
I BLÍZKO SMRTI TRVÁ NADĚJE
J 4,46-54

Milé sestry a milí bratři,
jsme velmi závislí na svých smys-

lech. Všechno bychom chtěli vidět
a nahmatat… Jako bychom jinak
vnímat nedovedli. To říká Pán Ježíš
královskému služebníkovi, který k
němu přichází pro pomoc. „Neuvi-
díte-li zázraky a znamení, neuvěří-
te." Neběží s ním k dítěti a neléčí je,
jak to lékaři dělávají. 
Ale služebník znovu Ježíše žádá,
aby s ním šel, aby to stihli, než sy-
nek umře. Moc mu na tom záleží,
protože ho miluje. Něco se však
mění: s úctou oslovuje Ježíše
„Pane". Cítí sílu naděje, která prýští
z Ježíšových slov.
Ježíš jej posílá domů: „Tvůj syn je
živ!"
Ten člověk uvěřil slovu, které mu
Ježíš řekl, a šel. Je pohan, není ještě
církevnicky imunní. Slovo slyší a
uvěří. Odchází domů a věří, že

nejde s nepořízenou. Ještě během
cesty mu to potvrzují sluhové. Syn
se začal uzdravovat ve chvíli, kdy
Ježíš řekl: „Tvůj syn je živ."
Stal se zázrak? Ano, stal se zázrak
víry. Nemusí vypadat tak, jak čeká-
me. Nemusí přijít zázračný lékař,
dotknout se a uzdravit. Zázrak víry
není vidět. O to je větší. 
Skutečné zázraky, které se dějí v
moci Boží, nebývají spojeny s vel-
kými efekty. Jsou nenápadné, ale
všude kolem nás. Přicházejí, když
uvěříme, když jim uděláme místo v
srdci. Když necháme vyklíčit nadě-
ji. I v blízkosti smrti je přece naděje.
Bůh zachraňuje svou nadějí dokon-
ce i tam, kde se už smrt dotýká.

Pavel Klimeš, 
ČCE Karlovy Vary 
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3. neděle po Zjevení Páně

Každá dobrá věc má své odpůrce a
nepřátele. Co teprve ta nejlepší věc
na tomto světě, ta dobrá zpráva,
které zkráceně říkáme evangeli-
um?! Dějiny křesťanské církve to
dokládají zcela přesvědčivě. Pro-
tože v nich jde o nejdůležitější věc
pro člověka i pro svět, jsou dějiny
tohoto světa jejich pouhým doplň-
kem a ne naopak, páni a soudruzi!
Svět se veze církvi na ocase, nejpr-
ve ji kousal a pak ji hladil, ale
nikdy ne upřímně, zkazit by ji
chtěl, kdyby mohl. Máme o tom
spolehlivé zprávy z 2. století, kdy
jistý Celsus, křesťanům známý
jako jejich nepřítel, rozšiřoval o
nich pomluvy, které lze klasifiko-
vat, jedny jako hospodské a druhé
jako salónní. Ty hospodské se udr-
žely déle než si zaslouží jen díky
nově narozeným hlupákům, kteří
uvěří tomu, že křesťané jedí při
svých bohoslužbách lidské maso.
Vždyť jejich vůdce sám jim dal jíst
své tělo a pít svou krev. Z ještě
odpornější pomluvy měli ti nepřá-
telé požitek přímo sexuální, když
si představili, jak křesťané při
svých bohoslužbách krvesmilní.
Řecká báje o Oidipovi, jenž zabil
svého otce a oženil se se svou mat-
kou, je k té představě navedla. 
Salónní pomluvy byly vedeny na
vyšší náboženské a duchovní rovi-
ně. Jmenovaný Celsus sepsal proti
křesťanství Alethes Logos - Prav-
divé slovo, které se dovolává lid-
ského rozumu a náboženské mo-
rálky. Poukáže na biblické příběhy
a zeptá se rozumu, co jim řekne:
Jsou nemožné! Křesťané také mají
rozum, ale neumožňují mu, aby se
uplatnil, neboť už od mládí jsou
vychováváni k takové úctě k Bibli
a zvláště k Novému zákonu, že ani
nemrknou a spolknou Jonáše v

břiše velryby i Ježíše chodícího po
moři a mnoho jiných podobně
zázračných příběhů. 
Morálku jako určující složku po-
hanského náboženství také povo-
lal Celsus do boje proti křesťan-
ství. Zásadně pohanské nábožen-
ství přijímá mezi své ctitele jen li-
di pořádné, slušné, bezúhonné,
kdežto křesťanská církev naopak

si libuje svolávat tu nejspodnější
chátru, jako by Bůh byl vůdcem
lupičů a jako by bylo zlé nedopus-
tit se žádného hříchu. Podivný
Bůh těch křesťanů!, zvolá Celsus,
nevinnost, čistota a svatost jsou
mu k smíchu. Zato Bůh pohanů se
s hříšníky nebaví. Chce-li hříšník k
němu přijít, musí se od svého hří-

Jsme ti, za něž se vydáváme?

V sobotu 1. ledna 2011 se od 16 h ve
sboru ČCE v Praze 5 na Smíchově
konala Novoroční ekumenická slav-
nost - zastavení nad životním údě-
lem dvou výjimečných svědků víry
- apoštola Pavla a Milady Horáko-
vé, členky smíchovského sboru. Bě-
hem celé slavnosti se střídalo mlu-
vené slovo (modlitby, čtení z Bible,
čtení z dopisů JUDr. Milady Horá-
kové z vězení . . .) a hudební pro-
gram. Bylo možno slyšet zpěv sboru
Pueri gaudentes, skupinu Oboroh a

Karolínu Kamberskou, která zpívala
a hrála na kytaru.
Na slavnosti se podílelo 13 křesťan-
ských denominací; jejich představi-
telé se různým způsobem podíleli
na programu.
Nebylo tam snad člověka, který by
nebyl touto slavností alespoň potě-
šen.
Slavnost byla v přímém přenosu
vysílána na programu ČT 2.

Jan Jelínek

ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

Dokončení na str. 2

AKTUALITA

Novoroční 
ekumenické bohoslužby

Sice se proklamoval jako Kladeňák, maturoval však na mladobole-
slavském gymnáziu. Mezi spolužáky pravda svazák. Jeden syn pro-
testantského kazatele z jeho ročníku mi vyprávěl, jak byl zprvu
před ním velice obezřetný. Posléze poznal, že má smysl pro nad-
sázku, humor a na druhé nikam nedonášel. Později sledovali spo-
lužáci jeho vzestupy i pády a vážili si kolegiality na studentských
srazech, jichž se zúčastňoval i jako ministr. Byl nepřehlédnutelný
pro každého, kdo v 60. letech pročítal oživlý tisk a poslouchal jeho
reportáže v rozhlase. Konečně přední chartista, státní vězeň, který
se nedal zlomit. Po převratu ministr zahraničí, stříhající dráty na
hranicích s Německem, budící respekt doma i v zahraničí. Poté v
řadě diplomatických misí. Nepapouškoval mocenská zadání.
Vhlédl do situace zemí bývalé Jugoslávie jak nikdo jiný. Uchoval si
zdravý rozum, schopnost vést otevřený rozhovor i s lidmi jinak
politicky orientovanými. Nikdy sprostý ani nízký, vždy schopný
vyslechnout druhého a naprosto věcně argumentovat. Právě lidé s
takovým přístupem k bližním nám dnes v politice scházejí. V den,
kdy zemřel, se o něm senátor Petr Pithart vyjádřil, že byl „velkory-
sý člověk, grand a frajer". 
Setkal jsem se s ním letmo dvakrát. V obou případech to bylo pozo-
ruhodné. Poprvé na Kirchentagu (církevním, obřím evangelickém
„srazu") v Německu. V jednom plénu, kde bylo několik set poslu-
chačů. Vyjádřil respekt ke křesťanům. Dost mne zlobilo, že u nás,
pokud jsem věděl, se na církevním poli sotva objevil či vyjádřil. 
A v Německu ano. Tam cílil můj dotaz při otevřené diskusi.
Dienstbier se zprvu dost zarazil. Zahrál to sice dost do autu, nako-
nec však připustil, že bude-li doma někam pozván, rád přijde.
Nevím, zda k tomu nakonec někdy došlo. Konečně druhé setkání
bylo také nahodilé, leč mělo svou logiku. Bylo to na demonstraci ve
prospěch našich židovských spoluobčanů. Měl jsem v ruce posled-
ní, již potrhanou, z několika „hvězd Davidových", jež si bylo
možno přilepit na oděv. Dienstbier byl vlídný a vyjádřil se v tom
smyslu, že nést znamení Izraelitů bude pro něj ctí, a nechal se tak 
i vyfotit. Odtud je i připojený snímek v ohlédnutí za Jiřím
Dienstbierem.

Jan Kašper

Ohlédnutí
za Jiřím Dienstbierem
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Tak prý nepůjdou tři, ale bude jich
čtyřicet tisíc. Říkali to ve zprávách.
Nějak mně to s těmi tradičními
počty neštymuje. Ale ono to tříkrá-
lové koledování s Biblí nesedí na
více místech. Vlastně je těžké na-
lézt v něčem shodu. Ti tři se vydá-
vají na cestu, aby se v Betlémě
poklonili mesiášskému králi. Těch
čtyřicet tisíc se vydává do ulic, aby
vybrali co nejvíc peněz.
Jistě, ty jsou určeny nejrůznějším
způsobem handicapovaným: ne-
mocným, postiženým, opuštěným
dětem, bezdomovcům… I když k
nám na evangelickou faru chodí
stále spousta potřebných, kteří
tvrdí, že jim na sousední katolické,
v níž sídlí i Charita, nikdo neoteví-
rá. U nás dostávají pomoc z rozpo-
čtu farářské rodiny.
Tříkrálová sbírka je určitě jedi-
nečným marketinkovým tahem.
Lidé jsou ještě rozněžnělí z do-
znívajících Vánoc, ale na dárky
pro své nejbližší už nemyslí a po

svátcích se už také trochu finanč-
ně zahojili. I ti, kteří berou až po
šestém. Letos totiž akce někde
končí třeba až 18. ledna. To se
pak vyplatí přivést na ni do role
králů děti až z Polska.
Děti jsou vůbec dalším tříkrálo-
vým esem. Jsou rády součástí po-
hádky. A v královských úborech,
někde i s velbloudem, pro ně to
koledování nesporně pohádka je.
Na srdce dospělých jsou pak děti
tím nejspolehlivějším otvírákem.
Nedočetl jsem se nikde o vyznání
těch malých herců. Určitě však na
něm nezáleží. Svou rolí jsou přece
vtahováni do církve.
Toto vtahování, navazující na při-
rozené lidské sklony a předpoklá-
dající sociálně vnímavou veřej-
nost, je geniálním propojením.
Organizátorům se tak daří zapojo-
vat do budování Římskokatolické
církve i ty, kteří by se přímo oslo-
vit nedali. Ti malí si ze svého hle-
diska jen hrají, ti velcí zase pomá-

hají. Viděno z druhé strany však
už sílí strukturu.
Využita je i docela obyčejná lidská
pověrčivost. Příbytku (i chlévu)
toho, kdo do sbírky přispěje, bude
Kristus žehnat. Tedy jen jeden rok.
Pak si musí jeho žehnání zaplatit
znovu. Je to jakási variace na od-
pustky. Rozdíl je jen v tom, že za-
tímco jimi se člověk vykupoval z
odsouzení, tříkrálovým „darem" si
kupuje požehnání.
K rozvoji akce přispěla i její masivní
medializace. Co je fotogenické a co
se hýbe, je oblíbeným tématem mé-
dií. A když se přimíchá špetka
hloubky, je to ideální mix. Kruh mar-
ketinkové obratnosti se pak uzavírá
tím, že prostředky - získanými dí-
lem lidmi mimo církev od lidí mimo
církev - se pak před veřejností vyka-
zuje a své aktivity jimi podporuje
církev.

Emanuel Vejnar, 
evangelický farář

BÝVALÝ ATEISTA CHCE ZVRÁTIT NEGATIVNÍ KŘESŤANSKÉ STEREOTYPY

Obavy o tvář křesťanství vedly bývalého ateistu k vytvoření neziskové orga-
nizace poukazující na vnímání pokrytectví církve. Organizace Changing the
Face of Christianity Inc., se sídlem v Texasu, je přímou reakcí na nevěřící,
kteří věří, že všichni křesťané jsou netolerantní, soudí všechny kolem, jsou
pokrytečtí a homofobní, vysvětlil její zakladatel R. Brad White.
White řekl, že když mluví s nevěřícími, skeptiky a agnostiky, všichni neu-
stále označují křesťany jedním z těchto termínů. Tato čtyři označení zabra-
ňují lidem, kteří z církve odešli, se vrátit, dodal. „Jestliže se v minulosti vra-
celo 75 procent lidí, nyní je to 35 procent," zdůraznil.
White založil tuto organizaci kvůli tomu, aby byla zdrojem reformy těch,
kdo šíří negativní stereotypy. Pohled Whitea není nový. Dan Kimball na
začátku své nové knihy, They Like Jesus but Not the Church (Mají rádi
Ježíše, ale ne církev), vyslovuje názor, že nastupující generace je duchovně
otevřená k diskusím o Ježíši, ale nezajímá se o vstup nebo zapojení se do
církve. Kimball argumentuje, že pastoři a služebníci ztratili kontakt s mlad-
ší generací tím, že odmítli všechny ostatní pohledy a názory, než mají jejich
křesťanští přátelé.
White jde v tomto argumentu dále a prohlašuje, že pastoři a služebníci ztra-
tili kontakt s mladší generací a vedoucí je jednoznačně vypnuli „nenávistí k
hříchu a hříšníkům". Řekl, že je to nejvíce vidět u homosexuality. Církevní
vedoucí smíchali Bibli s politikou, aby odsoudili homosexuály za jejich
životní styl, posteskl si. „Ačkoli tyto pocity mohou být založené na Bibli, to,
co říkáme a jak to říkáme, lidi odvrací,“ poznamenal.
Podle výzkumu LifeWay research z roku 2008 72 procent Američanů, kteří
nechodí do sboru, věří, že církev je plná pokrytců. Dřívější výzkum LifeWay
také ukázal, že 17 procent těch, kdo dříve do sboru chodili, odešlo, protože
cítili, že členové jsou „pokrytečtí a soudí ostatní".
White věří, že křesťanství je pod útokem zevnitř, protože mnozí věřící uctí-
vají Boha jen slovy a v životě se to projevuje málo. Podle něj je vidět lidi, kteří
se za křesťany považují, jen mluví a mluví, ale po cestě Krista nekráčejí.
„Nekřesťané je neberou vážně, protože tito lidé často nežijí tím, co sami hlá-
sají a učí. To v konečném důsledku ohrožuje efektivitu křesťanských evan-
gelizačních snah. Nevěřící pohrdají křesťanstvím z mnoha špatných důvo-
dů,“ pokračoval. „Pokud nás nevěřící nenávidí za to, že skutečně žijeme
podle své víry a jsme lidmi s největší láskou k ostatním, jaké lze na světě
vidět, naše kampaň skončí a my s radostí přijmeme kritiku."
Organizace Changing the Face of Christianity se zaměřuje na budování
povědomí a vzdělávací kampaně, které mají pomoci křesťanům zvrátit
negativní stereotypy. Tato nezisková organizace chce „zachránit křesťanské
náboženství před sebezničením tím, že křesťanům pomůže více se připo-
dobnit Ježíši Kristu". V současné době organizace pořádá cykly studií Bible
týkající se témat jako je „sudičství", „přílišná politickost" a „povrchní víra" v
délce sedmi až osmi týdnů. „Naším cílem je učit, co Bible říká o tom, jak
budovat vztahy s nevěřícími," vysvětluje White.
Každá lekce začíná definicí, vysvětlující, proč je každá vlastnost popsaná
těmito tématy negativní, a citující materiály ateistů a dalších nevěřících. Je
tam též několik pasáží z Bible vyjadřujících pohled Boha nebo Ježíše na tuto
otázku a pak otázky k diskusi.
Několik sborů v oblasti Dallasu začalo používat tato studia při práci s mla-
dými dospělými a získalo od nich pozitivní hodnocení těchto učebních
osnov. White doufá, že za čtyři až pět měsíců úsilí této neziskové organiza-
ce zahrne i otevřené diskuse, kde křesťanští vysokoškolští studenti budou
moci otevřeně hovořit se svými nevěřícími přáteli o víře. Chce také pořádat
tábory a soustředění, které se budou hlouběji zabývat otázkami odrazující-
mi nevěřící od církve.

GUVERNÉR PÁKISTÁNSKÉ PROVINCIE PUNDŽÁB ZAVRAŽDĚN, 
PROTOŽE HÁJIL KŘESŤANY

Salman Taseer byl jedním z nejhlasitějších obhájců Asie Bibi, křesťanské
matky odsouzené k smrti za údajné rouhání, a oponentem zákonů o rouhá-
ní platných v zemi. Byl zastřelen při procházení po tržišti v Islámábádu
svým osobním strážcem, který nesouhlasil s guvernérovými postoji.
Americká ministryně zahraničí Hillary Clintonová vraždu odsoudila a smrt
Taseera označila za velkou ztrátu. „Měla jsem příležitost se v Pákistánu s
guvernérem Taseerem setkat a obdivovala jsem jeho práci na prosazování
tolerance a vzdělávání dalších generací v Pákistánu," řekla. Dodala, že USA
se zavázaly pomáhat vládě a lidem v Pákistánu přinést zemi mír a stabilitu.
Minulý měsíc Taseer odmítl pákistánské zákony o rouhání, které určují smrt
za zneuctění islámu nebo jeho proroků, doživotní vězení za zneuctění, zni-
čení nebo znesvěcení Koránu, a jen deset let vězení za urážku „jiných nábo-
ženství". „Pokud chcete znát můj osobní názor, tento zákon se mi vůbec nelí-
bí," řekl časopisu Newsline. „Důležitou věcí, kterou si musíme pamatovat,
je, že to je zákon vytvořený lidmi, nikoli Bohem." Také vyjádřil pohoršení
nad uvězněním a trestem smrti pro Bibi. Nazval to „nestoudným zneužitím
spravedlnosti", „krutostí" a „nelidskostí", podle Newsline. Požádal prezi-
denta Asifa Ali Zardárího o propuštění Bibi. Bibi byla uvězněna poté, co se
dostala do malicherného sporu se svými spolupracovníky na poli v červnu
2009. Od té doby je ve vězení. Je první ženou, která byla za rouhání odsou-
zena k smrti. Skutečnost, že Taseer podporoval propuštění Bibi, z něho uči-
nila cíl islámských extremistů. „Vražda Salmana Taseera je obrovskou ránou
všem, kdo pracují na vytváření osvíceného a rozvíjejícího se Pákistánu," řekl
Anjum. „Jeho smrt zemi šokovala v době, kdy čelí bezprostřední politické
krizi." Předseda vlády Yousuf Raza Gilani vyhlásil tři dny truchlení za
Taseera. Křesťanská komunita v Pákistánu tvoří méně než pět procent cel-
kové populace 175 milionů lidí.

Křesťan dnes

Z církví doma i ve světě K+M+B+2011

chu oprostit. Bůh mu totiž žádný
hřích a žádnou vinu neodpustí.
Od Boha nemůže očekávat víc než
nějaké pokyny, jak by se sám mohl
očistit od hříchu. Pohanství bylo
vysoce morální náboženství. Boha
ovšem nezná jako osobu, ale jako
přísný zákon, který nikomu
nestraní. Kupodivu poskytuje ne-
napravitelným hříšníkům návod,
jak se ještě dostat k Bohu: protože
nezbavil hlavně svou duši nečistot
a ona neobstála na Božím soudu,

je poslána zpět na zem. Pak bude
na ní záležet, aby se dobře vdala =
vtělila a hlavně aby usilovněji než
dříve stoupala vzhůru cestou
zákona. Podaří se to tentokrát? Zá-
leží na člověku, Bůh se jen dívá a
baví se, trampoty člověka jím
nepohnou, neangažuje se. Pohané
si nedovedli představit, že by na-
de vše vznešený Bůh sestoupil na
zem, zvláště pak by se nechtěl zne-
čistit stykem s lidským tělem.
Samo pomyšlení na jeho vtělení by
urazilo boží VZNEŠENOST. Vedle

toho vzdělaným Řekům = poha-
nům vadil na křesťanství jeho
původ: z maličké Palestiny! A jeho
zakladatel ztroskotal a ostudně ze-
mřel - na smetišti, všem k pohrdá-
ní nebo posměchu. Za vrchol uráž-
ky Boha pokládali to, co stihlo
Ježíše: lidé jej nechali umírat a
zemřít na kříži!
A právě s tou bláznovskou zvěstí
šli Ježíšovi apoštolové do světa.
Ježíšova láska k ubohým hříšní-
kům a jeho odpuštění hříchů za-
darmo, bez zásluhy, toliko vírou
přijímané získávalo jednotlivce a
případně i zástupy prostých, chu-
dých a nemocných lidí. Pohanské
náboženství, které oslovuje a vítá
vzdělané, majetné a zdravé, pod-
lehlo v zápase s křesťanstvím, s
chudým a laskavým Ježíšem, kte-
rý se stal členem maličkého náro-
da izraelského, přijal židovské ob-
čanství, ač byl z nebe, pravý Bůh, 
a přece také pravý člověk. 
Hned na počátku křesťanské círk-
ve v 1. století apoštol Pavel prohlí-
ží si své posluchače v korintském
sboru a shledává, že jsou to větši-
nou chudí a nevzdělaní lidé, kteří
uvěřili evangeliu laskavého Ježíše,
jenž z lásky k nim dal svůj život za
jejich život. Jen Bůh je něčeho ta-
kového schopen. Pohanské nábo-
ženství nevěří v Boha, věří v člo-
věka, v jeho rozum a v jeho nábo-
ženské schopnosti, jak se dostat k
Bohu. Dnes už se tomu neříká po-
hanství, protože se samo povýšilo
na náboženství moderního, dneš-
ního člověka.
Nesetkali jsme se s ním v církvi, ve
všech křesťanských církvích? Po-
dívejme se na sebe a řekněme
pravdivé slovo o sobě i o tom, kam
se zařadíme: Jsme evangelíci, nebo
pohané? Mám tu důvěru, že nás
Ježíšovo evangelium, dáme-li mu
sluch, vyvede na cestu pravdivou
a živou k Bohu Otci Ježíše Krista.
A jako již tolikrát i dnes Duch
svatý narovná naši mysl i naše
kroky od moderního pohanství a
vysvobodí naši zmatenou a cha-
bou víru z pohanského vábení 
k upřímné a statečné věrnosti!
Prvotní křesťané ji zpečeťovali
krví. 

Josef Veselý

Jsme ti, za něž se vydáváme?
Dokončení ze str. 1

Čekání
Když něco čekáme

celý náš svět se mění na otázku
a když máme bolavé nohy

ukopnuté od oblázků
pak stačí že cesta se vine do dáli

- i za to dík
cesta jak otazník a vykřičník.

Když v něco věříme
v jedinou čistou lásku

v upřímnou lidskou tvář
co nenosívá masku

musíme stejně věřit v zmar
co ruší vznik

cesta jak otazník a vykřičník.

Když něco čekáme
odpověď na otázku
vrácenou nazpátek

zasetou lásku
a když už nic
- i za to dík

cesta jak otazník a vykřičník.

JAROSLAV PLECHÁČEK



Po vydání Tolerančního patentu
1781 se k povoleným evangelickým
církvím (a.v., h.v.) hlásili v Čechách
jak jednotlivci, tak i celé rodiny. Je
zajímavé sledovat jejich geografic-
ké rozmístění. 
V některých oblastech (např. na
Podřipsku, ale i jinde v Polabí) na-
jdeme evangelické menšiny sou-
středěné v několika sousedních
vesnicích. 
Málo je známo, že s obdobným
evangelickým "okrskem" se setká-
váme také v okolí Uhříněvsi, tedy
jihovýchodně od Prahy. Jedná se,
kromě Uhříněvsi s nedalekým dvo-
rem v Netlukách, o vesnice - Pit-
kovice, Herink, Benice, Nupaky,
Kuří, Háje a Lipany. Tajní evangelí-
ci se zde udrželi i v době předtole-
ranční, jak o tom víme ze zpráv
protireformačních misií. K tomu je
však třeba poznamenat, že misio-
náři, většinou jezuité, informují
ovšem o odhalených tajných kací-
řích, jejich skutečný počet byl nepo-
chybně větší. O tom svědčí i jména
přihlášených evangelíků po vydání
Tolerančního patentu.
K předtolerančnímu období se z
námi sledovaného mikroregionu
vztahuje případ z roku 1703. Týká
se mlynáře Matěje Procházky z
Podleského mlýna u Uhříněvsi.
Vyslýchán byl pro své odmítavé
výroky o očistci, vzývání svatých,
uctívání ostatků a obrazů, i proto,
že prý ve svém mlýnu, stojícím o
samotě, ukrýval predikanta-evan-
gelického kazatele. Dokonce se prý
chystal se ženou odejít do Žitavy.
Takže byl kacíř Procházka zatčen a
ve vězení strávil půldruhého roku.
V nedalekém Kuří byla v roce 1729
z kacířství podezírána mlynářka
Dorota Kliková. Evangelický živel
se zřejmě v Uhříněvsi a okolí udr-
žoval více než jinde v této oblasti.
Svědčí o tom také vyšetřování
ovčáka Tomáše Kučery pro ukrývá-
ní kacířských knih (1733), stejně
jako mlynáře Vavřince Žiláka z
Uhříněvsi. Několik podezřelých
dokonce v této době uteklo do Žita-
vy a Berlína. Jezuita Radda roku
1753 zabavil v Benicích u Františka
Nováka kacířskou Bibli z roku
1722, Zpěvník a Žaltář. Další evan-
gelickou literaturu (Žalmy) tento
misionář zjistil u ovčáka v Nupa-
kách. A takových případů bylo
více. 
Znamená to poměrně nemalé za-
stoupení příslušníků evangelické-
ho hnutí v této nevelké oblasti ještě
v první polovině 18. století, tedy v
době, kdy probíhala druhá vlna ná-
silné protireformace. Vždyť právě
roku 1725 císař Karel VI. svým vý-
nosem zpřísnil tresty pro kacíře.
Jak v našem mikroregionu vypada-
la situace po roce 1781? Seznam
evangelických rodin i jednotlivců
hlásících se k augsburskému (luter-
skému) vyznání v Praze a okolí ze
7. listopadu 1782 uvádí i evange-
líky z Uhříněveska. Celý seznam
otiskl Josef Lukášek v knize "K ději-
nám doby toleranční"(1939). Ve vý-
še uvedených vesnicích se k a. v.
přihlásilo celkem 25 rodin o 83
rodinných příslušnících. Jsou mezi
nimi zastoupeny různé sociální
vrstvy. Většinou jde o rolníky a
řemeslníky (krejčí, obuvník, tesař,
stolař, zedník). Další skupinu tvoří
obyvatelé sociálně slabší (podavač,
nádeník, čeledín, kočí). Zvláštní

postavení měli mlynáři a ovčáci.
Žili většinou na samotách, kde se
snáze ještě v dobách předtoleranč-
ních mohly konat tajné schůzky i
ukrývat predikanti (viz zmíněný
případ mlynáře Procházky z Pod-
leského mlýna). Predikanti a kol-
portéři evangelických knih ze Sas-
ka se často skrývali za povolání
prodavačú mlynářského zboží
(plátýnka, sáčky) či mlynářských
krajánků. Mlynáři také obecně pat-
řili mezi písmáky, čtenáře Bible, 
s přehledem po náboženské a his-
torické literatuře. Připomeňme, že
u vzniku pražského sboru a. v. stál
novoměstský mlynář Tomáš Zy-
cha, písmák a autor několika histo-
rických a náboženských spisů. Po-
kud jde o ovčáky, pak je v na-
šem seznamu typickým příkladem
ovčák Bartoloměj Novák z osamě-
lého dvora Netluky u Uhříněvsi.,
stojícího v místech vsi zaniklé za
třicetileté války. Ovčák Novák je 
v seznamu uveden s celou rodinou,
manželkou Marií, synem Vojtě-
chem a dcerou Annou.
Sledované vesnice patřily většinou
k panství knížat Lichtensteinů, jeho
střediskem byla právě Uhříněves.
Jedině obec Herink náležela k pan-
ství Horní Krč a Háje byly součástí
do-minia Nejvyššího purkrabství.
Počty evangelíků v námi zmiňova-
ných obcích jsou rok po vydání
Tolerančního patentu poměrně
vysoké, blíží se k 10 %. Např. v
Pitkovicích, které čítaly 20 domů a
170 obyvatel, se přihlásilo 15 evan-
gelíků v 5 domech. Diasporní cha-
rakter sboru je ovšem nepochybný,
v dalších obcích se k evangelické-
mu vyznání nepřihlásil nikdo.
Vraťme se však ještě do Pitkovic, k
mlynáři Josefu Vránovi. Ten byl
mluvčím evangelíků ve zdejší ob-
lasti a stal se i starším pražského
sboru a. v. Jeho podpis najdeme na
důležitých dokumentech zaklada-

telského významu.Byl jedním ze
signatářů žádosti o zřízení samo-
statného sboru z roku 1782. K té-
muž roku spolupodepsal žádost o
získání místnosti pro bohoslužby i
o povolání duchovního správce.
Pan otec Josef Vrána se k a.v. při-
hlásil s celou rodinou, se svým
otcem Janem Vránou (výměnká-
řem ve mlýně), manželkou Annou
a synem Josefem. Tato skutečnost
dokládá, že Vránovi byli patrně taj-
nými evangelíky již v předtoleranč-
ním období. 
Uvedené údaje mne zaujaly o to
více, že moje prababička Eleonora
Fleglová se za svobodna jmenovala
Vránová. Její otec Karel Vrána byl
majitelem krupařství v Karlíně.
Podle rodinné tradice tento můj
prapradědeček pocházel z mlynář-
ského rodu, usedlého na mlýně u
Uhříněvsi, při potoku Botič. Bližší
lokalizaci však vyprávění neuvádí.
Z archivních pramenů jsem zjistil,
že jediní mlynáři Vránové v okolí
Uhříněvsi drželi mlýn u Pitkovic, 
v povodí Botiče. Nelze ovšem bez
studia matrik zatím prokázat pří-
mou souvislost mezi mlynáři 
z Pitkovic a karlínským krupařem
Vránou a jeho dcerou Eleono-
rou, provdanou Fleglovou. Je však
pravděpodobná, takže mne jako
evangelického historika potěšilo
zjištění uvedených skutečností.
Jedná se snad o mé předky či pří-
buzné.
Uvedl jsem v článku něco statistic-
kých údajů. Jsou strohé, ale jen
zdánlivě. Za všemi jsou konkrétní
lidé, jejichž jména zachytily a ucho-
valy dobové archivní prameny.
Jejich osudy ovšem většinou ne-
známe, ale jistě jsou, jak by řekl Jan
Karafiát, zapsány v nebeských kni-
hách.

Michal Flegl
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Toleranční evangelíci 
jihovýchodně od Prahy

Koutek písmáka
Zpěvy a modlitby z Taizé
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Liturgické mezidobí

Píseň – Náš Bůh je láska (Bóg jest miloscia) hudba

Žalm 34, 2-9
Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase,

z úst mi bude znít vždy jeho chvála.
O Hospodinu mluv s chloubou, moje duše,

ať to slyší pokorní a radují se.
Velebte Hospodina se mnou,

vyvyšujme spolu jeho jméno.
Hledal jsem Hospodina a odpověděl mi,

vysvobodil mne od všeho, čeho jsem se lekal.
Kdo na něho budou hledět, rozzáří se,

rdít se nemusejí.
Tento ponížený volal a Hospodin slyšel,

ze všech úzkostí jej vysvobodil.
Hospodinův anděl se položí táborem

kolem těch, kteří se bojí Boha, a bude je bránit.
Okuste a vizte, jak dobrý je Hospodin,

blahoslavený člověk, který doufá v něho.

Čtení: 1 J 4,7-12; Mt 13, 44-46

Píseň

Ticho

Prosby:

Prosíme tě, Bože, za ty, kdo vytrvale zvěstují tvé Slovo.

Dej, abychom rozeznávali tvoji přítomnost v našich bližních, otevři naše
oči k potřebám chudých a nešťastných.

Prosíme tě za nezaměstnané a za všechny, kdo trpí na svém pracovišti.
Dej, aby byla respektována jejich důstojnost.

Prosíme tě, Bože Utěšiteli, za vězněné a za všechny, kdo žijí na okraji
společnosti. Veď nás, abychom jim uměli prokazovat skutky lásky.

Prosíme tě za děti, které zakouší bolest opuštěnosti. Dej, aby našly útě-
chu a porozumění u těch, kdo se jich ujímají.

Prosíme tě za vědce a badatele, aby jejich úsilí sloužilo celému lidstvu.

Prosíme tě za veřejné činitele, aby poctivě sloužili obecnému prospěchu.

Prosíme tě za nás všechny, abychom ve společenství církve byli zname-
ním bratrské lásky.

Otče náš

Modlitba:

Bože všech lidí, dej, abychom se v tichu a pokoji odevzdali tobě. I kdyby
nás váhání a pochybnosti od tebe vzdalovaly, ty nás nikdy neopustíš.
Požehnej nás, Pane Ježíši Kriste, ty, který nás znáš a neustále k nám při-
cházíš.

(© 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)

Pamětní kámen na 40leté panování knížete Jana II. z Lichtenštejna



5.ledna 1921 zemřel v Paříži Ernest
Denis /*3.1.1849 v Nimes/, protestant-
ský dějepisec, který se zabýval historií
Německa i slovanských zemí. V letech
1872-1875 pobýval v Praze, kde se stý-
kal mimo jiné s Františkem Palackým a
Konst. Jirečkem a věnoval se studiu
české reformace. Napsal díla Hus a
husitské války /1878/, Konec samostat-
nosti české /1890/, Počátky Jednoty čes-
kých bratří /1885/, Jiří z Poděbrad
/1887/ a Čechy po Bílé hoře /1901-3/.
Za český překlad vděčíme Jindřichu
Vančurovi /1849-1936/. Za 1. světové
války spolupracoval s Masarykem a Be-
nešem v protirakouském odboji, po

válce mu byly odhaleny pomníky v
Nimes a v Praze, po něm byl pojme-
nován Francouzský institut a nádraží
v Praze-Těšnově, obdržel rovněž čest-
né občanství. Ve své historické práci
navázal na své francouzské předchůd-
ce Legera a Taillandriera a na Fran-
tiška Palackého, jehož názory sdílel.
Bělohorskou porážku pokládal za ka-
tastrofu, i když připouštěl, že habs-
burská nadvláda byla příznivější než
eventuální hohenzolernská. Oceňoval
přínos české historiografie pro národní
obrození.

Bohuslav Vik

90 let od úmrtí 
francouzského historika

FS ČCE V DVAKAČOVICÍCH HLEDÁ

FARÁŘE ČI FARÁŘKU. Výhody jsou
v příjemném vesnickém prostře-
dí a ve skvostně opraveném kos-
tele. Je možno nastoupit buď na
poloviční úvazek, nebo i na
plný. Kontakty: 606 456 301-
kurátor Jaromír Vyskočil, a 464
609 016 - administrátor Ladislav
Havelka.  

SBOR ČCE V SUCHDOLE NAD

ODROU NABÍZÍ K PRONÁJMU zre-
konstruovaný byt 1+1 na faře
aktivnímu křesťanovi. Kontakt:
D. Říčan 556 736 855
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PROGRAM:

PONDĚLÍ 24. 1. 
17.00 bohoslužby s večeří Páně u
Martina ve zdi / Tomáš Bísek a
Anna Lavická 

ÚTERÝ 25. 1. 
9.00 ranní pobožnost / Richard
Dračka 
9.15 A stalo se slovo Hospodinovo /
Martin Prudký 
10.15 Naše lidská slova slovem
Božím? Analogie christologická,
nikoli sakramentologická / Jan Šte-
fan 
11.30 diskuse (ve skupinách) s před-
nášejícími 
15.00 Slovo a událost / Jakub Čapek 
19.00 Respekt ke slovu / rozhovor s
Erikem Taberym, vede Jan Čapek 

STŘEDA 26. 1. 
9.00 ranní pobožnost / Pavlína
Lukášová 
9.15 Jak kážu slovo Boží / Štěpán
Hájek 
11.15 Jak poslouchám slovo Boží /
Petr Oslzlý 
15.00 rozhovor s … / moderuje Jan
Čapek 
Lia Valková, synodní kurátorka, a
Joel Ruml, synodní senior 
Jindřich Halama, děkan ETF UK 
David Šourek, ředitel Diakonie ČCE 
19.00 pracovní dílny: 
Práce s biblickými postavičkami /
Rut Kučerová 
Konfirmační příprava / David
Balcar, Petr Gallus 
Supervize / Marie Zemanová 

ČTVRTEK 27. 1.
9.00 ranní pobožnost / Debora
Rumlová 
9.15 Vytlačuje obraz slovo z veřejné
komunikace? / Petr Bílek 
11.15 diskusní skupiny: 
Rozhovor o tématu kursu + malé
cvičení v komunikaci / Ivan Ryšavý 
Mluviti stříbro, mlčeti zlato / Jan
Mamula 
K vybraným programům z kursu/
Tomáš Trusina 
Setkání s krajany / Petr Brodský (v
zasedací místnosti na synodní radě) 
14.30 valná hromada SpEKu 
14.30-15.30 - debata o farářích
mimo službu ve sboru / řídí Filip
Keller 
19.00 Transitus irregularis / koncert
a posezení v krčmě u Salvátora 

PÁTEK 28. 1. 
9.00 ranní pobožnost / Jonatan
Hudec 
9.15 Boží slovo a výtvarné umění /
Martin Zlatohlávek 
11.00 Boží mlčení / Jindřich
Halama 

Ing. et Mgr. Tomáš Bísek, farář
ČCE a Skotské presbyterní církve
v.v., působil ve sborech Telecí,
Cumbernauld, Glasgow, Praha-
Spořilov. Bývalý předseda SpEK. 
Mgr. Anna Lavická, farářka ČCE
v Chrudimi, členka výboru SpEK. 
Mgr. Richard Dračka, farář ČCE v
Soběslavi. 
Doc. ThDr. Martin Prudký, vedoucí
katedry Starého zákona na ETF UK,
prorektor UK. 
Prof. ThDr. Jan Štefan, vedoucí
katedry systematické teologie ETF
UK. 
Doc. Jakub Čapek, PhD, filosof a
překladatel se zaměřením na němec-
kou a francouzskou filosofii 19. a 20.
století, působí na Ústavu filosofie a
religionistiky FFUK a v Centre Marc
Bloch, Berlin. 
Bc. Erik Tabery, novinář a šéfredak-
tor týdeníku Respekt. 
Mgr. Pavlína Lukášová, farářka
ČCE v Hranicích. 
Mgr. Štěpán Hájek, farář ČCE v
Brně-Husovicích, v letech 1990-99
šéfredaktor měsíčníku Protestant,
autor knih kázání Příběhy nových
počátků a Vyjdi, i vyšel. Propojuje
zvěstování evangelia s řečí umění
(festivaly Parrésia a Husovický dvo-
rek, Hudební nešpory v Červeném
kostele, Bohoslužby Desert). 
Prof. Mgr. Petr Oslzlý, dramaturg,
divadelní pedagog, scenárista, he-
rec. Od roku 1973 vůdčí osobnost
Divadla Husa na provázku. Je auto-
rem (a spoluautorem) řady divadel-
ních scénářů. V letech 1990–1992 byl
poradcem prezidenta Václava Hav-
la. Od roku 1992 působí na Diva-
delní fakultě JAMU a na Ústavu
divadelní vědy FF MU. Od roku
1993 je ředitelem Centra experimen-
tálního divadla v Brně. 
Rut Kučerová, jáhenka v Lozicích a
sborová sestra v Hradišti. 
Mgr. Petr Gallus, Th.D., farář ČCE v
Sázavě. 
Mgr. David Balcar, farář ČCE v
Jindřichově Hradci a senior jihočes-
kého seniorátu. 

Mgr. Marie Zemanová, klinická
psycholožka a psychoanalytická
terapeutka, certifikovaný supervizor
ČIS**. 
Lia Valková, ekonom - účetní, člen-
ka rady občanského sdružení
LECCOS v Českém Brodě, synodní
kurátorka ČCE. 
Mgr. Joel Ruml, farář ČCE (v Lo-
zicích, Velkém Meziříčí a Olomouci),
synodní senior ČCE. 
Doc. Jindřich Halama, Dr., vedoucí
katedry teologické etiky, děkan ETF
UK. 
Mgr. David Šourek, ředitel
Diakonie ČCE, předseda správní
rady.
Mgr. Ivan Ryšavý, Ph. D., farář ČCE
v Kroměříži a psycholog. 
Mgr. Jan Mamula, farář ČCE, praco-
val jako pastorační terapeut v SOS
centru Diakonie ČCE a jako šéfre-
daktor Českého bratra, t.č. na volné
noze. 
Mgr. Tomáš Trusina, farář ČCE v
Benešově a manufakturní nakla-
datel. 
Mgr. Petr Brodský, farář ČCE, celo-
církevní „potulný" kazatel pro české
sbory ve východní Evropě. 
Mgr. et Mgr. Debora Rumlová,
farářka ČCE v Daňkovicích a v
Novém Městě na Moravě. 
PhDr. Petr Bílek, literární kritik,
publicista, novinář. Absolvoval fa-
kultu žurnalistiky UK a postgraduál
estetiky a literární kritiky na FF UK.
Pracoval jako nakladatelský redak-
tor, publikoval literárněkritické tex-
ty. V letech 1995 až 2008 byl šéf-
redaktorem týdeníku Reflex. V sou-
časné době je šéfredaktorem Lite-
rárních novin a přednáší na Literár-
ní akademii Josefa Škvoreckého. 

Transitus irregularis, nepravidel-
ný přechod mezi světy a sty-
ly: čtyři přátelé Nina Marinová
(housle), Mirek Nosek (kytara),
Filip Dvořák (cembalo), Jan Keller
(violoncello): potkaly se tak světy
ponejvíce barokní a jazzové hud-
by, které nabízejí množství styč-
ných ploch pro možnost vzájem-
ného dialogu. 

Mgr. Jonatan Hudec, farář ČCE v
Klášteře nad Dědinou. 
PhDr. Martin Zlatohlávek, PhD.
Drs., docent dějin umění na Karlově
univerzitě s úvazkem na katolické a
filozofické fakultě.

A stalo se slovo
DIALOG ŽIDŮ, KŘESŤANŮ A MUSLIMŮ
JAK SPOLU ŽÍT V MÍRU

Komise pro mezináboženský dia-
log Ekumenické rady církví vás
srdečně zve k panelové diskusi,
pořádané v rámci Týdne modli-
teb za jednotu křesťanů. Týden
modliteb pro letošní rok připravi-
li křesťané z Jeruzaléma a modlí
se v něm za mír mezi Židy, křes-
ťany a muslimy.
Setkání proběhne ve velké poslu-
chárně Evangelické teologické
fakulty UK (Praha 1, Černá 9) ve
čtvrtek 20. ledna od 19.00 do cca
20.30 h. Po diskusi proběhne ještě
krátké neformální setkání s občer-
stvením.
Panelové diskuse se zúčastní:
Karol Efraim Sidon, vrchní praž-
ský a zemský rabín, Emir Omič,
imám, Tomáš Halík, religionista a
rektor univerzitního kostela
Nejsv. Salvátora, Pavel Černý,
kazatel Církve bratrské a emeritní
předseda Ekumenické rady církví
a Josef Hauzar, kancléř Pravo-
slavné církve v českých zemích.

Diskusi budou moderovat Miku-
láš Vymětal, referent Komise pro
mezináboženský dialog a Kate-
řina Děkanovská, zástupkyně re-
ferenta.

Pozvánka

SENIORÁT ZÁPADOČESKÝ

Českobratrská církev evangelická

AŠ, 352 01; Ne 9.30 
Husovo nám. 3, f Pavel Kučera
ČERNOŠÍN, 349 58; Ne 10.00 (a.c.e);
14.30 (b.d)
Husova 249, f Jiří Marván
DOLNÍ BĚLÁ, 331 52; Út 17.30
Nový obvod 137, a. Jiří Marván 
DOMAŽLICE, 344 01; Ne 9.00
Tyršova 690, f Petr Grendel
HORNÍ SLAVKOV, 357 31; Ne 11.00 Hor-
ní Slavkov, Ne 8.00 kz Nové Sedlo,
Dolní příkopy, a. Radek Matuška
CHEB, 350 02; Ne 10.15
ul. 26. dubna 5, f Pavel Hejzlar
CHODOV U KARLOVÝCH VARŮ, 357 35;
Ne 9.15
Dukelských hrdinů 281, f Radek Ma-
tuška
CHRÁST U PLZNĚ, 330 03; Ne 9.30
Železniční 477, f Karel Šimr
KARLOVY VARY, 360 01; Ne 9.15
Zahradní 33, j Pavel Klimeš, a. Radek
Matuška
KDYNĚ NA ŠUMAVĚ, 34506; Ne 9.00
Dělnická 359, f Daniela Zapletalová
Grollová
KRALOVICE, 331 41; Ne 9.00
Žatecká č. 480, f Jana Kadlecová
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, 353 01; Ne 10.00
Lidická 189/16, f Daniel Matouš
MERKLÍN U PŘEŠTIC Ne 9.00
Husova 201, f Jan Satke
NEJDEK, 362 21; Ne 9.00
Husova 525, f Bob H. Ogola
OSTROV, 363 01; Ne 10.00
Jáchymovská 170, f František Pavlis
PLZEŇ - KORANDŮV SB., 301 50; Ne 9.30
Anglické nábř. 13, f M. + H. Hama-
riovi
PLZEŇ - ZÁPADNÍ SB., 301 00; Ne 9.00
Němejcova 2, f Ladislav Szabó
PODBOŘANY, 441 01; Ne 11.05 (a.c)
Politických vězňů 300, f Jana Kad-
lecová
PŘEŠTICE Ne 9.00
Rebcova 557, f Jan Satke
ROKYCANY, 337 01; Ne 9.30
Jiráskova 481/II, f Leonardo Teca
SOKOLOV, 356 01; Ne 10.30
nábřeží Petra Bezruče 501/7, j Pavel
Knorek, a. Pavel Kučera
STŘÍBRO, 349 01; Ne 10.00 (a.c.d.e),
16.00 (b), Masarykovo nám. 15, a. Da-
niel Matouš 
TEPLÁ, 364 61; Ne 9.30
Máchova 357, j Renata Šilarová, a. Da-
niel Matouš

Církev bratrská

KARLOVY VARY, 360 01; Ne 9.30
Bulharská 2061/29A, Jan Valeš ml. 
KLATOVY, 339 01; Ne 9.30
Masarykova 367/III, David Kašper 
PLZEŇ, 301 00; Ne 9.00
Doudlevecká 31, Zdeněk Šplíchal

Evangelická církev metodistická

HORŠOVSKÝ TÝN, 346 01; Ne 16.00
(b.d.e)
Nádražní 79, Zdeněk Eberle
KARLOVY VARY, 360 01; po domluvě
Zámecký vrch 45, Miloslav Čech
PLZEŇ 1 LOCHOTÍN, 323 00; Ne 9.30
Bolevecká náves 2, Zdeněk Eberle
PLZEŇ 3, 301 24 ; Ne 9.00
Husova 14, Petr Procházka
TACHOV, 347 01; Ne 10.00
náměstí Republiky 85, Milan Mrá-
zek

Bratrská jednota baptistů

AŠ, 352 01; Ne 9.00
Táborská 9, Alois Boháček
CHEB 1, 350 02; Ne 9.00 
Libušina 4, David Sláma
CHEB 2, 350 02; Ne 9.30
Mírová 6, Jan Katušťák
KARLOVY VARY, 360 01; Ne 9.30
Závodu míru 112, Ivo Šrajbr
KRASLICE, 358 01; Ne 10.00
Fučíkova 1639 
SOKOLOV, 356 01; Ne 9:30
Brněnská 486, Michal Jílek
TEPLÁ, 364 61; Ne 9.00
Havlíčkova 42, Jaroslav Pospíšil

Inzerce Bohoslužby

Spolek evangelických kazatelů srdečně zve na farářský kurz, který se koná
ve dnech 24. - 28. ledna 2011 v prostorách Evangelické teologické fakulty UK.


