a synodní senior Českobratrské
církve evangelické řekl k tomu pro Lidové novi-
ny: "Pokud je tato citace autentická, tak si myslím,
že nejvíc ublíží panu předsedovi Topolánkovi.
Neublíží ani církvím ani křesťanství. Pan předse-
da Topolánek rezignoval na to být premiérem
svých občanů. Řekl o 30 % obyvatelstva, že jsou
oblblí. Je z toho skoro cítit jistý tón přehlíživosti
vůči křesťanství a vůči tomu, co je základem naší
civilizace. Pokud je ten výrok autentický, pan
předseda Topolánek si zkomplikoval situaci dva
měsíce před volbami."

-kar

Předvolební výroky na adresu církví

„Teologie je gramatika." – Lutherův
bonmot, který měl v oblibě prof. Jan
Heller, se osvědčí též v labyrintu
anglických slovesných časů.

„Christ HAS DIED for us." (Kristus
za nás zemřel.) To lze v angličtině
adekvátně vyjádřit jedině uvede-
nou slovesnou formou, tj. časem

používaným pro událost, která se
stala v minulosti, ale týká se i pří-
tomnosti. Přestože ke Kristově
smrti na kříži došlo zhruba před
dvěma tisíciletími, má spásný vý-
znam dodnes. 
Těžko pro kritérium výběru dané-
ho anglického slovesného času
(jehož přesná obdoba v češtině nee-
xistuje) najít příklad frapantnější.
Jenomže – zkuste to vykládat nábo-
ženskému analfabetovi! Pro toho je
třeba hledat příklady jiné, náhrad-
ní, již ne tak staletími osvědčené…
Rodiče, kteří dětem místo výuky
náboženství, resp. nedělní školy ra-
ději zorganizují „něco užitečnější-
ho, třeba kurz či doučování anglič-
tiny", si tudíž mohou počínat kon-
traproduktivně: mohou své ratoles-
ti spíše o něco zcela základního a
podstatného (a to zcela základního
a podstatného třeba i pro ono dnes
populární studium angličtiny) při-
pravit.

František Schilla

Velký pátek a gramatika
(Nedělní škola a studium angličtiny)

AUSTRALŠTÍ ANGLIKÁNI MÍŘÍ K PLNÉMU SPOLEČENSTVÍ S KATOLÍKY

Nadále trvá odliv tradicionalistických anglikánů do katolické církve. Svou
konverzi oznámili také Australané: 4 biskupové, 40 kněží a 26 farností.
Většina z nich je spojena s anglikánskou odnoží Traditional Anglican
Communion, která již delší dobu neuznává za svého primase arcibiskupa
z Canterbury. Dva biskupové, David Robarts a Harry Entwistle, však patří
do hlavního proudu anglikánského společenství. Nejvyšší představitel
Tradičního anglikánského společenství, arcibiskup John Hepworth z Ade-
laide, řekl, že ještě před Velikonocemi dostane Kongregace pro nauku víry
oficiální rozhodnutí australských anglikánů spolu s prosbou o vytvoření
vlastního personálního ordinariátu na základě podmínek stanovených
Benediktem XVI. v apoštolské konstituci Anglicanorum coetibus. Arcibis-
kup Hepworth dále řekl, že ke konverzi na katolicismus je vede nejenom
touha po jednotě, ale i nespokojenost z postupující sekularizace anglikán-
ského společenství. Nejde přitom jenom o udělování svěcení ženám a ho-
mosexuálům, ale také o zpochybňování základních pravd křesťanské víry.
Anglikánský tradicionalistický biskup uvedl jako příklad amerického bis-
kupa Johna Shelby Sponga, který pochybuje o fakticitě Kristova zmrt-
výchvstání. Radost z rozhodnutí vyjádřil již kardinál George Pell. „V
katolické církvi jste vřele vítáni“ – řekl arcibiskup ze Sydney.



Naše století jako by mělo snahu
odčinit všechno zlo minulých gene-
rací, a tak není divu, že na přetřes
přišla i otázka rodičovských rolí a
jejich vliv na vývoj dítěte. Vzpo-
mínám si, jak mi jedna velmi pří-
kladná osoba zoufale sdělovala, že
její dceři anorektičce řekla psycho-
ložka, že příčinou je vztah matka -
dcera. Toto zjištění mladou slečnu
pěkně posílilo, protože za všechno
stejně mohla máma! Bohužel, do-
tyčná přišla poměrně pozdě na to,
že ať už je vinen kdokoliv, tak řeše-
ní je především na ní samotné.
Jindy jsem zase vyslechl názor
dospělé ženy, že kdyby bývala
neměla otce, tak by to snad bylo i
lepší. Prý pořád jen chlastal a stejně
se o ni nezajímal. Namítl jsem:
"Nebýt jeho, tak byste nebyla na
světě." Udivila se a dodala. "Ale
přesně tak to říkal - vždyť ty mi
máš být vděčná za to, že jsem ti dal
život!" No, nechci teď hájit nezod-
povědné rodiče, ale přesto bych si
dovolil namítnout, že i výše uvede-
ný táta svým způsobem měl nárok
na dceřinu vděčnost. Vždyť Bůh

řekl: "‚Cti otce i matku‘ a ‚kdo zlo-
řečí otci nebo matce, ať je potrestán
smrtí.‘" (Mt 15,4) Přece jen absenci
úcty k rodičům nelze omlouvat
jejich chováním, ať už jsou jací jsou.
Ostatně Bůh ví, jak nás hodnotí
naše děti.
Na druhou stranu, náboženstvím
by neměla cloumat současná vlna
pastorační psychologie. Mnozí ro-
diče jsou možná stresováni tím, že
se jim nějak ta výchova nevede.
Zájem dítěte je na prvním místě,
potomci mají hlavně svá práva a
živitelé především povinnosti. Za-
pomíná se však na to, že Bible jed-
noznačně upřednostňuje rodiče, a
to nejen vůči nezletilým ratolestem.
Je psáno: "Děti, poslouchejte své ro-
diče, protože to je spravedlivé před
Bohem." (Ef 6,1) Když to čtu, nebo-
jím se tvrdit, že toto přikázání má
hlavně praktický charakter. Ano, je
to spravedlivé, aby děti byly po-
slušné vůči rodičům. Vždyť rodiče
byli první, co se starali, a navíc -
dítě je Boží dar, takže když Bůh
rodičům děti svěřil, dal jim i určité
pravomoce.

Ještě jednou zdůrazňuji, že zde
nemám na mysli extrémní případy
zvláště nezodpovědných rodičů,
které třeba řeší sociálka. Pouze se
zamýšlím nad úlohou dětí a rodičů
v kontextu biblického poselství.
Rozhodně nezpochybňuji výsledky
vědeckého bádání, neboť je nepo-
chybné, že dětství má nesporně
vliv na osobnostní profil dospělého
jedince. Zároveň bych si přál, aby
většina rodičů byla ideální přesně
tak, jak to často psychologové
správně radí. 
Zároveň bych však chtěl povzbudit
všechny ty, kterým jejich malí ná-
sledovníci tu tam něco vyčtou, pro-
tože rodičům se nemají vyčítat
vlastní selhání, i kdyby to byla
pravda. Například nemohu omlou-
vat kouření tím, že mě rodiče ner-
vují, drogy nudou, promiskuitu
osamělostí, nezdravé hubnutí ne-
pochopením apod. Páchá-li někdo
hříchy, může za to především on
sám!

Ivo Kraus
monteko@wo.cz

3ET-KJ

Rodičovská vina

Na tiskové konferenci byl 11.3.2010 představen nový projekt ČCE – a
byl to zároveň den, kdy byl spuštěn do provozu. Jedná se o webové
stránky, které mají nahradit už zastaralé srccce.cz a zároveň efektiv-
něji spolupracovat s evangnetem.
Synodní senior Joel Ruml vítá, že nové stránky budou nejen přitažli-
vější pro lidi, kteří třeba s církví nemají mnoho společného, ale hle-
dají… a že tyto stránky budou moci plnit další funkce pro církev –
přinášet aktuální informace, časem i umožnit přihlašovat se na nej-
různější akce a taky jejím prostřednictvím hradit určité poplatky.
Zároveň však naléhavě upozorňoval, že důležitější a potřebnější je,
aby lidé nacházeli cestu do konkrétních sborových společenství, aby
nebyli odtrženi od skutečného života církve. 
Vlastní strukturou stránek nás provedl webmaster Tomáš Najbrt.

Představil poměrně dlouhou historii jejích příprav a to, co zde je
možné najít.
Nová webová prezentace ČCE má posloužit jako „ochutnávka církev-
ního společenství pro veřejnost, představit církev jako normální, pří-
stupnou součást společnosti…". Z prvních zkušeností můžeme kon-
statovat, že se web, zvláště jeho grafická podoba, skutečně povedl. Z
tohoto hlediska jde tedy o lahodně příjemnou ochutnávku… Nic-
méně podstatné bude, jak se podaří pravidelně aktualizovat texty,
doplňovat informace, přinášet novinky – a jak bude vše uspokojivě
fungovat. V každém případě přejeme, aby e-cirkev byla značka nejen
pro evangelickou církev, ale také pro církev ekumenickou a efektivní.

Bohumil Kejř

Písní proti zapomnění
(K odkazu francouzského šansoniéra)

Tvrzení, že téma deportací do nacistických táborů smrti „není v kurzu"
a že je třeba opěvovat spíše věci pozitivní, zarytě odmítal šansoniér Jean
Ferrat (26.12.1930 – 13.3.2010), vlastním jménem Jean Tenenbaum. Slova
o „vyzáblých lidech v zaplombovaných vagónech", co už „nikdy nemě-
li spatřit léto" a kterých bylo nejprve „dvacet a sto", potom „tisíce" a
později zase „dvacet a sto", v době vzniku (tj. v padesátých letech) poru-
šovala určité mediální tabu. Čas dal zapravdu nikoli tehdejším zástup-
cům hudebního průmyslu, ale šansoniérovi. Píseň Nuit et brouillard
(Tma a mlha; srov. http://www.youtube.com/watch?v=dey3HRTJ-
KEM) o poslední jízdě temnotou lidí, kteří se jmenovali „Jean-Pierre,
Nataša nebo Samuel" (a mezi které, dodejme, patřil i zpěvákův otec
nevrátivší se z Osvětimi), nakonec, přestože byla médii dlouho bojkoto-
vána, ve frankofonním světě zlidověla. Naplnila se tak (přinejmenším
částečně) slova textu určená obětem deportací: „Aby jednou děti vědě-
ly, kdo jste byli!" 

František Schilla

Poděkování za sbírku
Ekumenická rada církví v ČR pořádala v rámci lednového Týdne
modliteb za jednotu křesťanů sbírku, jejíž výtěžek byl věnován na
činnost občanského sdružení boNGO (www.bongoworldwide.org),
které působí ve východní Africe, konkrétně v Malawi, kde podporu-
je aktivní venkovské komunity, jež se samostatně pokoušejí o vlastní
rozvoj. Sbírka byla uzavřena k 28. únoru 2010 a její výtěžek 38.919 Kč
byl odeslán na účet o.s. boNGO. Děkujeme všem dárcům, kteří při-
spěli na činnost tohoto občanského sdružení. 

Mgr. Sandra Zálabová, 
tisková mluvčí ERC v ČR

Zabruste na www.e-cirkev.cz

Otázky spjaté se současnou opra-
vou Karlova mostu jsou dnes
častým mediálním tématem. Jedná
se, kromě dalších problémů, o za-
chování autenticity památky, o
zachování co možná největšího
počtu původních stavebních člán-
ků. Obávám se, že kritika průběhu
oprav je v podstatě oprávněná.
Most, jehož základní kámen byl
položen roku 1357 (stavitel Mistr
Otto a Petr Parléř), je postaven z
pískovcových a křemencových
kvádrů, odolnějších vůči působení
vody nežli opuka, užívaná tehdy
běžně na pražských stavbách.
Pochopitelně, velká část původní-
ho stavebního materiálu musela
být při opravách v minulých stale-
tích vyměněna. O to více je třeba
dbát na zachování nejstarších
mostních částí.
Dnes Karlův most známe jako vel-
kolepou galerii převážně barok-
ních soch světců. Původně tomu
tak však nebylo. Na mostě býval
jen kříž, připomínaný již ve 14.sto-
letí a později doplněný sochami P.
Marie a sv. Jana Evangelisty. Stá-
val na severní straně třetího pilíře
(ve směru od Starého Města), kde
je dnes umístěno barokní sousoší
sv.Kříže (Kalvárie). Přímo proti
němu, na jižní straně pilíře, jsou k
roku 1496 uváděna kamenná Boží
muka.
A co má s Karlovým mostem spo-
lečného král Jiří z Poděbrad? Jak
uvádí kronikář, byla zde kolem
roku 1460 umístěna "statue jedna
nevšední krásy", totiž jezdecká
socha krále Jiřího, k níž snad patřil
i lev ležící pod jakýmsi obeliskem.
Její podoba se nezachovala ani na
grafických vyobrazeních, víme o
ní jen z písemných zpráv. Umě-
lecko-historická literatura konsta-
tuje, že její "zničení znamená těž-
kou ztrátu pro dějiny českého stře-
dověkého sochařství, neboť sa-
motná jezdecká socha byla tehdy
mimo Itálii velkou vzácností a
zachované popisy či zmínky nevy-
lučují určitou humanistickou
komponentu v pojetí tématu"
(Jaromír Homolka). Socha husit-

ského krále byla symbolicky umís-
těna na korunovační cestě českých
králů. K jejímu zničení patrně
došlo již za vpádu Pasovských v
roce 1611. 
Nešlo však o jedinou Poděbra-
dovu plastiku v Praze. Roku 1462
dal zvolený husitský arcibiskup
Jan z Rokycan postavit do výklen-
ku v západním štítu Týnského
chrámu sochu trůnícího krále
Jiřího z Poděbrad s taseným me-
čem v pravici. Vzhledem k tomu,
že Týn byl hlavním chrámem utra-
kvistické církve, lze se domnívat,
že šlo o programovou inspiraci
sochou cí-saře Karla IV. na průčelí
Staro-městské mostecké věže. Ani
tato statue se nedochovala, byla
zničena brzy po Bílé Hoře. Třetí
pražská Poděbradova socha býva-
la patrně umístěna na Prašné

bráně. Pro zajímavost uvádím, že
socha husitského krále Jiřího je
dodnes na bráně hradu Litice pod
Orlickými horami. Hrad patřil
pánům z Poděbrad a Kunštátu a v
polovině 15. století byl Jiřím zá-
sadně přestavěn.
Stavební aktivitu krále Jiřího
dokládá ještě další památka na
Karlově mostě, totiž větší z Malo-
stranských mosteckých věží. Tu
dal král postavit roku 1464 asi na
místě starší románské věže. Prázd-
né výklenky na nové, gotické věži
jsou dokladem, že se i zde počítalo
s plastickou výzdobou, již neusku-
tečněnou.
Uvedené poznámky k ikonografii
husitského krále jsou drobným
doplňkem k výstavě "Umění české
reformace" (viz ET-KJ,2010,č.6).

Michal Flegl

Synodní senior ČCE Joel Ruml a webmaster Tomáš Najbrt

Karlův most a Jiří z Poděbrad

Janu Kantorkovi by bylo 24. března
103 let. Zemřel 25. května 2009.
Při pohřebním shromáždění v
Chrudimi v sobotu 30. května
2009 jsme Pánu Bohu poděkovali
za jeho život. Synodní senior Joel
Ruml kázal na text Ž 103 „Dobro-
řeč, duše má, Hospodinu, celé
nitro mé jeho svatému jménu!
Dobrořeč, má duše, Hospodinu,
nezapomínej na žádné jeho dobro-
diní!" Práci br. far. Kantorka vzpo-
mněli zástupci sboru v Chrudimi,
v Ratiboři a v Kateřinicích.
Jan Kantorek se narodil v Olo-
mouci a vyrůstal v početné rodi-
ně sedmi dětí. Tatínek pocházel z
Rožnova p. Radhoštěm a mamin-
ka byla z Prusinovic. Po studiích
v Praze, Paříži a Edinburku se
stal vikářem a pak farářem ve
sboru v Ratiboři na Valašsku.
Byla to jeho první láska a těžká
práce. Tak třeba jen 22 hodin
týdně náboženství v Ratiboři, v
Kateřinicích a v Podolí. To bylo
dvě hodiny pěšky a přes celý
kopec! Na pasekách se konávaly
také nešpory. V práci ho podpo-

rovala jeho milá paní Marie, roz.
Tkadlecová z Olomouce. Dobrou
pomocí byla také spolupráce čtyř
okolních mladých farářů Karla
Kyjánka z Hošťálkové, Josefa
Ondrucha z Jablůnky, Jana Vej-
nara z Růžďky a Václava Losy z
Pržna.
V době hospodářské krize 1931-
1933 psal Kantorek spolu s Kyján-
kem články do časopisů Hus a Čes-
kobratrská jednota, v nichž žádali
pomoc pro chudé valašské sbory.
Potom odjel ratibořský kurátor
Martin Kolárek a pokladník Josef
Kovář do Vanovic. Obcházeli po
vesnicích sedláky a podařilo se jim
sehnat obilí, které se přivezlo vla-
kem, ve mlýně semlelo, napekly se
pecny chleba a ty se rozdávaly
potřebným. Vpravdě křesťanská
služba. O Vánocích zase zlínský
pekař Eduard Čermák posílal dě-
tem vánočky.
V roce 1943 odešel farář Kantorek
do východočeské Chrudimi, kde
sloužil dalších 27 let a kde pak pro-
žil 37 let na odpočinku.
Br. Kantorek rád zpíval. Písně „V

tvé síle, Pane Bože můj" a „Nuž,
Bohu děkujme" jsme už zpívali bez
něho, ale skoro jako by zpíval s
námi. Při konfirmaci 1942 jsme s
ním zpívali: „Nechť duch náš hla-
holí zpěvem tvé chvály a heslem
radostným srdce ať zní: Ty kníže

života, nebeský králi, láskou tvou
na věky jsme spaseni."
Dík všem, kdo se o br. faráře
Kantorka starali a věrně při něm
stáli, Naději, Pavle, ale především
Janě.

Miroslav Frydrych

K odkazu Jana Kantorka



Ve věku téměř 81 let (nar. 5. 6. 1929)
zemřel 27. února 2010 Kutnohořan
Václav Šíblo, sloup sboru Českobra-
trské církve evangelické.
Narozen za faráře Viktora Szalatnye,
celoživotní spolupracovník faráře
Jana Duse, pak Ctirada Nováka a
nyní Jaroslava Féra. Léta jako starší a
kurátor sboru se zasloužil o dnešní
reprezentativní podobu zdejšího
kostela v Poděbradově ulici. Zvláště
monumentální biblické obrazy Mi-
roslava Rady svědčí o Šíblově péči o
evangelický svatostánek. Díky ně-
mu je i hřbitov na gruntecké silnici v
bezvadném stavu.
Jako přesvědčený republikán a ma-
sarykovec se aktivně účastnil pová-
lečného znovuvybudování presi-
dentova pomníku před Vlašským
dvorem. Projevovala se tak i výcho-
va v dětství v rodině válečného inva-
lidy z 1. světové války. Po studiích
na kolínské obchodní akademii pů-
sobil 40 let jako hlavní účetní ve
významném kutnohorském podni-
ku Modena (Pragoděv) a zasloužil
se o jeho trvalou prosperitu.
Václav Šíblo byl milovníkem dobré-
ho umění (viz Radovy obrazy),
zvláště pak vážné klasické hudby,
jež se stala pro oba jeho nadané syny,
Václava a Pavla, životním povolá-
ním. Krásné svědectví o hudebních i
duchovních kořenech domova po-
dává v korespondenci mladší Pavel,
žijící již léta v cizině, kam jej vyhnala
nepříznivá situace ve vlasti. „Jsem
tak rád, že jsem se narodil právě v
naší rodině, měl šťastné dětství,
úspěšné mládí a že mne (nás) Boží
ochrana a požehnání tolik provázely
a provází v míře hojné i nadále."
Vzácné manželství Václava a Věry
Šíblových trvalo přes padesát let.
Šíblova bohatá osobnost se projevo-
vala i v širokém zájmu o protestan-
tismus v udržování mnohostran-
ných styků s evangelickým sborem
v Saalfeldu v Durynsku i v dlouho-
leté péči a práci a propagaci ve spo-
lečnosti Kostnická jednota i Evan-
gelický týdeník Kostnické jiskry,
věnující se české reformaci jako vý-
znamné epoše našich dějin i mimo
církevní kruhy.

Neformální vztah Šíblův k prvnímu
československému prezidentu pra-
menil také zejména z trvalého studia
jeho spisů, kde Masarykovo evange-
lictví nezakrytě vystupuje na mnoha
místech. Nelze tu nepřipomenout,
že přítelem a duchovním rádcem
Masarykovy rodiny byl kazatel a
theolog Jednoty českobratrské (Cír-
kev bratrská) František Urbánek,
který působil léta v Kutné Hoře.
Jeho slova zněla nad hroby Char-
lotty, prezidenta Tomáše i ministra
Jana v Lánech. Masarykovo oblíbe-
né řecké úsloví „lampadas peridi-
dontes", nosiči pochodní, jež se ne-
sporně vztahuje na něho samotného,
lze v individuální obměně vztáh-
nout i na bytostného evangelíka, tře-
bas „jen účetního", vynikajícího
Kutnohořana, pracovitého a pocti-
vého člověka, Václava Šíbla. A ještě
jen jediná věta při jeho skonu z
Masarykových Ideálů humanitních:
„...věčnost nenastává teprve po
smrti, věčnost jest již teď ... to nás
vede k poctivé neodkladné práci pro
bližního." 
(Některé myšlenky použity z pohřebního
kázání faráře M. Frydrycha.).

Šťa
* * *

Ve velice zaplněném evangelickém
kostele v Kutné Hoře se 6. 3. 2010
shromáždili ti, kteří přišli poděkovat
za život bratra Václava Šíbla a roz-
loučit se s ním. Byli to členové evan-
gelické církve z domácího sboru i ze
vzdálených míst, zástupci místní
ekumeny i společenského a kultur-
ního života. Rozloučení vedl bratr

M. Frydrych a za Kostnickou jedno-
tu promluvil předseda br. Bohumil
Kejř: 
Vážená zarmoucená rodino,
milé sestry a bratři
jsem rád, že zde mohu promluvit za
občanské sdružení Kostnickou jednotu –
Sdružení evangelických křesťanů, jehož
věrným a dlouholetým členem bratr
Václav Šíblo byl. Nemohlo tomu být ani
jinak – sotva jsem se v Kostnické jedno-
tě začal před mnohými lety angažovat,
začal jsem se setkávat s bratrem Šíblem –
člověkem a křesťanem usměvavým,
skromným, ale ve své práci důsledným a
vytrvalým. S podivením jsem sledoval
jeho těsnopis, kterým zapisoval naše
schůze, aby pak příště dovezl věrný a
obsáhlý strojopis... Zapsal se ovšem pře-
devším do našich srdcí a jsem rád, že i
když už mu tělesná slabost bránila se
osobně účastnit našich jednání, nadále
jsme zůstávali ve styku. A nemluvím jen
za sebe – řada dalších bratří a sester, kteří
se dověděli, že se chystám na toto roz-
loučení, spontánně vděčnými a po-
chvalnými slovy vyjadřovala, co pro ně
bratr Šíblo znamenal, jak jej měli rádi.
Ale i když zde hovořím za Kostnickou
jednotu, kterou bratr Šíblo z celého srdce
podporoval, v níž se po dlouhá desetiletí
aktivně spolupodílel na její činnosti, s ní
se radoval i trápil – vůbec nejde mně,
protože o to nešlo ani jemu – pěstovat jen
jakousi zájmovou spolkovou činnost, byť
by byla ušlechtilá... Jde přece především
o Boží věci, o Boží království. A my jsme
byli a jsme přesvědčeni, že Kostnická
jednota usiluje o plné pochopení Kris-
tova evangelia, o jeho sílu pro zápasy
osobní i národní, o ten nejcennější odkaz,
který jsme přejali od svých předků a
který bychom rádi srozumitelně a přitaž-
livě předali dalším generacím. 
A tak zde mluvím s důvěřivou vděčnos-
tí laskavému Bohu, který nám dává
poznat velikost své lásky i naději, která
nezaniká, ani když končí náš pozemský
život – a těší nás, že můžeme právě na
tomto místě a v této chvíli radostně
vyznávat s naším milým bratrem Vác-
lavem Šíblem: „Jsem jist, že ani smrt ani
život nedokáže nás odloučit od lásky
Boží, která je v Kristu Ježíši, našem
Pánu." (Ř 8,38.39)

(Bok)

SENIORÁTNÍ VÝBOR CHRUDIMSKÉHO
SENIORÁTU ČCE HLEDÁ SENIORÁTNÍ-
HO KAZATELE (faráře či jáhna) pro
práci s mládeží. Jedná se o kazatel-
ské místo na půl úvazku s možným
nástupem od 1.1.2011 nebo pozděj-
ším podle dohody. V případě potře-
by můžeme poskytnout pronájem
bytu ve sborovém domě v Chrudi-
mi. Zájemci nechť se hlásí do 31.5.
na adresu seniorátního úřadu (Tr-
návka 66, 535 01 Přelouč). Požadu-
jeme motivační dopis s údaji o
uchazeči a jeho dosavadní zkuše-
nosti z práce s mládeží. 
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Za Václavem Šíblem Inzerce Bohoslužby
SENIORÁT CHRUDIMSKÝ

Českobratrská církev evangelická

BRANDÝS NAD ORLICÍ, Ne 8.30
Českých bratří 223, f Lukáš Ondra
BUČINA, Ne 10.00
Bučina č.1, f Libor Chaloupka
BUKOVKA, Ne 9.30
Bukovka č. 59, f Martin Grombiřík
ČÁSLAV, Ne 9.00
Jana Karafiáta 159, f Pavel Jun
ČESKÁ TŘEBOVÁ, Ne 9.00
Riegrova 283/23, f Jaroslav Nečas
DVAKAČOVICE, Ne 9.00
Dvakačovice č. 32, f Jan Machala
DŽBÁNOV – ÚSTÍ NAD ORLICÍ, Ne 8.30
(Ústí) 10.00 (Džbánov)
Voděrady-Džbánov č.4, f Jiří Kvapil
HEŘMANŮV MĚSTEC, Ne 9.00
Zahradní 537, f Jan Plecháček
HOLICE V ČECHÁCH, Ne a b c e 9.00
d 14.00 Horní Jelení
Hradecká 53, adm.Daniel Ženatý
HORNÍ ČERMNÁ, Ne 8.45
Horní Čermná č.2, f Jakub Keller
HRADIŠTĚ, Ne 9.30
Hradiště č.15, f Jiří Kučera
CHOCEŇ, Ne 10.00
Žerotínova 94, f Magdalena Ondrová
CHRUDIM, Ne 9.00
Pardubická 324, f Anna Lavická
CHVALETICE, Ne 10.00
Hornická čtvrť 65, adm. Miloš Hüb-
ner
LANŠKROUN, Ne 9.00
Českých bratří 654, f Daniel Tomeš
LITOMYŠL, Ne 9.00
A.Tomíčka 69, f Věra Pleskotová
Lozice, Ne 10.00
Lozice č. 53, j Rut Kučerová, adm.Jiří
Kučera
OPATOVICE, Ne 9.00
Opatovice č. 5, f Jana Potočková
PARDUBICE, Ne 9.00
Hronovická 492/25, f Daniel Ženatý
PŘELOUČ, Ne 9.00
Českobratrská 86, f Hana Schusterová
SEMTĚŠ, Ne 10.30
Semtěš č.69, j Hynek Schuster, adm. 
Jan Plecháček
SLOUPNICE, Ne 9.00
Dolní 80, f Petr Peňáz
TRNÁVKA, Ne 8.45
Trnávka č. 66, f Miloš Hübner
VILÉMOV U GOLČOVA JENÍKOVA, Ne
10.00
Vilémov u Golčova Jeníkova č.162
adm. Jiří Kučera
Vysoké Mýto, Ne 9.00
Javornického 49/IV, f Ladislav Ha-
velka

Církev bratrská

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

Bratrská jednota baptistů

PARDUBICE, Ne 9.00
Sladkovského 521/38, Luděk Šíp
VYSOKÉ MÝTO, Ne 9.30
Pražská 72, Vladimír Zeman

Pozvánky

EVANGELICKÝ TÝDENÍK - KOSTNICKÉ JISKRY
Vydává Kostnická jednota 
Redakce a administrace v Praze 2, Ječná
19, PSČ 120 00, tel.: 224 919 607, e-mail:
ET.KJ@worldonline.cz
www.evangelickytydenik.cz
Řídí redakční rada.
Redaktor: Ladislav Mečkovský
Uveřejněné příspěvky nemusí vždy
vyjadřovat stanoviska vydavatelů.
Nevyžádané materiály redakce nevrací,
ani neuschovává. 
Celoroční předplatné 481 Kč, jednotlivé
číslo 13 Kč. Č.ú.: 228961190/0300
Tiskne Grafotechna 
Distribuci provádí společnost
*Mediaservis s.r.o., Zákaznické centrum,
Moravské nám. 12D, 659 51 Brno. Příjem
objednávek tel.: 541 233 232, fax: 541 616
160, e-mail: zakaznickecentrum@media-
servis.cz, příjem reklamací: 800 800 890.
*A.L.L.Production s.r.o., Poděbradská 24,
190 00 Praha 9, tel.: 234092851
Registrační číslo MK ČR: E 365
ISSN 0139-505X

EKOLOGICKÁ SEKCE ČESKÉ KŘES-
ŤANSKÉ AKADEMIE zve na besedu
"Přírodní krásy Venezuely", při níž
o své cestě pohovoří RNDr. Jan
Pavlík (Český hydrometeorologic-
ký ústav). Beseda bude v úterý 13.
dubna 2010 od 17.30 h v přízemí
kláštera Emauzy v Praze 2, Vyše-
hradská 49.

* * *
AKADEMICKÁ FARNOST PRAHA A

EKOLOGICKÁ SEKCE ČESKÉ KŘES-
ŤANSKÉ AKADEMIE zvou na úterý
20. dubna 2010 do kostela Nejsvě-
tějšího Salvátora na Starém Městě
Pražském (u Karlova mostu) k
účasti na ekumenické bohoslužbě
ke Dni Země. Bohoslužba začíná v
19 hodin. Kázáním poslouží Mgr.
Milan Horák, zpěvem soubor Gab-
riel. 
Po bohoslužbě cca od 20 hodin
bude v sakristii kostela následovat
diskuse, zaměřená k tématu Kraji-
na". 
Téma večera je  "Příroda jako zje-
vení". Hostem při diskusi bude
ředitel geologického ústavu AV ČR
RNDr. Václav Cílek, CSc. 

JNE

NOEMI
WWW.NOEMKA.COM

* Seznamka pro křesťany
* Pobyty pro nezadané

Přihlášeno přes 2000 osob
z ČR a Slovenska.
Zaslání bližších info/při-
hlášky:
Tel/SMS: +420 777222877
info@noemka.com
Noemi, Na Mušce 1124,
53401 Holice, ČR
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V sobotu 20. února se pardubický sbor
v přeplněném kostele rozloučil s br.
Zdeňkem Jelínkem. Br. Jelínek se
narodil a vyrůstal ve sboru semonic-
kém v dobách, kdy tam sloužili faráři
Fr. Ženatý, St. Růžička a B. Lopour.
Ze semonického sboru a rodičovského
domu si odnesl lásku ke slovu Božímu
a úctu k farářské službě. Všem svým
farářům byl br. Jelínek spolehlivou
oporou a oddaným spolupracovníkem.
Nepoznal jsem mnoho presbyterů,
kteří by se v tom bratru Jelínkovi
vyrovnali. Do pardubického sboru se
svou manželkou Boženou br. Jelínek
přišel r. 1956 a téměř ihned v něm
našel domov jako bezpečné útočiště v
těch nesnadných dobách, které jsme
tehdy všichni prožívali. Ale br. Jelínek
se svou manželkou a oběma syny byl
věrným vyznavačem, za evangelium
Kristovo se nestyděl. Život ve sboru a
v církvi pro něj ovšem byl také služ-
bou. Sedmkrát byl zvolen do pardu-
bického staršovstva, ochotně sloužil u
varhan, zpíval a když bylo třeba i diri-
goval zpěváky v domovském i senio-
rátním sboru. A nikdy nechyběl tam,
kde bylo třeba brigádnicky pracovat.

Vždy přicházel s radostným, přátel-
ským úsměvem. Vydatnou mírou při-
spíval k vytváření důvěry a přátelství
ve sborovém bratrstvu a daleko přes
jeho hranice. Přemnozí pamatují, jak
dvacet let doprovázel svou manželku -
„sionskou kuchařku"- do Herlíkovic a
pak i do Chotěboře. Jak ti dva neúnav-
ně sloužili všem hladovým a po občer-
stvení toužícím! A kolik měli a mají
přátel takřka ve všech sborech církve.

Však se také až do pozdních let rádi
účastnili všech možných setkání a se
zájmem sledovali, jak sbory, faráři i
nefaráři žijí a pracují, jak mladí při-
cházejí a staří odcházejí. Br. Zdeněk
Jelínek už odešel. Dožil se 82 let. Své
hřivny rozhodně nezakopával. Takové
svědectví mu vděčně vydáváme.
„Památka spravedlivého bude pože-
hnáním"(Př 10,7). 

J. Doležal

Vděčně vzpomínáme


