
KOLIK NÁM ZBÝVÁ PRO BOHA?

Mk 12,41-44 

Ježíš vyzdvihuje, že vdova dala vše,
z čeho měla být živa. Tato příhoda u
chrámové pokladnice se odehrává
těsně před velikonočními událost-
mi. Zanedlouho tak budou učedníci
svědky podobného dávání. Syn
Boží také dá vše, co mohl krásně
použít sám pro sebe. Jde nám tak
příkladem a čeká, co my jako jeho
následovníci na to odpovíme. Co
dáme ze svého života? Dáme Bohu
jen to, co nám přebývá, a tedy je pro
nás nepotřebné, nebo mu dáme vše?
Život každého člověka má svou
míru obdarování a tu může rozvíjet
a používat. Jsou lidé schopnější a
méně schopní. To vlastně ale není
zase tak rozhodující. Na cestě na-
šeho následování není ani tak dů-
ležité, co všechno dokážeme. Je dů-
ležité, jak s tím, co dokážeme, nalo-

žíme, k čemu to použijeme. Použi-
jeme to jen pro sebe, rozdělíme se
nějak s Bohem, anebo mu to dáme
vše? Svým způsobem je to otázka
víry. Dát vše znamená věřit, že můj
život nestojí na tom, co mám, ale je
závislý na Bohu. 
S dáváním souvisí i tento čas postu.
Postit se znamená nejen si odepírat,
ale také dávat. Je to taková zkouška
naší důvěry, abychom poznali, co
vše umíme ve svém životě dát do
Božích rukou. Spolu s Ježíšem se
tedy můžeme posadit a podívat na
své životy, abychom zjistili, kolik
místa v nich chceme vyplnit sami
pro sebe a kolik toho místa se nao-
pak umíme vzdát a dát k dispozici
Bohu.

Vlastislav Stejskal, 
farář ČCE, Šternberk
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Poselství k neděli Oculi

Že Bůh stvořil nebe a zemi, nás tolik
nezajímá jako to, že stvořil člověka, a
zrovna mne. Proč? Mnozí lidé žijí,
aby se dočkali důchodu. Jiným,
soudnějším lidem, to nestačí. Ptají
se, proč tu vůbec jsou. I já tu stojím 
s touto otázkou a vím, že na ni ne-
může řádně odpovědět žádný člo-
věk, odpověď na ni zná jen Bůh.
On však poskytl některým tazate-
lům odpověď, kterou zapsali do
Bible, každý to, co uslyšel a čemu
porozuměl. Jsme podobnými taza-
teli, musíme na stránkách Bible hle-
dat odpověď na svou otázku, která
se v prvotní podobě ozývá z úst
malého dítěte: Proč, proč jsem se
narodil? A vy mu ukážete tu knihu, 
v níž to všechno je: „Až se v ní nau-
číš číst a přemýšlet, neboť je to těžká
kniha, ani já ještě v ní všemu nero-
zumím; ale to už jsem se z ní dově-
děl, co i ty se dovíš: že Bůh chtěl,
byla to jeho vůle, aby ses narodil. A
to stačilo, takový je Bůh, řekl, co
chce a ono se to hned stalo. Je veli-
ký a mocný, úplně jiný než my, je
to PÁN, ale dobrý a laskavý jako
otec. Říkáme mu Otče, náš otče,
Otče náš, protože ho milujeme a po-
sloucháme, ač ho nevidíme.“
Ale tady tazatel zvedne hlavu a už
nevidí jen sebe, ale také všechno
stvoření, a zeptá se, proč Bůh stvo-
řil tolik lidí a národů a tolik zvířat,
ptactva a ryb. Bible odpoví nejpr-
ve tazateli samému, že byl stvo-
řen, aby jej Bůh měl za společníka
i za správce všeho stvoření. Do-
přál mu, aby žil v Boží blízkosti
jako domácí Boží a mohl si s Bo-
hem při vší úctě tykat. Toto osobní
povýšení obsahovalo i ujištění o
budoucnosti člověčího rodu: ne-
vymizí z dějin, naopak naplní
zemi. Jeho sexualita má právě ten
smysl, je potvrzením Božího pově-

ření. Odpovědnost za všechno ži-
vé je druhá oblast, která se stala
jevištěm lidské velikosti - i jeho
selhání.
Nicméně otázka po posledním
smyslu neustává: proč Bůh chtěl,
abych se narodil, a proč mne učinil
svým společníkem a správcem vše-
ho? Listujeme v Bibli. Starý zákon
odhaluje Boží záměr neúplně; mís-
to aby vykřikl a protestoval ze
všech sil proti vůli izraelského lidu
ustanovit si krále, smířil se s ním a
postavil se tak proti Boží vůli.
Vždyť Izrael měl už svého krále,
Hospodina. Rádi si o tom přečtete 
v 8. kapitole 1. knihy Samuelovy:
„Důrazně je varuj,“ přikazuje Hos-
podin Samuelovi, soudci (8,9), ale
brzy se dovídáme, že „lid odmítl
Samuela poslechnout“. Křičeli:
„Ať je nad námi král. I my chceme
být jako všechny ostatní národy“
(8,19,20).
Teprve Ježíš oznámil, že smyslem

a cílem všeho dění na světě je Boží
království, již nastupující radikál-
ní změna poměrů. Když Izrael
„odhlasoval“, že chce mít krále a
být královstvím, odmítl svou vy-
volenost a jedinečnost, která zále-
žela v tom, že na rozdíl od ostat-
ních národů má Hospodina za
svého krále. Dokud mu stačilo ne-
chat se při tom spravovat kněžími,
soudci a proroky, zůstával na ces-
tě, kudy přijde Boží Syn Ježíš, král.
Jakmile však si zvolil krále ze
svých synů, dějiny Izraele se do-
staly na scestí, které přivedlo lidi 
k slepotě; nepoznali svého Mesiá-
še a zabili ho. Jen díky novému
stvořitelskému Božímu činu před
očima Petra, Jakuba a Jana, ale ta-
ké Mojžíše a Eliáše, je navázáno
přetržené spojení mezi Izraelem a
křesťanskou církví: na Hoře pro-
měnění se z oblaku ozval hlas, kte-
rý Ježíše instaloval za Pána církve

Proč Bůh stvořil nebe a zemi, i mne?

„Nezakazovat už interkomunii
s církvemi reformace …,“ navrhuje
katolické církvi Hans Küng v dení-
ku Süddeutsche Zeitung z 9. břez-
na 2011 v článku s názvem Římský
systém musí padnout. Další z poža-
davků, jimiž penzionovaný teolog
z Tübingen vítá a podporuje „pro-
buzení reformního ducha“ uvnitř
katolické církve, znějí: „Nezničit,
ale reformovat římskou kurii ... In-
kvizici nikoli reformovat, ale zrušit.
Odstranit všechny formy repre-
se…“

Iniciativa „nepolepšitelného" třia-
osmdesátiletého „buřiče" je sympa-
tická. Je ovšem třeba dodat, že ne-li
přímo formalizovaná vnitrocírkevní
represe, pak alespoň určité vnitrocír-
kevní potíže jsou průvodním proje-
vem zvěstování evangelia. Vzpomí-
nám na prof. Luďka Brože a prof.
Jaroslava Ondru: Ti studenty na ně-
kdejší Komenského evangelické bo-
hoslovecké fakultě výslovně upo-
zorňovali, že s evangeliem budou u
„těch spravedlivejch" narážet … 

František Schilla

ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

AKTUALITA

Evangelium a vnitrocírkevní
represe

Mnoho času nezbývá na zvýhodněnou koupi vydání Slova na cestu –
kompletní Bible, dosud u nás spíše známé podle novozákonního vydání.
Česká biblická společnost měla pravda nabídku předložit dříve, aby
vešla ve známost naší veřejnosti, nejen církevní. Učinila tak na poslední
chvíli, a tak cena 298 Kč platí jen pro ty, kdo nezaváhají. Od dubna bude
již stát 498 Kč. Do konce března je ji možno objednat za zvýhodněnou
cenu, a to prostřednictvím webového formuláře přímo na stránkách
České biblické společnosti - www.dumbible.cz, v sekci obchod, nebo pí-
semně odesláním objednávky prostřednictvím pošty (na adresu: Česká
biblická společnost, Náhorní 12, Praha 8 - Kobylisy, 182 00), nebo e-mailu
(obchod@dumbible.cz). 
Pamětníci si jistě vzpomenou na 1. vydání z roku 1989, její neotřelé tlu-
močení, byť někdy za cenu až určité parafráze, což bylo ostatně zmíněno
i v podtitulu. Ve stylu zde byla určitá příbuznost s oblíbeným překladem
Ondřeje Petrů. Mnohým vyvstanou také překvapivé a inspirující ilustra-
ce Jana Bárty, přesahující novozákonní text do naší doby. Nový zákon
Slova na cestu pak byl znovu vydán před rokem, a to již Českou biblic-
kou společností, s ilustracemi americké kreslířky Annie Vallotton. Ta do-
provází i nynější vydání celého Písma. Kreslí s lehkou finesou, někdy 
v náznaku a s nadhledem; takové kresby jsou zřejmě bližší naší době.
Jinde zachází do podrobností až -- byť kultivované -- „nedělní školy“.
Nynější vydání má ovšem tu výhodu, že vychází v souběhu s anglickým
vydáním. I to jistě umožňuje příznivou prodejní cenu; i ta „pobřeznová“
vzhledem na rozsah a náročnost knihy je mírná. K celé Bibli ovšem schá-
zí jedna základní informace, totiž o českých překladatelích/li?, a to jak
oněch z roku 1989, jejichž text byl přejat, stejně jako těch, kteří v jejich
díle nyní pokračovali. Předpokládáme, že vycházející Bible v podobě
Slova na cestu vyvolá ještě ohlas, kompletní vydání je v podstatě no-
vinkou.

Jan Kašper

Do konce března!

Dokončení na str. 2

(Teolog Hans Küng na podporu reformních hlasů)



2 ET-KJ

V prvním listu Timoteovi apoštol
vybízí křesťany k modlitbám za
vládce. Moc jsem se toho za ně v ži-
votě nenamodlil. Snad párkrát jsem
prosil, aby dal Pán Bůh moudrost
tomu či onomu politikovi, o němž
jsem neměl valné mínění. Po me-
diální přestřelce, která proběhla po-
slední únorový den mezi panem
prezidentem a Tomášem Halíkem,
cítím potřebu toto své modlitební
manko trochu vykompenzovat. 
Konflikt vyvolalo Klausovo přirov-
nání Halíka ke Koniášovi a zpo-
chybnění povahy jeho víry. U Koniá-
še tuší prezident víru „skutečnou“, u
Halíka mluví o „mediální ekvilibris-
tice“. Dotčený teolog se proti tomu
ohradil a konstatoval, že „pan prezi-
dent je už nejen expertem na kine-
matografii a klimatologii, ale nyní
také na teologii a pravost víry“.
Klausovy teologické posudky že
pak nehodlá komentovat.
Je s podivem, že katolický bohoslo-
vec odmítá přirovnání k jinému ka-

tolickému bohoslovci, dokonce čle-
nu jezuitského řádu, k němuž má
Halík blízko. Koniášovy kvality a
vnitřní opravdovost snad Halík zpo-
chybňovat nechce. Jeho návaznost
na tuto postavu našich dějin je při-
tom zřejmá: Halík také vrací náš
národ do lůna „jediné svaté církve“.
Že musí mít jeho akademická víra
jiný výrazový slovník než mělo 
18. století, je nabíledni.
Halík se zřejmě domnívá, že by si
zasloužil vyšší hodnocení, než ja-
kého se mu dostalo. Budiž. Tím, jak
na prezidentova slova reagoval, se
ovšem příliš nevyznamenal. Místo
originálního vtipu, který by člověk
od vzdělance čekal, jen trapné klišé,
že prezident ničemu nerozumí. A
nejméně teologii. Úplně stejně kdysi
argumentoval páter Koniáš usvěd-
čeným nekatolíkům: Nerozumíte to-
mu. Je to, jak říkám já, protože já
mám na to školy.
Kdyby alespoň Halík zůstal u pod-
průměrného vtipu. Ale on vyrazil

do protiútoku. Ten se mu povedl ješ-
tě méně než to, čemu se měla veřej-
nost smát. Obvinit prezidenta z pří-
klonu k fašismu, to si sebou musí
být člověk hodně jistý. Solženicyn
říká, že v dnešní době nahrazuje ná-
lepka fašismu někdejší označení
„třídní nepřítel“. Podle něj je to účin-
ná metoda, jak protivníka stigmati-
zovat a srazit ho bez argumentů 
k zemi.
Tato „podpásovka“ se stala důvo-
dem mé modlitby za prezidenta.
Jsem rád, že nejsou v naší zemi jen
samí normalizátoři, ale také nějaký
disident, který říká, co si lidé myslí,
nemají však odvahu povědět to na-
hlas. Nebojí se vězení. Tak zlé to ješ-
tě není. Bojí se toho, že je někdo 
z klubu vzdělaných opatří nálepkou
zlých a omezených hlupáků. A za
Tomáše Halíka se také modlím. Ať
mu dá Pán Bůh vtip, pokoru a hlav-
ně moudrost.

Emanuel Vejnar

PALESTÍNSKY PREZIDENT PRIJAL PREDSTAVITEĽOV KRESŤANSKÝCH CIRKVÍ

Jeruzalem (RV). Palestínsky prezident Mahmoud Abbas prijal predsta-
viteľov kresťanských cirkví. Informoval ich o svojich zámeroch dosiah-
nuť pokoj a o úsilie podporovať v krajine kresťanské spoločenstvá. Ako
povedal: „Vláda je pripravená podporiť každý projekt, ktorého cieľom
je zamedziť odchod kresťanov z palestínskeho územia.“ Prezident záro-
veň poďakoval kresťanským cirkvám za „dobro, ktoré vykonávajú
prostredníctvom svojich škôl a nemocníc“. Na záver stretnutia sa mu
latinský patriarcha Jeruzalema poďakoval za prejav dôvery a porozu-
menia a označil za pozitívne to, že nazval Izraelčanov susedmi.

MISIONÁŘI V LIBYI ZŮSTÁVAJÍ V BLÍZKOSTI TRPÍCÍCH

Nairobi (ENI, RV). Křesťanští duchovní a misionáři v Libyi vyjádřili
dopisem svou ochotu „zůstat v zemi s těmi, kteří trpí, a zintenzivniť
svou pomoc místnímu obyvatelstvu a raněným“. Kromě humanitární
pomoci se modlí za všechny zraněné a za moudrost pro vedoucí před-
stavitele v otázkách dalšího směřování země. Libyjský lid oceňuje jejich
práci a vyjádřil poděkování za projevy solidarity a ochrany místních lidí
i v těchto těžkých časech. 
K modlitbám za pokoj v této zemi vyzývají i světová ekumenická spo-
lečenství včetně Světové rady církví a Světového luterského svazu. 
V islámské Libyi je přibližně 100 000 křesťanů a službu zde konají desít-
ky misionářů z mnoha křesťanských církví. 

TÉMA VÝROČNÉHO STRETNUTIA SVETOVEJ RADY CIRKVÍ V ROKU 2013

Ženeva (WCC). Svetová rada cirkví na zasadnutí určila tému nasledu-
júceho výročného zhromaždenia, ktoré bude v roku 2013 v Južnej Kórei.
Je ňou modlitba „Bože života, veď nás k spravodlivosti a pokoju“. Nie
je to však len slogan alebo motto, ale úprimná túžba kresťana. Tieto slo-
vá majú viesť jednotlivé cirkví i k teologickým úvahám, témam boho-
služieb a meditáciám, ktoré budú sprevádzať prípravy, ale aj samotné
stretnutie. V súčasnosti už prebiehajú sympóziá a konferencie v jednot-
livých krajinách sveta na tému pokoj a spravodlivosť.

MISIJNÁ KONFERENCIA V ETIÓPII

Addis Ababa (EECMY). Etiópska Evanjelická cirkev Mekane Jesus
(EECMY) usporiadala v dňoch od 15. do 17. februára medzinárodnú
teologickú a misijnú konferenciu. Zúčastnilo sa jej vyše 2.500 afrických
pastorov, teológov a laických pracovníkov cirkvi, ako aj teológov zo
Severnej Ameriky a Európy. Na stretnutí sa hovorilo o otázkach autori-
ty Písma a identity Božej cirkvi. 
Cieľom konferencie bolo povzbudiť pracovníkov cirkvi Božím slovom,
aby vedeli čeliť rôznym výzvam 21. storočia a reagovať na rôzne novo-
dobé výklady Písma. 
Na konferencii zazneli aj teologické prednášky o základoch evanjelickej
identity, o misii a svedectvá o pôsobení Božieho Ducha v Etiópskej cir-
kvi.

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike 

Z církví doma i ve světě Modlitba za prezidenta

i synagogy: „Toto je můj milovaný
Syn, toho poslouchejte“ (Mk 9,7).
Těmi slovy je Starý zákon připojen
k Novému, je knihou křesťanů i
židů a Božím dekretem o odpu-
štění.
Riziko, s nímž Bůh začíná připra-
vovat ustavení Božího království,
je, jak již bylo naznačeno, dvojí a
projevilo se dvojím selháním. Sel-
hal člověk jako jedinec, chtěl být
Bohem, a proto ho Bůh vyhnal 
z ráje. Tím pro něj skončilo původ-
ní obecenství, syn opustil rodinný
dům. Nastal pro něj -- tedy pro nás
-- obyčejný, normální život, kde se
střídá dobré se zlým a krok dopře-
du je následován krokem dozadu.
Však proto se člověku zdá, že ži-
vot na světě se nehýbe nebo se
pohne od špatného k horšímu. Ja-
ko spolupracovník s Bohem se ne-
osvědčil. Ví o tom první a prosí:
„Stvoř mi srdce nové.“ Sténá pod

tíhou své nedostatečnosti v dob-
rém a stálém „pokroku“ ve zlém,
dokud není v té jámě nalezen a 
z ní vytažen. A to se díky Bohu
také děje.
Druhým rizikem je vyvolení
Izraele, jímž se Bůh chtěl prezen-
tovat světu. Izrael byl ve svých
dějinách shledán nepravým, ne-
věrným; opakoval ve velkém to,
proč byl člověk vyhnán z ráje.
Nebylo na něho spolehnutí, místo
aby byl vizitkou, viditelným ra-
menem Boha, proměnil se v jeho
nepřítele. Nevěra obvykle učiní 
z lidí Boží nepřátele.
I v tvorstvu došlo k selhání. Jeho
původní stav, který Bůh sám ozna-
čil jako dobrý (Gn 1,21), shledává-
me už jako nedobrý. Zvířata boju-
jí proti sobě vzájemně a vůči člo-
věku se stavějí nepřátelsky. Divo-
ká zvěř i psi ho ohrožují na životě.
Mezi tvorstvem a člověkem v nej-
lepším případě panuje příměří, viz

jejich domácí odnož. Rajský sou-
lad mezi vším stvořením bude
nastolen v Božím království: „Vlk
bude pobývat s beránkem, levhart s
kůzletem odpočívat“ (Iz 11,6). Sou-
časný stav tvorstva vystihl apoštol
Pavel slovy: „Společně sténá a pra-
cuje k porodu“ (Ř 8,22).
Je zřejmé, že s tak nespolehlivými
a vzpurnými spolupracovníky ne-
chtěl Bůh a snad ani nemohl usku-
tečňovat tak veliký a skvělý pro-
jekt, jakým je Boží království prav-
dy, spravedlnosti a lásky. Bůh však
na něm trvá, nechce se ho vzdát,
proto pošle na zem, do tábora
vzbouřenců, svého Syna. Oni však
ho nepřijali, vzbouřili se proti ně-
mu a s cizí pomocí jej zabili. Je to
KONEC všeho?
Vypadalo to tak, ale Bůh promě-
nil jejich vítězství v totální poráž-
ku: svého Syna učinil PÁNEM i
nad smrtí, vzkřísil jej z mrtvých a
dal mu moc odpouštět hříchy a
povolávat do nového života a do
nové služby ty, kdo v něho uvěří.
Jak by to dopadlo, kdyby projekt
Božího království měli uskuteč-
ňovat Ježíšovi učedníci a pak
všichni věřící? S touto iluzí přišli
někteří věřící a už si také vyhrno-
vali rukávy. Jejich nové koště se
však brzy ušpinilo a už dobře ne-
mete a oni sami už stojí v koutě,
bez koštěte. Místo překotné práce
modlí se teď k Bohu: „Přijď krá-
lovství tvé.“ Dnes nedůvěřiví, že
by bylo možno tak velký projekt
uskutečnit lidskýma rukama ne-
bo s jejich nezbytnou pomocí,
čtou nebo slyší z Boží knihy dob-
rou zprávu jako ujištění, že Bůh
drží nad svým projektem ruku a
uskuteční jej v příhodný čas, aby
lidstvo zatím mohlo i nevědouc 
k němu ukazovat a přispívat svý-
mi dobrými skutky, a věřící moh-
li na této zemi žít a pracovat 
s vědomím, že mohou ukazovat i
přispívat k dílu, které Bůh ustaví
na této zemi ke své slávě.
Pro koho to království bude? Ne-
jenom pro vlky, beránky, levharty
a kůzlata, ale především pro nás.
Což nejsou naše jména zapsána 
v nebesích?

Josef Veselý

Proč Bůh stvořil nebe a zemi, i mne?
Dokončení ze str. 1

Zemřel jeden z nemnohých romských du-
chovních, sloužících v naší zemi. Zesnulý
romský jáhen Vojtěch Vágai byl po pře-
vratu vysvěcen mezi prvními trvalými
jáhny v Římskokatolické církvi. Kromě
klasické pastorace ve farnostech na Čes-
kokrumlovsku se věnoval integraci rom-
ských a českých dětí a ve Vatikánu zastu-
poval Českou republiku na kongresech
věnovaných menšinám a uprchlíkům. Za
součást svého poslání vždy považoval
motivovat Romy k začlenění do běžné
společnosti a Čechy k důvěře a přijetí ji-
nakosti. 
Jáhen Vojtěch Vágai se narodil 14. srpna
1958 v Nitře. Vyučil se jako malíř, natěrač.
Rodina, ze které pocházel, nebyla křesťan-
ská, ale tradiční, rodiče i sedm bratrů cho-
dili do kostela jen občas. Sám se stal mi-
nistrantem. 
Za komunistů pracoval na vrátnici - měl
ochrnutou pravou ruku a dostal částečný
invalidní důchod. Kněží jej podporo-
vali, doporučovali mu četbu a nosili mu
skripta. 
Později Miloslav Vlk jako biskup česko-
budějovické diecéze jej dovedl k tomu,

aby vystudoval teologickou fakultu. Po
absolvování předepsaného teologického
studia přijal v roce 1993 jáhenské svěcení.
Stal se prvním římskokatolickým rom-
ským duchovním v České republice. 
Zemřel ve věku 52 let po dvouletém utr-
pení způsobeném poraněním mozku. 
O svých lidech se vyslovil následovně:
„Romové, i když nejsou tak spontánně vě-
řící, že by chodili v zástupech do kostela,
nikdy nebyli těmi, kdo by šli za sektami;
vždy věřili v Boha a vědí, co požadují. Ro-
mové všichni věří, ale od církve chtějí jen
práva a pokřtít dítě. Nechápou, že mají i
povinnosti a chybí jim vytrvalost. Na dět-
ských táborech je to vidět. Děti z rom-
ských rodin jsou jako bludné ovce, nejsou
vedeny k povinnosti. Chvíli to trvá, než si
zvyknou. Rozhodně se ale nevyplatí dělat
tábory jen pro romské děti.“ 
Pohřební obřady na hřbitově v Českém
Krumlově vedl 5. března nejstarší syn
zemřelého duchovního, Vojtěch, který je 
v současnosti jáhnem připravujícím se na
kněžství v Římskokatolické církvi.

-kar

Ztráta nejen pro Romy

Vojtěch Vágai



Svou politickou dráhu nastoupil už
v 17 letech, kdy převzal rozsáhlé
statky po svém otci. Během času se
mu podařilo stabilizovat poměry 
v zemi, která byla po smrti krále
Zikmunda zmítána ozbrojenými
střety různých táborů. Jako krajský
hejtman si 1448 podrobil Prahu
(byla ovládána konšely "pod jed-
nou") a pomohl Janu Rokycanovi 
k nástupu na arcibiskupský stolec.
1452 porazil Tábor (spojence Old-
řicha z Rožmberka) a přemohl ka-
tolickou Strakonickou jednotu. Měl
schopnosti vojenské i diplomatic-
ké. Také jeho manželství s Kunhu-
tou ze Šternberka a pak s Johanou 
z Rožmitálu měla politický vý-
znam. Na Rokycanovu přímluvu
dovolil "Bratrstvu zákona Kristova"
vedenému Řehořem Pražským,
aby se 1457 usadilo v Kunvaldu 
v Orlických horách, když se však
jako král zvolený sněmem 1458

dostal do politické tísně, Jednotu
začal pronásledovat. 1462 zrušil
papež Pius II. kompaktáta, vyzval
Jiříka ke konverzi, ale on se z izola-
ce snažil vyprostit poselstvem do
západoevropských zemí, které
1462-1464 vedl jeho švagr Lev 

z Rožmitálu. Evropským panovní-
kům doporučoval spojenectví proti
postupujícím Turkům. 1466 byl
ovšem exkomunikován jako kacíř a
do Čech byla vyslána křížová vý-
prava vedená uherským králem
Matyášem Korvínem. Jiřík ji sice
odrazil, ale Matyáš se dal v Olo-
mouci korunovat a podržel si Mo-
ravu a Slezsko i po Jiříkově smrti.
Ve svízelné situaci uznal Jiřík i
zemský sněm, že by měl být jeho
nástupcem Vladislav Jagelonský.
Jako "král dvojího lidu" pragmatic-
ky usiloval o upevnění státu uvnitř
i navenek, opíral se o drobnou
šlechtu a měšťanstvo a obratně vy-
užíval mezinárodní situace. Pape-
žovým hrozbám i nabídkám úspěš-
ně odolával a svému přesvědčení
umírněného husity zůstal věrný až
do smrti.

Bohuslav Vik

3ET-KJ

Český král Jiřík z Poděbrad a Kunštátu Koutek písmáka
Zpěvy a modlitby z Taizé
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Doba postní
Píseň – Zůstaň s námi (Bleib mit deiner Gnade)

hudba: J. Berthier

Žalm 51,3-6.8-9.12-13
Smiluj se nade mnou, Bože, pro milosrdenství svoje,

pro své velké slitování zahlaď moje nevěrnosti,
moji nepravost smyj ze mne dokonale,

očisť mě od mého hříchu!
Doznávám se ke svým nevěrnostem,

svůj hřích mám před sebou stále.
Proti tobě samému jsem zhřešil,

spáchal jsem, co  je zlé v tvých očích.
Ano, v opravdovosti máš zalíbení,

dáváš mi poznávat tajuplnou moudrost.
Vyčisť mne yzopem a očištěn budu,

umej mě a nad sníh bělejší budu.
Srdce čisté stvoř mi, ó Bože, 

a ducha pevného obnov v mém nitru.
Jen  mě neodvrhuj od své tváře,

ducha svého svatého neodjímej ode mne.

Čtení: Ez 37,1-2.9-14; J 6,35-40

Píseň

Ticho

Prosby:
Kriste, který nám nabízíš uzdravení, veď nás k  účasti na svém životě.
Kriste, který v nás obnovuješ naději, veď nás k účasti na svém životě.
Kriste, který usedáš k jednomu stolu s hříšníky, veď nás k účasti na
svém životě.
Kriste, který jsi vzkřísil svého přítele Lazara, veď nás k účasti na svém
životě.
Kriste, který jsi odpustil Petrovi jeho zapření a povolal jsi ho, aby tě
následoval,
veď nás k účasti na svém životě.
Kriste, v tobě již začalo naše vzkříšení, veď nás k účasti na svém životě.

Otče náš

Modlitba:
Bože všech lidí, chraň nás, abychom si nehloubili " rozpukané cisterny,
které vodu neudrží".
Chceme se svěřit tobě a odevzdat ti naše obavy a celý náš život.
Požehnej nás, Pane Ježíši Kriste, ty, který nás i uprostřed našich nocí
stále miluješ.

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)

Ve svém hubování "Mráz z minis-
terstva kultury" (ET-KJ 4/2011) ote-
vírá bratr Daniel Kvasnička vý-
znamnou otázku budoucího hospo-
dářského fungování našich sborů a
církví. S tím ovšem, že řešením
nebude případná výměna pana
ministra, ale naopak změna našich
církevních nároků a návyků. Jak to
i autor zmiňuje. Ovšem ne jen jako
případná možnost, které se nebojí-
me, ale jako naléhavá blízká reálná
budoucnost, na kterou bychom se
měli připravovat. Protože se projeví
nejen ve finančních nárocích na
členy (a v našich sborech není příliš
mnoho milionářů), ale i v dosavad-
ní pohodě a jakoby samozřejmých
nárocích našich setkávání. A nač
bychom neměli zapomínat, - i v ná-
rocích na naše kazatele: Od nároků
na šíři jejich vzdělávání až po uta-
hování opasků a rostoucí kazatel-
skou a asi i mimokazatelskou zátěž.
Protože naše (české i církevní)
hospodářské nesnáze jsou součás-
tí nejen hospodářských, ale i eko-
logických a celospolečenských,
kulturních a mravních nesnází ce-

losvětových. A nevynechávejme
zde ani celosvětové nesnáze teolo-
gické. Protože nároky na přefor-
mulování významných věrouč-
ných doktrín a dogmat jsou stále
zřejmější a naléhavější a dotýkají
se jich třeba i projevy Benedikta
16. Takže představy o žocích pe-
něz, na kterých budeme sedět a 
z jejichž samotoku si budeme ve
zbožné pohodě a klidu žít, jsou jen
málo pravděpodobné.
Co se ale dá dělat?
Základní úlohou zdá se být od-
poutání našich setkávání od koste-
lů a far. S tím souvisí i revize naše-
ho pojetí bohoslužeb a nedělí. 
Samozřejmostí asi přestane být i
výlučné postavení farářů a jejich
oddělování se od běžného života.
Jak ale spojit moderní kazatelskou
službu se "tkaním a šitím stanů"
podle apoštola Pavla?
Mezisborovým problémem církve
bude volba mezi liberalistickým
"co kdo urve" a vnitrocírkevním
komunismem, kdy "každý podle
svých možností a každému podle
jeho potřeb". Ovšem co s chrámy,

kostely, sborovými domy a farami,
do kterých jsme investovali po-
sledních 50 let tolik energie i pe-
něz?
A konečně: Obstojí naše církevní
doktríny pod kritikou našich tuše-
ní, tužeb a nadějí, kterým říkáme
"víra" ... a které bychom si měli
nechat formovat a formulovat uče-
ním kristovským? A utáhnou (do-
časně?) hospodářsky i politicky
oslabené církve zahraniční a eku-
menické vztahy a bohosloveckou
fakultu?
Vím, že všechno může být jinak. 
I líp i hůř. Přičemž "hůř" nezname-
ná vždy "špatne". I církev by měla
ale uvažovat sama o sobě. A po-
kud se snad rozhodla o sobě neu-
važovat,- neměla by pak o sobě
uvažovat vůbec: A neutěšovat se
tedy ani pohodlnicky a s nadějemi
ve státní zabezpečení nebo v žoky
peněz. A chovat se a žít jako bez
nich. Jak by to konečně mělo asi u
církve vždy být.

Ilja Herold
iherold@upcmail.cz, 
www.iherold.blog.cz

Zahřejeme se prací?

(*23. 4. 1420 v Poděbradech, +22. 3. 1471 v Praze)

POZNÁMKA K RUBRICE
„Z NÁZORŮ ČTENÁŘŮ“ V Č. 9
Když jsem před časem upozornil na
4. č. Katolického týdeníku, které  se
zabývalo událostmi z 15. února 1611
(vražda 14 františkánů u Panny Ma-
rie Sněžné), bylo mým úmyslem
vyzdvihnout jistou snahu o vyváže-
nost Katolického týdeníku, co se
událostí z oné doby týká. Příjemně
mě to překvapilo. Přirozeně jsem
neočekával, že ta vyváženost půjde
tak daleko, aby byla učiněna zmínka
o počtu obětí vpádu pasovských
žoldnéřů. 
Ten byl ovšem, jak možno očekávat,
určitě nemalý. Nicméně jsem ocenil,
že k adoraci oněch čtrnácti byl při-
pojen článek historika, jehož pasáže
si dovolím znovu ocitovat pro osvě-
žení paměti: „Předbělohorská epo-
cha se vyznačovala nebývalou teolo-
gickou a spirituální pestrostí, hou-
ževnatým promýšlením (staro)no-
vých cest následování Krista i opra-

vdovou snahou o náboženskou tole-
ranci, vyvolanou nutností vzájemné-
ho soužití několika křesťanských
církví.“ Dále: „Země Koruny české
představovaly na konci XVI. století
jeden z nábožensky nejsvobodněj-
ších regionů Evropy.“ A konečně:
„České království se během několi-
ka desetiletí církevně-politického
útlaku stalo formálně katolickou ze-
mí. Pod příkrovem barokní zbož-
nosti však klíčila i jistá lhostejnost 
k věcem náboženským.“
Myslím, že evangelíci mohou tyto
věty číst s uspokojením, zejména
jsme-li v poslední době svědky vy-
zdvihování barokní doby a nahrazo-
vání termínu protireformace termí-
nem rekatolizace.

Jaroslav Kraus, Mariánské Lázně

POPELEC?
Naše křesťanská náboženství jsou
různě poznamenána mimoevan-
gelijními motivy: Od nejstarších

pohanských přes běžné jinonábo-
ženské až po moderní psychoana-
lytické a metafyzické. Stavíme se 
k tomu s různými námitkami i sho-
vívavostí ... i když nám právě tyto
cizí motivy, symboly a zvyky často
zachraňují svět bezprostřední poe-
zie, která se jakoby stává v círk-
vích stále vzác-nější.
Přesto se domnívám, že obnovo-
vat/zavádět/obhajovat v evange-
lickém tisku popelec (viz ET-KJ
9/2011) znamená necitlivý a ruši-
vý zásah do určité vytříbené zbož-
nosti, a je tedy (zde jistě líbivým)
prohřeškem proti zásadě tole-
rance. 
Právě proto, že evangelická zbož-
nost nikdy není jen abstraktní
náladou, ale má vždy i svůj teolo-
gický a společenský obsah a smě-
řování. A ty zde zcela chybí.

Ilja Herold, 
iherold@upcmail.cz

Z názorů čtenářů

Uchem jehly 
Tak se nazývá nový cyklus České televize na 2. programu (od 30.1.2011).
Je veden formou rozhovoru a představí vždy jednoho hosta, který 
v tom, co dělá, dosáhl něčeho významného a přitom nezapomíná na
duchovní rozměr lidského života. Průvodci pořadem jsou střídavě
evangelický farář Pavel Klinecký a katolický kněz Zbigniew Czendlik.
Asi proto, že průvodci pořadem neopomenou duchovní otázky, je pro-
gram zařazen hned za nedělní odpolední Cesty víry( 16.55). Je to pořad
povzbuzující, někdy i překvapující a otevírá možnost k zamyšlení. 

Jan Trnka



V Jilemnici zemřela 23. února 2011
naše milá farářka Věra Hajská.
Narodila se 7. května 1927 v Kvasi-
cích u Kroměříže. Dětství a mládí
prožila ve Zlíně, kde měl její otec
Eduard Čermák velikou pekárnu.
Rodiče patřili k jádru sboru evange-
lické církve, br. Čermák byl prvním
kurátorem, za jeho působení se 
v r. 1937 postavil krásný nový kostel.
To už byl prvním farářem samostat-
ného sboru od r. 1935 Lubomír
Moravec, který měl na Věru velký
vliv. Po maturitě 1946 studovala
Věra v Praze teologii na tehdejší
Husově československé evangelické
bohoslovecké fakultě. V té době se
Čermákovi ze Zlína odstěhovali.
Fakultu Věra nedokončila. Vdala se
po šesti semestrech a věnovala se
cele škole mateřské, jak by řekl Ko-
menský. Sama ve vzpomínkách
píše, že to „byla doba rození dětí“.
Jako žena faráře Blah. Pípala puto-
vala a pobývala a pracovala ve sbo-
rech Mělník, Děčín, Svratouch, Cvi-
kov, Nymburk. Pro mladší generaci
je už nepředstavitelný tehdejší život
na farách, skoro v polních podmín-
kách, náboženství od pondělí do so-
boty, manžel dva roky u PTP ....

V Nymburku se Věra stala sborovou
sestrou a varhanicí. Spolupracovala
s překladatelskou komisí SZ. Po roz-
vodu byla zvolena jako diakonka za
kazatelku sboru. Při vší náročné sbo-
rové práci dokončovala studia na
fakultě. Ordinována a zároveň insta-
lována byla 4. 12. 1977. Od roku 1982
žila v novém manželství s Vlasti-
milem Hajským z Poděbrad. Po
Nymburku byla ještě deset let farář-
kou ve Velenicích, kam dojížděla 
z chlebské fary. Pak konečně život
na odpočinku v Jilemnici skoro čtr-
náct let.
Protože Věra Hajská měla smysl pro
řád a pořádek, připravila si i úmrtní
oznámení a pořad pohřebního shro-
máždění. Sešli jsme se v sobotu 5.
března odpoledne v kostele v Kříž-
licích. Kolem byl sníh a okny svítilo
do kostela sluníčko a zvony zvonily
a varhany tak krásně hrály.
Vnučka Rút Dvořáková a vnuk Jo-
natan Hudec nám přiblížili pouta-
vým vyprávěním život své babič-
ky, její lásku k církvi, k lidem, k ro-
dině, její neustálé vzdělávání, její
věrnost, která byla odrazem věr-
nosti Boží.
Synodní senior Joel Ruml připo-

mněl, že rovněž tu sobotu 5. března
je v Pozděchově pohřeb faráře Vlas-
timila Kováře. Vyjádřil vděčnost od-
cházející generaci, u níž byl velký
důraz na rodinu, na vzájemné
přátelské vztahy a na časté setká-
vání.
Jilemnický farář Martin Horák kázal
na Věřin konfirmační verš: „Budeš-li
věřiti, uzříš slávu Boží“ (J 11,40). 
I pro nás je velice důležitá sounáleži-
tost s rodinou a tradice víry. Věru
Hajskou nesla v těžkých zkouškách 
v rodině Boží věrnost, projevující se
v ochotě k odpuštění. Dosvědčovala
Boží věrnost druhým.
Na hřbitově u kostela byla pak
rakev po společném vyznání víry a
modlitbě Páně za zpěvu 23. žalmu
„Hospodin ráčí sám pastýř můj
býti“ uložena do hrobky.
Pohřeb je také příležitostí ke vzájem-
ným rozhovorům. Bylo tomu tak i 
v Křížlicích při občerstvení ve staré
církevní škole. Díky za to.
Bratru milému Vlastimilu Hajskému
a celé rodině potěšení a radost z
toho, že nás všecky provází Boží mi-
lost a dobrota a věrnost.

Miroslav Frydrych

Radost z Boží slávy při pohřbu

Čas od času dostáváme upozornění, že by bylo dobré
uvádět, co znamenají latinské názvy nedělí církevního
roku. A že také někteří čtenáři nemají jasno ve zkrat-
kách jednotlivých církví. Asi nebudeme ani nadále vše
rozepisovat, ale chceme poskytnout krátký přehled
těch věcí, které mohou být pro někoho nejasné:

Církevní neděle:

Septuagesimae = Sedmdesát dní před Velikonocemi
Sexagesimae = Šedesát dní před Velikonocemi

Další neděle mají název podle slova, kterým v latině
začíná perikopa pro tento den:

Estomihi = Ž 31,3   Buď mi skálou záštitnou
Invocavit = Ž 91,15 Až mě bude volat, odpovím mu
Reminiscere = Ž 25,6  Pamatuj na svoje slitování
Oculi = Ž 25,15 Stále upírám své oči k Hospodinu
Laetare = Iz 66,10  Radujte se s dcerou jeruzalémskou
Judica = Ž 43,1 Dopomoz mi, Bože, k právu

V čase po Velikonocích se objevují:

Quasimodogeniti =1P 2,2  Jako novorozené děti mějte
touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste
jím rostli ke spasení
Misericordias Domini = Ž 33,5  Hospodinova milosr-
denství je plná země
Jubilate = Ž 66,1  Hlahol Bohu, celá země!
Cantate = Ž 98,1  Zpívejte Hospodinu píseň novou
Rogate = Ž 66,20  Požehnán buď Bůh, že mou modlit-
bu nezamítl 
Exaudi = Ž 27,7  Slyš můj hlas, když volám

Nejčastěji používáme zkratky následujících církví a
institucí:

BJB = Bratrská jednota baptistů
CASD = Církev adventistů sedmého dne
CB = Církev bratrská
CČSH = Církev československá husitská
ČCE = Českobratrská církev evangelická
EA = Evangelická aliance
ECM = Evangelická církev metodistická
ERC = Ekumenická rada církví
ETF = Evangelická teologická fakulta
SRC = Světová rada církví

Několik vysvětlivek

FS ČCE V BEROUNĚ HLEDÁ KAZA-
TELE/KU
Sbor spolu s Pražským seniorá-
tem odstartoval projekt rozvoje,
jehož součástí bude v tomto roce
zakoupení kazatelského bytu ve
městě, který umožní zintenzivně-
ní duchovenské práce v místě i
diaspoře (dosavadní kazatelka
dojížděla z Prahy). V součinnosti
s Pražským seniorátem nabízíme
kazatelské místo na 75% - 100%
úvazek a plnou podporu pracov-
níkovi, který přijme práci v na-
šem malém sboru jako misijní
úkol a pokusí se také do sboru
integrovat i ty, kdo se do Berouna
stěhují, ale zatím dojíždějí na ne-
děle do svých bývalých sborů 
v Praze. Sbor má výbornou polo-
hu na hlavním náměstí. 
Bližší informace podá za seniorát-
ní výbor Pražského seniorátu
farář Petr Firbas, e-mail pm.fir-
bas@centrum.cz, m: 7776303960,
za sbor kurátorka M. Stehlíková,
m: 731471575, pevná: 311685798
nebo farářka Dagmar Ondříčko-
vá, m: 737864475, pevná 222320550,
e-mail: dagmar.ondrickova@post.cz 
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Českobratrská církev evangelická

DĚČÍN, Ne 10.00
Bezručova 4/90, f Petr Čapek

DUCHCOV, Ne 8.00
Havlíčkova 23, a Jan Opočenský

CHOMUTOV, Ne 9.30
ul. 28. října 12, f Jiří Bureš

CHOTINĚVES, Ne 10.30
Horní Řepčice 58, Úštěk, f Martina
Vlková Šeráková, a Jan Kupka

KADAŇ, Ne 13.30
ul. 5.května 693, a. Jiří Bureš

KRABČICE U ROUDNICE N. L., Ne 8.30
(ve středisku Diakonie ČCE), 10.00 
(v kostele)
Krabčice u Roud. n. L. č. 26, f Jan
Kupka

LIBKOVICE POD ŘÍPEM, Ne 10.45
Libkovice p. Ř. č.74, a Kurt Bartoš

LITOMĚŘICE, Ne 9.00
Rooseveltova 7,  a Jan Kupka

LOUNY, Ne 9.30
Českých bratří 1510, f Tomáš Pavelka

MOST, Ne 10.10
U města Chersonu 8/1675, f Marian
Šusták

ROUDNICE N. L., Ne 9.00
Švagrovského 674, f Kurt Bartoš

TEPLICE, Ne 9.30
J. V. Sládka 2006/16, f Jan Opočenský

TŘEBENICE, Ne 8.30
Sokolská 89, a Marian Šusták

ÚSTÍ NAD LABEM, Ne 10.30 
ve sbor. domě Dvořákova 6, f Marie
Molnárová

ŽATEC, Ne 9.30
Husova 1200, f Jan Veselý

Církev bratrská

DĚČÍN, Ne 9.30
Puchmayerova 4, Karel Hůlka

LITVÍNOV, Ne 9.30
Dukelská 424, Libor Trousil

MOST, Ne 9.30
J. Kříže 3127, Milan Let

TEPLICE, Ne 9.30
Poštovní 10/934, Pavel Benák

ÚSTÍ NAD LABEM, Ne 9.30
V Zahrádkách 33, Štefan Paluchník

Evangelická církev metodistická

LITOMĚŘICE, Ne 9.30
Sládkova 8, f Zdeněk Brož

Bratrská jednota baptistů

CVIKOV, Ne 9.30
Čsl. armády 34, s Karel Kuc

DĚČÍN, Ne 9.00
Šikmá 152, s Vlastimil Růžička

LITOMĚŘICE, Ne 9,30
Žižkova 3/2039,  s Vlastimil Malý

LOVOSICE, Ne 9.30
Dlouhá 84, s Radek Pospíšil

TEPLICE, Ne 9.30 modlitebna CASD
Křičkova 13, s Vjacislav Jelisejev

ŽATEC, Ne 9.30
Lva Tolstého 1249, s Jan Pospíšil

Bohoslužby

POHÁDKA Z ČAJOVÝCH HOR. 
Ekologická sekce České křesťan-
ské akademie zve na besedu s Klá-
rou Hejkrlíkovou z Ekumenické
akademie Praha o indickém Dar-
jeelingu a tamním pěstování fair
trade čaje. 
Beseda bude v úterý 12. dubna
2011 od 17.30 h v přízemí klášte-
ra Emauzy v Praze 2, Vyšehrad-
ská 49.

JNe
* * *

SENIORÁTNÍ KONFERENCE ČCE 
na téma „Dopady kolektivizace
na evangelické Polabí“.
Koná se v sobotu 2. dubna 2011
od 9.00 h ve sborovém domě ČCE
ve Chlebích.
Promluví host z úřadu dokumen-
tace a vyšetřování zločinů komu-
nismu Ing. Adolf Rázek. Na kon-
krétním případě doloží ing. Zde-
něk Tuček
Program biblicky uvede farář
Jaroslav Fér.
Zájemci vítáni.
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Inzerce

Pozvánky

Středoevropské centrum misijních
studií, o. s. vás zve na konferenci na
téma „Krizové situace v česko-slo-
venském kontextu po roce 1989“.
Konference se uskuteční dne 1. 4.
2011 od 10.00 do 15.00 h v sídle
SCMS (U Školské zahrady 1264/1,
182 00 Praha 8-Kobylisy).
Konference je výstupem interdis-
ciplinárního badatelského projek-
tu SCMS, zaměřeného na lepší
porozumění prostředí, v němž se
odehrávají misijní snahy křesťan-
ských církví v České a Slovenské
republice. 
Odezní na ní vybrané příspěvky 
z projektu, které přednesou jejich
autoři. Ti se pokusili o reflexi spo-
lečenských změn a fenoménů, kte-
ré od přelomového roku 1989 až
do současnosti nabyly celospole-
čenské dimenze a jsou častým
zdrojem krizových situací, ve kte-
rých se Češi a Slováci ocitají a se
kterými se potýkají i české a slo-
venské křesťanské církve. 

Současně budou na celé konferen-
ci přítomni představitelé různých
křesťanských církví, kteří budou
prezentovat perspektivu dané
církve v panelové diskusi.
Pro aktualizované informace a
program konference navštivte,
prosíme, naše webové stránky

www.missioncentre.eu. V případě
jakýchkoli dalších dotazů nás kon-
taktujte na e-mailové adrese offi-
ce@missioncentre.eu nebo na čísle
+420 608 358 533 (Pavol Bargár).
Rovněž bychom ocenili, kdybyste
nám touto cestou potvrdili svou
účast do 28. 3.

Pozvání na konferenci

Poznávací zájezd do Izraele 
Ve dnech 10. - 20. listopadu 2011 se koná 

poznávací zájezd do Izraele. 
Přenocování v hotelech v Eilatu, Jeruzalémě a v Haifě. 

Přes den cesty autobusem za poznáváním biblických míst. 
Cena na osobu: 11.000 Kč za letenku 

a 1.195 USD za služby v místě. 
V ceně je vše, tedy ubytování s polopenzí, 

autobus, všechny vstupy dle programu a služby průvodce.  

Zveme vás k účasti. 
Dotazy nebo přihlášky možno poslat na  adresu: 

manželé Mikuláš + Anita Zoubkovi, 
Žižkova 1161/27, 358 01 Kraslice, 

telefon: 352 696 085, 
mail: mikulas.zoubek@seznam.cz.
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