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Životní příběh apoštola Pavla je
velmi vzrušující. Před svým obráce-
ním horlivě obhajoval židovské
náboženství a pak se stal horlivým
obhájcem a zvěstovatelem evange-
lia Ježíše Krista. Byl jedním z nejú-
žasnějších apoštolů v dějinách křes-
ťanské církve. V oddílu, z něhož je
náš text, mluví o důvodu chlubení.
Můžete se chlubit tím, čeho jste
dosáhli vlastní silou. Můžete si být
tak sebejistí svými schopnostmi a
silou, že přehlédnete Boží vklad do
svého života. Navzdory všemu
úžasnému, co Pavel v Kristově círk-
vi dokázal, byl si vědom své slabos-

ti. Nemá důvod k chlubení. Nebylo
přesně vyjádřeno, co bylo jeho sla-
bostí, a není mým záměrem to zde
šířeji rozebírat, ale zcela jistě byl v je-
ho životě nějaký osten (hendikep),
kterého se chtěl zbavit. Třikrát se
modlil, aby mohl být od tohoto hen-
dikepu osvobozen, možná kvůli to-
mu, aby mohl lépe vykonávat svou
práci. Ten údaj “třikrát” zdůrazňuje,
jak důležitá a závažná záležitost to
pro Pavla byla. Mohl ji pociťovat
jako překážku, která mu bránila do-
kázat v životě ještě větší věci.
Odpověď na Pavlovu modlitbu se
nedostavila ve formě, jak očekával.
Osten zůstal, ale zůstalo také jeho
rozjímání nad Boží odpovědí. V úz-
kostné slabosti, způsobené mnoho-
krát jeho nemocí, nikdy netrpěl ne-
dostatkem dostačující milosti, aby
byl jasným vítězem. “Stačí, když
máš mou milost; vždyť v slabosti se
projeví má síla.” Kristova milost
byla i pro slabého Pavla dostatečná,
právě proto, že božská moc se proje-
vuje ve svém plném rozsahu a síle
pouze v lidské slabosti – čím více
křesťan poznává svou slabost, tím
zřetelnější je Kristova uschopňující
síla. Ovšem není to pouze tak, že by
slabost byla podmínkou pro sílu.
Jak slabost, tak síla byly v Pavlově
životě přítomné tak, jako byly i 

v Kristově působení a smrti. Sku-
tečně, právě Kristův kříž vytváří ten
nejvyšší příklad “síly v slabosti”.
Navzdory Pavlově slabosti jej Pán
použil, aby v církvi vykonal veliké
věci. Náš úspěch nezáleží na naší
dokonalosti nebo poznání, ale na
svobodném Božím daru. Je to on,
kdo působí, že se věci dějí.
Někdy tíhneme ke spoléhání na
svou sílu a poznání a zapomínáme,
že aby se něco podařilo, jsme zcela
závislí na podstatě našeho bytí, na
tom, kdo kdysi řekl učedníkům a
nyní říká nám: “Beze mne nemůže-
te učinit nic.” Také se nám někdy stá-
vá, že se stáváme obětí svých hendi-
kepů nebo obtížných životních situ-
ací, ve kterých zapomínáme na svr-
chovanou moc našeho Pána.
Jsme voláni, abychom si byli vědo-
mi dvou věcí:
že Pán si může použít každého, ať je
jakýkoliv;
my nemůžeme působit bez síly
milosti Pána. On je studnou, ze které
denně dostáváme čerstvou vodu,
abychom se posílili. Cokoliv jsme
schopni vykonat, je díky milosti na-
šeho Pána.
Milost vám a pokoj.

John Kent, 
biskup Jednoty bratrské 

ze Surinamu

Evangelický
týdeník
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Heslo roku: “V slabosti se projeví má síla”

To nedělní poledne, když se posled-
ní lidé pozvolna rozcházeli po bo-
hoslužbě o čtvrté neděli adventní,
když jsme připravili v kostele stro-
mek a betlém na půlnoční, štědro-
večerní program, nelze zapome-
nout. Zemřel Václav Havel. Za slzy
té chvíle se nestydím. Bohu díky za
ně. Nejprve mne to překvapilo.
Stává se mi to zcela výjimečně. Ne-
uroní je snad jen zatvrzelí komu-
nisté a jejich dědici, byť i k nim se
choval Václav Havel až nadmíru
korektně. 
Václav Havel byl normální člověk.
Ano, byl také prezidentem. A obstál
i v této situaci, navzdory všemu, co
přicházelo a odcházelo. Osvědčil
charakter v době, kdy šlo o krk, o
kariéře nemluvě. Ovšemže byl hříš-
ník. Kdybychom tvrdili, že v ně-
kom z  nás hříchu není, pak v  nás
není ani pravdy. On „husovsky“
pravdu slyšel, držel, mluvil, bránil;
až do smrti. Určitě v  ní i někdy
selhal. Byl jedním z nás. Herec Sta-
nislav Zindulka pověděl, že jej ne-
zkazila moc. 
Kdy jsem jej poprvé vůbec viděl? To
se mi podařilo sehnat Rudé právo,
v němž mu, tuším jako „Sládkovi“,
bylo blahopřáno, s  jeho fotografií,
k  jeho narozeninám. A byl z  toho
poprask. Pak po převratu. To nejpr-
ve nepřijel na náměstí do Hradce

Králové, kde jej skvěle zastoupil
jeho bratr Ivan. Poté v královéhra-
decké katedrále při římskokatolické
bohoslužbě, s  biskupem Karlem,

navráceným z  vnitřního exilu do
funkce biskupa, kdy ministr vnitra
Sacher četl text z  Bible. Dále při
odhalení sochy TGM v Hradci Krá-
lové, kde byly přítomny Masary-
kovy vnučky. Konečně pak při sym-
posiu v  Brně o skvělém mysliteli
Josefu Šafaříkovi, k němuž se hlásil.
Jinak ovšem při sledování tisku,
rozhlasu, televize. Nelze nepřirov-
nat jej k TGM. Snad lze jen parafrá-
zovat Jaroslava Seiferta: „ já jenom
jdu a pláči/ a pláč je zbabělost, já
vím, já skrýval/ tu lásku dodnes.
Dokud nespočíval/ tu tento mrtvý.
Slovo nepostačí,// slovo je málo,
slovo je a není,/ sotva je vyřkneš,
rozplývá se v dálku./ Jaké to dnes-
ka hořké kuropění,/ už zatloukají
hřeby do lešení/ a úsvit padá na
čerň katafalku.“

Jan Kašper

Ráno na Hrádečku ZaoStřeNo Na BLíZko

V návaznosti na předchozí práce obnovila u příležitosti blížícího se
významného výročí - pětistého jubilea smrti českého reformátora M.
Jana Husa - činnost komise, zaměřená na zkoumání jeho místa v kul-
turní, společenské a historické paměti nejen u nás, ale také v meziná-
rodním rozměru. Navazuje na předchozí plodnou práci komise, která
se od počátku 90. let v ekumenickém a nadkonfesním duchu zabýva-
la Husovou rolí mezi reformátory církve v dobovém kontextu. Nové
pohledy a interpretace Husovy osobnosti, působení a díla byly před-
mětem odborných rozprav během  sympozií, která se konala v  září
1993 v Bayreuthu a v prosinci 1999 na Papežské lateránské univerzitě
v Římě. Při těchto příležitostech se sešli nejen zástupci církví, ale také
badatelé napříč názorovým spektrem, od konfesních až po sekulární.
V Římě také papež Jan Pavel II., který se významně zasloužil o zahá-
jení prací předchozí komise, vyjádřil lítost nad jeho krutou smrtí a
zařadil jej mezi reformátory církve. Tehdejší setkání otevřelo nejen
novou kapitolu v pohledu na M. Jana Husa, ale také ve vztazích mezi
jednotlivými církevními denominacemi. V tehdejším společném pro-
hlášení kardinála Miloslava Vlka a synodního seniora Českobratrské
církve evangelické Pavla Smetany se říká, že „Hus se může stát mos-
tem nové důvěry od srdce k srdci“. 
Těžiště zájmu nynější činnosti komise by mělo spočívat zejména
v reflexi husovské tradice v 19. a 20. století a pohledů, které přineslo
tehdejší vnímání jeho „druhého života“. Recepce Husovy osobnosti
se v  této době projevila nejen v  řadě odborných interpretací, ale i 
v uměleckých a literárních dílech, která ho doširoka popularizovala.
Pohled na Husa a husitství byl navíc významně ovlivněn také politic-
kými a společenskými událostmi v českých zemích. Různé ideové a
názorové proudy si interpretovaly Husovu postavu ke svým účelům a

Zahájení činnosti
ekumenické komise pro
Husovo jubileum 2015

Letošní novoroční ekumenická slavnost se konala na Vyšehradě

* Nejlepší cestou k vlastnímu neštěstí 
je zakrývat si oči před neštěstím jiných.

* Člověk by se měl chovat tak, jak si myslí, 
že by se měli chovat všichni.

*Člověk prostě není Bůh a hra na něj se mu krutě mstí.
* Život je radostná spoluúčast na zázraku bytí.

* Soukromý život bez dějinného horizontu je čirá fikce, 
atrapa a v posledku vlastně lež.

* Lhostejnost k druhým a lhostejnost k osudu celku 
je přesně tím, co otevírá dveře zlu.

* Naděje je stav ducha, který dává smysl našemu životu.

VácLaV HaVeL Dokončení na str. 2
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Ve dnech 1. – 3. prosince 2011 se
v  Praze uskutečnila evropská kon-
vokace pod názvem „Evropo, po-
vstaň!“, která navazuje na předešlé
konvokace v Berlíně a v Londýně i
na každoroční křesťanské modliteb-
ní konvokace v  Jeruzalémě. Hlav-
ním řečníkem byl br. Tom Hess,
vedoucí Domu modliteb v Jeruza-
lémě.
Účastníci konvokace se sešli proto,
aby společně prosili o Boží požehná-
ní pro Evropu a aby hledali důvody,
proč křesťanství v Evropě zatím moc
neroste. Společně jsme tak činili
pokání za dlouhá staletí křesťanské-
ho antisemitismu, pokání za náš po-
křivený vztah k romskému etniku i
pokání za přetrvávající hořkost vůči
německému národu. Byla příležitost
k pokání za mnohé historické křivdy

mezi různými národy Evropy, pro-
tože tohoto modlitebně-kajícího set-
kání se zúčastnili zástupci ze 30
evropských zemí i zástupci české
ekumeny; celkem bylo přes 400
účastníků. Kromě pokání jsme spo-
lečně prožili i jednotu Božího lidu a
také jsme si připomenuli moc mod-
litby a její význam v životě křesťana,
rodin, ale i v životě sborů a celé spo-
lečnosti. Mnohé vize nás povzbu-
dily k  tomu, abychom se dále při-
mlouvali za duchovní probuzení
v Evropě.
Poslední den konvokace byl pak
převážně věnován mladé generaci.
Při přednášce o mezigeneračních
vztazích mě zasáhla slova jednoho
mladého přednášejícího, který infor-
moval o nedávné rozsáhlé anketě
mezi mladými lidmi na Slovensku:

66% si myslí, že církev je sudičská,
70% si myslí, že církev je mimo rea-
litu a 87% mladých lidí je přesvědče-
no o tom, že církev je nudná. Jak by
asi taková anketa dopadla v Česku?
- Uvědomil jsem si svůj vlastní podíl
viny na této neblahé skutečnosti. Na
závěr pak byla příležitost k pokání a
k nápravě i v této oblasti. 
Pro celou konvokaci bylo charakte-
ristické, že na rozdíl od jiných konfe-
rencí zde bylo méně přednášek, ale o
to více příležitosti k pokání, ke spo-
lečným chválám, k modlitbám i ke
společnému prožívání Boží přítom-
nosti. 
Pane, smiluj se nad Evropou! 

Mikuláš Zoubek, 
ČCE Kraslice, 

účastník konvokace

taiZé a euRóPSke StRetNutie mLadýcH
Taizé. Ekumenické spoločenstvo Taizé organizovalo už 34. Európske
stretnutie mladých kresťanov. V dňoch 28. decembra až 1. januára 2012
prišli do Berlína tisíce mladých kresťanov z Európy aj z ďalších svetadi-
elov. Nemecké hlavné mesto sa stalo na 5 dní symbolom zjednotenia,
a to v čase, kedy Európa potrebuje nový elán a mnohí pochybujú o bu-
dúcnosti starého kontinentu. Stretnutie sa uskutočnilo na pozvanie pro-
testantských cirkví, katolíckej cirkvi a  primátora hlavného mesta Ne-
mecka. Na programe boli modlitby a diskusie na duchovné, sociálne,
politické, ekonomické a kultúrne témy. V rámci podujatia sa mladí stret-
li aj so zástupcami židovskej obce Berlína a navštívili mešitu. Brat Alojz
vyzval mládež, aby so sebou doniesla lieky a zdravotnícke potreby, kto-
ré následne odošlú v rámci humanitárnej pomoci do Severnej Kórey. 

Rada eVRoPy o médiícH a NáBoŽeNSké toLeRaNci
Lucembursko (RV). V rámci projektu Setkání Rady Evropy o nábožen-
ské dimenzi a mezikulturním dialogu bylo v Lucembursku ve dnech 28.
a 29. listopadu 2011 čtvrté setkání Rady ministrů EU. Akci zorganizova-
li na podkladě Evropské kulturní dohody (1954) a Bílé knihy o mezi-
kulturním dialogu (2008). Jejím tématem byla „Úloha médií k podpoře
mezikulturního dialogu, tolerance a vzájemného porozumění“ s podti-
tulem „Svoboda vyjadřování médií a respekt ke kulturní a náboženské
odlišnosti“. Setkání se zúčastnili představitelé různých náboženství i
médií, přijeli odborníci, akademici a reprezentanti mezinárodních a mi-
movládních organizací. Účastníci diskutovali i o úloze žen v mediální
komunikaci a o ateistických projevech v médiích.

koNiec BRitSkýcH kReSťaNSkýcH NoVíN
(EBF.ORG). Koncom tohto roku prestali vychádzať najstaršie kresťanské
noviny vo Veľkej Británii, Baptist Times (Baptistický čas). 156 rokov ich
vydávala a dotovala Baptistická únia. Z finančných dôvodov a malého
záujmu však bola redakcia nútená ukončiť svoju činnosť. Túto informá-
ciu oznámil predseda predstavenstva Bill Johnston. Najväčší úspech za-
žili noviny v sedemdesiatych rokoch 20. storočia, kedy počet odberate-
ľov presiahol 30 tisíc. V súčasnosti eviduje redakcia iba 4500 predplati-
teľov. Posledný výtlačok bude publikovaný v  januári. Zhrnie históriu
a prínos novín pre kresťanstvo vo Veľkej Británii.

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike

Z církví doma i ve světě evropská konvokace v Praze

Jiří Skoblík, zkušený duchovní a
učitel katolické teologické fakulty,
říká: Někteří křesťané, když se
modlí, slova „...jakož i my odpou-
štíme ...“ z modlitby Páně vynechá-
vají. Nechtějí, anebo cítí, že nemo-
hou určitému člověku odpustit
určité provinění, křivdu, ublížení.
Je to špatné, ale je to mnohem lepší,
než když jiní tato slova mechanicky
odříkávají a vůbec je nenapadne, že
„mají problém“,
„Já jí to odpouštím, ale zapomenout
– to nemůžu.“ Všichni známe tato
slova, pronášená s  pocitem křivdy
tak kruté, že nemůže přebolet.
Někdy z nich však cítíme výmluvu
člověka, kterému ve skutečnosti
poskytuje zvláštní (ale zase ne tak
výjimečné) potěšení, může-li se
kochat vzpomínkami na to, jak mu
bylo ublíženo. Někteří lidé mají
celou pokladnici takových křivd
a  nenechají si na ně sáhnout. Je to
autodestruktivní, sebepoškozující
„strategie“!
Slavný psycholog Erich Fromm
napsal známou knížku „Umění
milovat.“ Říká tam, že opravdovou
lásku, na rozdíl od chvilkového
okouzlení, od zamilovanosti, je tře-
ba odpracovat. Měla by existovat, a
snad někde existuje, i kniha „Umě-
ní odpouštět“.
Co znamená odpustit? Podstatný je
vnitřní postoj: odpustit, nechat být,
upustit od pomsty i od myšlenek na
pomstu, od pomstychtivých fanta-
zií. („Mně pomsta, já odplatím,
praví Pán“ – Žd 10,30, kral. překl.).
Patří k  tomu i soucitná starost o
toho, kdo mi ubližuje, protože vím,

že víc než mně ubližuje sám sobě,
své duši. Tak učí Ježíš: „Bože, od-
pusť jim, vždyť nevědí, co činí“ 
(L 23,34). Jde o duchovní zápas,
zápas lásky se zlem, rozhodný a vy-
trvalý, tvořivý a vynalézavý. Tento
zápas někdy přináší překvapivé
viditelné plody. Někdy se naopak,
vnějšně viděno, nestane nic, ale vě-
říme, že „dobrý boj“ zůstane zacho-
ván v Boží paměti; to stačí.
Odpuštění znamená nový začátek.
Tady platí, že láska „všemu věří,
všeho se naděje, všeho trpělivě
čeká“ (1 K 13,7; kralický překlad je
doslovný, ekumenický snad nemá
odvahu akceptovat emotivní náboj
Pavlových slov). Doopravdy od-
pustit znamená riskovat, podílet se
na riziku, které přijímá Bůh, když
odpouští člověku. Matky „nepove-
dených“ dětí to znají. 
Pozor na nedorozumění: Odpuš-
těním v biblickém smyslu není onen
odborníkům dobře známý postoj
manželky alkoholika, která opako-
vaně snáší mužovy excesy, ba i rány
pěstí. To je bezbranná, otrocká pasi-
vita, nikoli jednání podle Ježíšovy
výzvy nastavit druhou tvář (Mt
5,39). Je možno, někdy i nutno,
odpustit – a přitom bránit sebe i
druhé, třeba i se zbraní v ruce.
Jestliže mi ublíží někdo blízký,
s  kým žiju, není dobré odpustit a
hodit to bezstarostně „za hlavu“,
nýbrž naopak snažit se zařídit
všechno tak, aby napříště nebylo co
odpouštět. A samozřejmě dokonale
odpustit nemusí znamenat smazat
dluh, který provinilci jeho činem
vznikl. Už dítě se musí naučit při-

jmout odpuštění, a přitom nést
následky svého špatného činu.
Odpustit neznamená automaticky
prominout (a naopak prominout
často ještě neznamená odpustit). 
Další nedorozumění: Odpustit není
totéž jako ustoupit ve sporu, při-
znat svou vinu či podíl viny, dát za
pravdu tomu, s kým jsem ve sporu.
To je samozřejmě při řešení konflik-
tu také velmi důležité – pokud to
odpovídá realitě. Jestliže nepři-
znám sobě i jiným, že jsem spolu-
odpovědný za selhání vztahu, pak
odpuštění nemá sílu, která je mu
vlastní, je zatíženo vědomým nebo
nevědomým pokrytectvím.
Odpustit neznamená „zavřít oči“,
nevidět nebo nepřiznat si, že jsem
byl zrazen, podveden, odkopnut,
zneužit. Psychologové a psychiatři
znají pacienty, které v dětství a do-
spívání „nesmělo ani napadnout,“
že by jim rodiče někdy ublížili;
pokud snad ano, pak by cítili jako
samozřejmou povinnost odpustit,
třeba „sedmdesátkrát sedmkrát“
(Mt 18,22). Lék se v takových přípa-
dech hledá v  tom, aby si utlačená
bytost uvědomila všechnu opráv-
něnou lítost, hořkost a hněv – a to je
pro ni jediná cesta ke katarzi, ke
skutečnému, svobodnému odpuš-
tění.
Odpustit je někdy velmi těžké, a je
to dar – i pro toho, kdo odpouští; od-
pustit znamená být osvobozen. Když
při modlitbě Páně říkáme: „... jakož
i my odpouštíme...,“ měli bychom
v duchu dodat: „Prosím, pomoz mi,
aby to byla pravda!“ 

Pavel Říčan

„...jakož i my odpouštíme ...“

potřebám. Stával se tak často spíše národní a politicko-sociální iko-
nou než náboženským symbolem a výklady jeho příběhu nezřídka
podléhaly ideologickým deformacím, podobně jako tomu bylo v pří-
padě dalších témat naší minulosti. Tyto interpretace navíc českou spo-
lečnost často rozdělovaly a stávaly se příčinou sporů. 
Cílem práce Ekumenické komise pro Husovo jubileum 2015 tedy
bude snaha o další objektivizaci našich poznatků na akademické a
odborné půdě. Předmětem činnosti bude však také úsilí o zprostřed-
kování reálnějšího obrazu Jana Husa bez ideologických přemaleb for-
mou zpřístupnění jejích výsledků pro nejširší veřejnost - například
v mediální podobě. Husův odkaz a jeho význam by se však neměl,
stejně jako v případě ostatních našich duchovních tradic, omezit jen
na hledání v labyrintu minulosti, ale také snažit se o nacházení inspi-
rací a východisek pro přítomnost i budoucnost. V této snaze mohou
ve vzájemném a potřebném souladu spolupracovat církevní, státní,
vědecké i kulturní instituce. Objevování aktuálních přesahů našich
duchovních i národních tradic může bezpochyby přispět k potřebné-
mu posilování naší národní identity, zakotvené v  rámci evropských
duchovních i civilizačních hodnot, a být příkladem utváření žádou-
cích svorníků, které náš národ i společnost upevňují. 

Jiří Uher

Tučných deset eur inkasuje za jízdenku řidič kyvadlové dopra-
vy z letiště do města Beauvais v knížce Mapa a území (s. 116),
české to verzi románu Michela Houellebecqa. V originále (s.
180) inkasuje za totéž pouhá eura dvě. Zatímco podle originálu
(s. 417) mělo ve Francii dojít k drastickým škrtům v sociálním
zabezpečení začátkem 20. let 21. století, podle překladu (s. 269)
až o desetiletí později … Srovnáním cifer v české verzi a v ori-
ginálu dospíváme nejednou k aktuální „kocourkovské“ cha-
rakteristice: „odklonění“. (O strach je zejména označování dese-
tiletí: na s. 55 pro změnu česká verze dataci posunuje dopředu.)
Odklánění nezůstal ušetřen ani sám hlavní hrdina, malíř a foto-
graf Jed. Ten skoupí cestou z venkova do Paříže více než sto
padesát (s. 62 originálu) map Michelin; podle české verze (s. 39)
„asi padesát“. Asi půl hodiny před zahájením výstavy („vers
dix-huit heures trente“, tj. „kolem osmnácti třiceti“, s. 195 origi-
nálu) se kumštýř, jehož čekání přestalo bavit, vyráží projít. Dle
překladu tak činí „kolem sedmé večerní“ (s. 126), kdy výstava
začíná …
Chaos v číslech završují úlety v překladových pasážích bez

čísel. Naprostou ahistoričností lze vysvětlit skok řádově o
tři generace ve výpovědi o otci Jedovy ruské přítelkyně
Olgy, moskevském biologovi: „On ani jeho rodina nijak
zvlášť nevydělali na velkém přerozdělování po pádu carské
říše …“ (s. 48). Výrazem „l´Empire“ ovšem spisovatel míní
impérium sovětské! (Rodina se záhy po pádu oné „říše“
zařadila do střední třídy; jak na českobratrských sborech
připomínali reemigranti z  Volyňska, v  rámci „přerozdělo-
vání“ po pádu říše carské se sice z pánů stali chudáci, niko-
li však z chudáků páni.)
Brutálně byly osekány Jedovy úvahy nad modlící se dívkou v
kostele: „Zpovídala se z nějakých hříchů? Měla nemocné rodi-
če?“ (s. 136 české verze) Za těmito otázkami následují v origi-
nále (s. 212) dvě věty, jež překlad přeskočil: „Les deux, probab-
lement. Sa foi paraissait grande.“ (Doslova: „Pravděpodobně
obojí. Její víra se zdála veliká.“) Danou číslovku je třeba v češti-
ně mluvnickým rodem přiřadit (mohla by se vztahovat ke
zmínce o rodičích, tj. že nemocní byli „oba“). Tvůrcům překla-
du připadlo patrně snazší ji vypustit. Pročpak ale museli – více

než dvacetiletí po zrušení bolševické cenzury – vynechat větu o
veliké víře?!
V tradiční předvánoční anketě Lidových novin o knihu roku
získala „kocourkovská“ mutace Houellebecqova románu z
nakladatelství Odeon, v níž se odklání a skáče ostošest, dva
platné hlasy plus dva hlasy mimo hodnocení (chvalozpěv na
„Hulibrka“ od Ladislava Šerého byl navíc reprodukován zvý-
razněným písmem). Škoda jen, že nezvítězila, to by bylo na
závěr „odkláněcího“ roku 2011 ještě stylovější!
(Překladatelských posunů týkajících se náboženství je v knize
více, proto se k tématu v dohledné době ještě vrátíme.)

František Schilla
Odkazy:
Houellebecq, M.: Mapa a území. Z francouzského originálu La
carte et le territoire vydaného nakladatelstvím Flammarion v
Paříži roku 2010 přeložil Alan Beguivin. Redigovala Alexandra
Pflimpflová. Odpovědný redaktor Jindřich Jůzl. Euromedia
Group, k. s. – Odeon Praha 2011 
Houellebecq, M.: La carte et le territoire. Flammarion 2010
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Je možno tak činit s mnoha otazníky.
Číst ji jako beletrii, detektivku, noto-
vou osnovu, zápis kronikáře, filoso-
fický spis, náboženskou příručku?
Nakládat s ní jako s klasickým lite-
rárním, hudebním či uměleckým
dílem?  Jako s dívkou, do které jsme
se zamilovali a pak ji poznáváme?
Naslouchat jí jako orchestru, nebo ji
jako orchestr dirigovat? Je třeba ji
nahlížet jako mosaiku, ledovec, ne-
bo „puzzle!“? Tyto a mnoho jiných
podnětů a různých alternativ nám
předkládá Jaroslav Vokoun ve své
knize Číst Bibli zase jako Bibli
(Česká biblická společnost, prosinec
2011, 238 stran, 249 Kč). Docent
Jaroslav Vokoun, vyučující na kated-
ře filosofie a religionistiky Teolo-
gické fakulty Jihočeské univerzity.
Autor není až tak kontroverzní.
Snad jen místy trochu provokativní,
aby narušil zažité zvyklosti a jedno-
strannosti, jimž jsme přivykli. Stává
se nám to každému. Z toho nás má
vyvést deset, dvacet, třicet rozliš-
ných přístupů, jak s Biblí nakládat,
což je třeba ocenit. Autor se váže
jednak na různé autory, jichž prostu-
doval skutečně spoustu. Před-kládá
nám jejich koncepty a komentuje
různé interpretační „školy“. Dostá-
vá se nám tak do ruky kniha, která je
dobrou příručkou a rádcem, jak
k Bibli přistupovat, jak s ní nakládat,
čeho se varovat, oč se pokusit. 
Zkrátka nepřijde čtenář, ať je z kte-
rékoli církevní tradice. Zastavme se
u toho, jak nám jsou zde předloženy.
V „konfesijní hermeneutice“ nejpr-
ve připomene základní římskokato-
lické principy výkladu Písma: (Pís-
mo svaté je Božím slovem v  lid-
ských slovech; je zdrojem víry, nadě-
je a lásky Božího lidu a světlem pro
svět; Zjevení v Písmu má historický
charakter a ve výkladu je užívána
historická metoda; Filologická a lite-
rární analýza textu; Poznání ve víře
se děje pod vedením Ducha svaté-
ho; Předporozuměním je celá tradi-
ce víry; interpretace je součástí živé

tradice; Obsah Písma je ozřejměn
vedle doslovného smyslu duchov-
ním a hlubším s bohatstvím význa-
mů a aktualizací.) Pro římskokato-
lickou tradici zůstává ovšem stěžej-
ní autoritou magisterium. Pro pra-
voslavnou tradici jsou ústřední
spásné události, společenství Boží-
ho lidu, zvěstování a kázání. Jedná
se o svátostné a liturgické dění.
Individuální četba Písma v  pravo-
slavném pojetí vnáší nebezpečí indi-
vidualistického přijímání spásy, „za-
tímco podle Písma Bůh zachraňuje
v prvé řadě svůj lid a pak teprve jed-
notlivce, když je zapojuje do svého
lidu“. Podstatné jsou čtyři principy
pravoslavné tradice: 1. Věrnost Pís-
mu jako Božímu slovu; 2. Věrnost
tradici; 3. Věrnost kritickému rozu-
mu jako daru Božímu; 4. Věrnost
Duchu svatému. Dále anglikánský
přístup k  Bibli je líčen jako spojení
reformačního důrazu na evangeli-
um s historickou strukturou církve.
V mnohotvarém anglikanismu rodí-
cí se metodismus je vypodobněn se
svým důrazem na osobní zkuše-
nost, lásku a rozumnost - spíše ve
služebné roli. Konečně luterský pří-
stup je určen tím, že Boží slovo je
nejdříve Bůh v  Ježíši Kristu. Luter-
ské principy pak jsou shrnuty do
pěti bodů : 1. Nový zákon interpre-
tuje Star., 2. Jasná místa vykládají to,
co je nejasné. 3. Písmo vykládá samo
sebe. 4. Co přináší Krista, je pravda.
5. Interpretace Písma se děje v círk-
vi. Dále se můžeme více dovědět o
hermeneutice evangelikální, charis-
matické a judaismu. Podnikneme
výlety do mladé církve, stejně jako
středověké. Také se dočkáme i „sed-
mi pravidel midraše“: 1. Vyvozová-
ní významnějšího z méně význam-
ného; 2. Vyklád podobným biblic-
kým místem; 3. Vytvoření obecnější-
ho pravidla z  implikace určitého
místa; 4. Vytvoření obecnějších pra-
videl z  kombinace určitých míst; 
5. Shrnutí dílčích pravidel do obec-
ného; 6. Vyvozování souvislostí; 

7. Výklad instrukce z  celku Písma.
Vše je aplikováno na novozákon-
ních textech. Dále se dovíme o pnutí
přístupů moderny a postmoderny,
historicko-kritickém přístupu a jeho
ziscích i ztrátách. Vlastní autorova
reflexe se v druhé části knihy děje na
řadě biblických textů, zvl. ze Skutků
sv. apoštolů a hledá paradigmata
pro naši dobu. Docela na závěr se
zabývá vztahem teologie a filologie
na příkladech tří autorů: Jany Ne-
chutové, Petra Pokorného a Petra
Piťhy. Kupodivu Jaroslav Vokoun
pominul homiletický a liturgický
přístup prof. Pavla Filipiho.
Poté co se probereme spoustou nej-
různějších konceptů, jak s  Biblí
nakládat, chce se nám samovolně
říci: „číst ji - jako samu o sobě“.
Prostě nechat na sebe působit text
sám. I jako ten inkoust, literu, tisk,
což má zaslíbení apoštola Pavla
ohledně Ducha, který mrtvou literu
oživuje. Průvodce texty si toho je
vědom, když zdůrazňuje duchovní
četbu Písma. Snad mohl běžné čte-
náře (nemusí jimi vůbec být jen fará-
ři!) také více vést ke konkordanční-
mu zkoumání. Doporučit pomůcky
knižní (odkazy u veršů a výkladové
poznámky, aktuálně v Jeruzalémské
Bibli a Českém ekumenickém pře-
kladu aj.). 
Doporučeny mohly být také různé
cizojazyčné i české překlady Bible
na internetu 
(http://www.biblenet.cz; 
http://www.bibleserver.com) 
České biblické společnosti s  vyhle-
dáváním pojmů). Nicméně Jaroslav
Vokoun zřejmě dosahuje svého cíle,
pokud naplníme jeho přání. Napří-
klad budeme číst Bibli jako setkání
s Bohem. Budeme číst Bibli ve vzta-
hu k dnešnímu světu a životu. A ta-
ké „musíme připustit, že to, co říká,
může být i proti mně“. A pokud
porozumíme, budeme i aplikovat.
Prostě: Budeme číst Bibli zase jako
Bibli!

Jan Kašper

3ET-KJ

Jak číst Bibli?

Sličnou knihu s  tímto názvem sepsali nosislavští evangelíci
zvučných domácích jmen, jejichž vztah k  nosislavskému
evangelickému sboru se dá doložit dlouhým rodokmenem.
Jsou to dva: Jiří Lukl a Vladimír Svoboda. Ten třetí, Ondřej
Macek, nedlouho farář nosislavské církve evangelické, přišel
odjinud, ale přece z  téže evangelické církve, aby měl právo
nastoupit do vlaku, který odedávna, od reformace 16. století,
sbírá na každé stanici, kde vlak staví, nové bratry a sestry. Jsou
případy, kdy se bude jednat o příběh jednoho člověka na jedi-
ném místě, a jsou jiné, kdy náš člověk je s to nastoupit do toho
vlaku v několika stanicích; tento cestovatel je především evan-
gelík. Proto nosislavská církev přijala bratra Ondřeje s dob-
rým očekáváním, že své mládí a vzdělání i osobní kvalitu bra-
trství nasadí ve prospěch života celé-
ho obecenství, což se i děje.
Ti tři se spojili k práci, která se liší od
prostého kronikářství. Nahlédnete-li
do obecní kroniky, objevíte ten rozdíl.
Obecní kronikář hledí, aby obstál
před očima svých spoluobčanů, evangelický historik chce
obstát ještě nadto před Bohem. Vypravuje o spoluobčanech,
avšak zvláště v kritické situaci snaží se dovolit Bohu, aby do
ní vnesl světlo své pravdy a milosrdenství. Evangelický histo-
rik proto nevynáší náhlé, úsečné soudy o lidech, ví, že u Boha
není soudu bez milosrdenství. Evangelický historik si může,
ba musí dovolit podepřít své obecné tvrzení faktem, že
v  první třídě se platilo za křest 36 krejcarů stříbra, v  druhé
třídě 18 krejcarů. Tak i poplatky za pohřeb a za oddavky.
V první třídě zaplatíte za pohřeb 2 zlaté, bez kázání 1 zlatý,
v druhé třídě 1 zlatý 30 krejcarů, bez kázání 45 krejcarů stříb-
ra. Zjistíte, jak je to čtení o skutečném životě až do těch zlatých
a krejcarů zajímavé a čtenář se časem doví, že evangelický
kazatel po Tolerančním patentu vybíral tyto poplatky, ale byl
povinen je odvádět římskokatolickému „kolegovi“, aby ten
nepřišel k žádné újmě. Teprve císařský patent o půl druhého
století později tuhle „kolegialitu“ zrušil. Zase doklad o tom,
že v  dějinách se děje i něco dobrého. To ovšem je řečeno

z  evangelického pohledu, pohled římskokatolického kolegy
není bez slz už nad reformací, nad Tolerančním i císařským
patentem i nad první Masarykovou republikou.
Faktický, konkrétní život, díváme-li se na něj bez ideologic-
kých a jiných růžových brýlí, je možný jen na základě peněz.
Platí, že bez peněz nelze skoro nic dělat. O tom vás přesvědčí
právě tato kniha, která nese název jakoby natruc: I zůstávali
v  učení apoštolském, když by bylo přiměřenější nazvat ji
pěkně reformovaně, třeba Peníze k  slávě Boží. Nicméně to
rozhodnutí zůstávat v učení apoštolském je důležité, protože
je prvořadé. Bez rozhodnutí – ať už máte málo peněz nebo
mnoho – se vůbec nic nehne. Nosislavští měli na stavbu kos-
tela připraveno jen 15 tisíc zlatých, stavba stála téměř 80 tisíc

zlatých, leč v jejich zprávě není ani zmínky, že by sbor si na to
stýskal, naopak naleznete tam slova plná hrdosti, že sbor si
nemusel na žádnou ze svých staveb půjčovat nebo ani nikoho
žádat o podporu (str. 86). Kde není odvaha a rozhodnutí, tam
se peníze stávají jen lákadlem pro zloděje. Jsou určeny k tomu,
aby kolovaly, jak učil TGM, a není to v rozporu s pohledem
Nového zákona na peníze (1 Tm 6,9).
To chválím, že autoři zahrnuli do dějin svého sboru tu dobu,
kdy Jan Hus připomínal lidem všem Boží pravdu a hájil ji
celým životem. Pod husitství zahrnuli celou reformaci, českou
i světovou.
Díky za fotografie a za jména jednotlivých osob, která doklá-
dají, že evangelium není učení vyhlášené na pustém místě do
vzduchu a pak na papír, nýbrž učení, které bylo zaseto do
srdce lidí. Proto budeme vždycky vítat každé jméno, které se
vyskytne v biblickém textu, a přijímáme stejně tak 16. kapito-
lu listu Římanům, která obsahuje jen jména lidí, s  nimiž se
apoštol Pavel setkal na svých cestách a měl je za své spolu-

pracovníky. Církev jsou dnes ti, které zachytil fotografický
aparát. Apoštol Pavel by jej jistě nosil u pasu. Kdybychom
nemohli o některém jménu nic nakonec povědět, bude každé
jméno památníkem na jednu osobu, která se přihlásila ke
Kristu a vstoupila do života věčného.
Připojené písemné doklady z té doby nemohou zastřít skuteč-
nost, že jejich pisatelé nesdílejí s námi náš pohled na Starý a
Nový zákon, zejména na jejich ústřední postavu a její dílo. Ale
je to důkaz, že každá doba odpovídá na pozvání evangelia
jiným, svým způsobem, ze své situace, ze svých pocitů. Ti
staří dávní páni se nám dnes jeví jako nedorostlí v rozumu či
v citu oproti způsobu, s jakým se soustřeďujeme jakoby k jedi-
né postavě v Bibli, k Ježíši Kristu – nebo aspoň oproti mému

způsobu. Jsme dál v  poznání a ve
víře?? Právě k  tomuto tématu míří
Provolání presbyterstva z roku 1903,
z  něhož na mnohé evangelíky křičí
obžaloba: Na vaší Bibli je na prst pra-
chu! Nesvětíte den Páně, a proto jste

zchudli. Boží církvi, která nejednou poznala, jak těsně spolu
souvisí víra a skutky, poradil prorok Izajáš 8,20: Zpět k záko-
nu a svědectví Božímu. Provolání vědomo pomíjivosti podob-
ných napomínek končí prosbou: „Kéž by tento hlas starších
nebyl hlasem volajícího na poušti.“
Nesmím prodlít ani v této řeči, proto končím, ale neušetřím
vás svými pocity při četbě této knihy: věru nečekal jsem, že
budu její četbou tak zaujat. Během 3 dní jsem ji přečetl.
Kdybych byl aspoň čestným občanem Nosislavi! Ale vždyť
jako člen téže evangelické církve, k níž se nosislavští přizná-
vají, mám s nimi víc společného než pozemské občanství, a to
víc je nebeské občanství, v které se učíme věřit, i když si ti
nosislavští myslí, že nad jejich víno nikde není. 
Konečně po dlouhém výkladu řadím autory, jak se sluší podle
abecedy a před Bohem jako téhož rodu – Jiří Lukl, Ondřej
Macek, Vladimír Svoboda. A až se setkáme, poděkuji vám za
dobrou a užitečnou knihu.

Váš Josef Veselý

i zůstávali v učení apoštolském

milí přátelé a čtenáři evangelického týdeníku,

rád bych vám na začátku nového roku 2012 popřál osobně i za
celou naši redakci mnoho dobra do dalších dnů a především
pomoc a vedení od Hospodina na všech životních křižovat-
kách, jež jsou před vámi. Nikdo z nás nevidíme za oponu bu-
doucího času, ale jsem si jist, že se nemusíme bát ničeho, co
přijde, v důvěře v toho, jenž se o Vánocích ztotožnil s člově-
kem, aby jeho život prosvítil a vedl dobrým směrem až k jeho
cíli. chtěl bych také poděkovat všem vám, kteří jste v uplynu-
lém roce náš týdeník podporovali. Velmi si vážím především
všech autorů. kteří nám během roku zasílali své články a ak-
tuální příspěvky. Bez vás by evangelický týdeník jen velmi stě-
ží mohl dále vycházet. Přeji vám proto i nadále nekončící chuť
do psaní, mnoho dalších dobrých nápadů a těším se na pokra-
čující, ještě ve větší míře, spolupráci při tvorbě již 97. ročníku
evangelického týdeníku -kostnických jisker.

Váš redaktor et-kJ
Ladislav mečkovský
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Českobratrská církev evangelická

aš – Ne 9.30h
Husovo nám. 3, f. Pavel Kučera
ČERNOšíN – Ne 10 h (a c e) 14,30 h (b d)
Husova 249, f. Jiří Marván
dOlNí Bělá – Út 17.30 h
Nový obvod 137, a f. Jiří Marván
dOMažlICE – Ne 9 h
Tyršova 690, f. Petr Grendel
HORNí SlaVKOV – Ne 11 h
Dolní příkopy, a f. Radek Matuška
CHEB – Ne 10.15 h
ul. 26. dubna 529/5, f. Pavel Hejzlar
CHOdOV U KaRl. VaRů – Ne 9.15 h
Dukelských hrdinů 281, f. Radek
Matuška
CHRáST U PlZNě – Ne 9.30 h
Železniční 477, f. Karel Šimr
KaRlOVy VaRy – Ne 9.15 h
Zahradní 898/33, j. Pavel Klimeš, a f.
Radek Matuška
KdyNě Na šUMaVě – Ne 9 h
Dělnická 359, f. Daniela Zapletalová
Grollová
KRalOVICE – Ne 9 h
Žatecká 480, f. Jana Kadlecová
MaRIáNSKé láZNě – Ne 10 h
Lidická 189/16, f. Daniel Matouš
MERKlíN U PŘEšTIC – Ne 9 h
Husova 201, f. Jan Satke
NEJdEK – Ne 9 h
Husova 525, f. Bob Helekia Ogola
OSTROV – Ne 10 h
Jáchymovská 170, f. František Pavlis
PlZEň- KORaNdůV SBOR – Ne 9.30 h
Anglické nábř. 13, f. Miroslav Ha-
mari, f. Helena Hamariová
PlZEň-ZáPadNí SBOR – Ne 9 h
Němejcova 1722/2, f. Ladislav Szabó
POdBOŘaNy – Ne 11.05 h (a c)
Politických vězňů 300, f. Jana Kad-
lecová
PŘEšTICE – Ne 9 h
Rebcova 557, f. Jan Satke
ROKyCaNy – Ne 9.30 h
Jiráskova 481/II, f. Leonardo Teca
SOKOlOV – Ne 10.30 h
Nábřeží Petra Bezruče 501/7, j. Pavel
Knorek, a f. Pavel Kučera
STŘíBRO – Ne 10 h (a c d e), 16 h (b) 
Masarykovo nám. 15, a f. Daniel
Matouš
TEPlá – Ne 9.30 h
Máchova 357, j. Renata Šilarová, a f.
Daniel Matouš

Církev bratrská

KaRlOVy VaRy – Ne 9 h
Bulharská 2061/29A, k. Tomáš Ho-
lubec
KladNO – Ne 10 h
Víta Nejedlého 1503, k. Daniel Kaleta
KlaTOVy – Ne 9.30 h
Masarykova 367/III, k. David Kašper
PlZEň – Ne 9.30 h
Doudlevecká 31, k. Zdenek Šplíchal
RaKOVNíK – Ne 9.30 h
Vysoká 195, k. Jiří Bort

Evangelická církev metodistická

PlZEň I-lOCHOTíN - Ne 9.30 h
Bolevecká náves 2, f. Zdeněk Eberle
PlZEň 3 - Ne 9 h
Husova 14, f. Filip Jandovský
TaCHOV – Ne 10 h
náměstí Republiky 85, I. patro, Bc. Mi-
lan Mrázek

Bratrská jednota baptistů

aš – Ne 9 h
Táborská 1226/9, k. Alois Boháček
CHEB I. – Ne 9 h
Libušina 4, k. David Sláma
CHEB II. – Ne 9,30 h
Společenské centrum Vinice, Máneso-
va 7
KaRlOVy VaRy – Ne 9.30 h
Závodu míru 112, k. Nicolae Lica
KRaSlICE – Ne 10 h
Fučíkova 1639, k. Tomáš Pacovský
SOKOlOV – Ne 9.15 h
Brněnská 486, k. Michal Jílek
TEPlá – Ne 9 h
Havlíčkova 42, k. Jaroslav Pospíšil

Nabídky

Pozvánky

Bohoslužby
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NaBíZí Za SyMBOlICKOU CENU KOM-
PlETNí ROČNíKy ET-KJ Z lET 1956-
1957 a 1959-1983.

Vynikající český historik prof. PhDr.
Jaroslav Goll (1846-1929) je považo-
ván, po Františku Palackém, za
druhého zakladatele moderního
českého dějepisectví, za druhého
největšího českého novodobého
historika. Jestliže jsou jeho práce o
dějinách Jednoty bratrské hodnoce-
ny pro naše dějepisectví jako zá-
kladního významu, pak v Gollově
vlastní tvorbě představují jeho nejo-
sobitější a nejdůležitější dílo. Jak se
Jaroslav Goll na svých badatelských
cestách k bratrským dějinám do-
stal?
J. Goll se narodil v Chlumci nad
Cidlinou v rodině zámeckého léka-
ře. Vyšel z kulturního prostředí s
bohatými styky s českou obrozene-
ckou společností. (Z pozdějších ge-
nerací rodiny vzpomeňme, že oblí-
bená herečka Nataša Gollová byla
jeho vnučkou.) Již na střední škole
Goll psal a publikoval vlastní básně
a překlady. Rozhodoval se těžce
mezi studiem krásné literatury a
estetiky,  či historie. Na pražské filo-
zofické fakultě nakonec studoval
historii a geografii. V roce 1870 zís-
kal nejen aprobaci středoškolského
profesora, ale také doktorát filozo-
fie (prof.V.V.Tomek a C.Hoefler).
Následoval studijní pobyt na uni-
verzitě v Göttingen. Zde byl Goll
ovlivněn prof. Georgem Waitzem,
který ho seznámil s metodami
jemné a důsledné historické kritiky.
Pro mladého historika to bylo
předznamenání pro celou jeho čin-
nost na poli historie. Po návratu do
vlasti, přes holandské a anglické
archivy, začal Goll učit na obchodní
akademii v Praze a v roce 1875 se
habilitoval na filozofické fakultě
pro obor obecných dějin. Jeho habi-
litační spis se týkal diplomatických
jednání mezi Francií a Anglií v le-
tech 1624-25. Již roku 1880 byl jme-
nován mimořádným profesorem,
roku 1885 se stal profesorem řád-

ným. Nadto získal i významnou
funkci ředitele historického seminá-
ře. Svým pedagogickým působením
ovlivnil, a to velmi výrazně, několik
generací svých žáků, mladých histo-
riků, kteří pak v následujících deseti-
letích rozvíjeli a prohlubovali dílo
svého učitele. Pro jejich označení
brzy vznikl název - Gollova škola.
Pamětníci Gollových přednášek
vzpomínali na vysokou úroveň a su-
gestivní podání jeho výkladů. Goll
uchvacoval svými pedagogickými
schopnostmi při seminářích v práci 
s prameny a jejich kritickým rozbo-
rem. O autoritě prof. Golla svědčí i
skutečnost, že byl zvolen do funkcí
děkana filozofické fakulty (1891-92)
a rektora UK (1907-08).
Cesta k dějinám Jednoty bratrské
vedla Golla přes období počátku
17.století. Na zmíněnou habilitační
práci navázaly další studie. Vě-
novány byly slezskému Majestátu
Rudolfa II., pražské defenestraci
1618, evropským poměrům po Bílé
Hoře v návaznosti též k osobnosti 
J. A. Komenského. Díky Komenské-
mu se Goll začal badatelsky zajímat
o prostředí, z něhož tento velký teo-
log a filozof  vzešel - o Jednotu bra-
trskou. Navázal tak na linii Palac-
kého v hodnocení husitství spolu 
s Jednotou bratrskou jako ústřední
epochy českých dějin. Jemný analy-
tik Goll  se nejprve soustředil na klí-
čové prameny ke vzniku a počát-
kům Jednoty. Podrobil je důsledné
historické kritice jako základnímu
předpokladu jejich výkladu. Z této
pramenné základny vyšly dílčí
statě - o výslechu bratří na Kladsku
roku 1480, o spisku Víta z Krupé ad.
Přípravná etapa vyústila v práce
základního významu, které jsou 
z metodického hlediska hodnoceny
jako “nejdokonalejší příklad aplika-
ce kritické dějezpytné metody v na-
šem dějepisectví”(F. Kutnar). Gol-
lova hlavní pozornost se soustředi-

la na osobnost a dílo Petra Chelčic-
kého a na rozbor učení rané Jednoty
bratrské. S tím souvisel i Gollův
badatelský zájem o duchovní vývoj
a činnost Lukáše Pražského, Jana
Blahoslava, ale též Jana Rokycany či
Jana z Příbramě. Tak vznikla analy-
ticky pojatá práce, psaná německy,
obsahující studie a prameny k ději-
nám Jednoty (2 svazky,1878,82). K
témuž tématu, ale s větším důra-
zem na souhrnný pohled, se obrací
česky psaná rozprava “Jednota bra-
trská v 15.století”, vycházející v Ča-
sopisu Českého musea v ročnících
1883-86. Její revidovaný text spolu s
překladem 2.dílu uvedené německé
práce je obsažen v knize “Chelčický
a Jednota v 15.století”(1916). Gol-
lovi se v těchto pracích podařilo
osvětlit v širších souvislostech pod-
mínky za nichž Jednota vznikala.
“Vyložil zejména ten základní pře-
vrat, kterým bylo opuštění přísných
zásad zakladatelů o nezbytnosti
negace vezdejšího světa. Tím, že se
Jednota smířila se sociální skuteč-
ností, umožnila nejen svou další
existenci, ale zjednala předpoklady
ke svému epochálnímu kulturnímu
a ideovému působení v národní
společnosti” (F. Kutnar).
V našich souvislostech ponechme
stranou další Gollova díla, vztahují-
cí se nejen k českým, ale i evrop-
ským dějinám (věnoval se též husit-
ství). Právě Gollovi přísluší zásluha
o metodické i obsahové začlenění
českého dějepisectví do evropského
celku.
Základní prací o životě a díle
Jaroslava Golla je stejnojmenná
kniha od Jaroslava Marka (1991),
spolu s rozpravami Františka Kut-
nara a Bohumila Jirouška. Prof.Goll,
jehož 165.výročí narození jsme si 
v loňském roce připomínali, zemřel
v Praze a je pohřben na Olšanských
hřbitovech.

Michal Flegl

Jaroslav goll a dějiny Jednoty bratrské

„Všichni budeme proměněni
skrze vítězství našeho Pána 

Ježíše Krista“
(srov. 1 K 15,51-58)

Milí bratři a milé sestry 
v Kristu Ježíši našem Pánu!

Program Týdne modliteb za jedno-
tu křesťanů pravidelně připravuje
pracovní skupina z  některé země.
Pro rok 2012 jej vypracovala skupi-
na složená ze zástupců Církve řím-
skokatolické, ortodoxní, starokato-
lické a protestantských církví z Pol-
ska. Za text, který nás má provázet
v rámci modlitebního týdne za jed-
notu křesťanů, zvolila slovo naděje
vzešlé ze svědectví apoštola Pavla. 
Těžko lze pátrat po důvodech toho-
to výběru. Možná, že v něm hrála
roli i zkušenost vzešlá z polských
dějin. V nich docházelo ke drama-
tickému střídání vítězství i porá-
žek. V  pohledu na vlastní dějiny
nemohou se Poláci vyhnout zážit-
ku ponížení i dlouhých časů touhy
po svobodě. Něco takového známe
i my.
apoštol Pavel však nepotvrzuje
pozorování vyplývající z dějin. On
se dívá na obecnou pozici člověka,
která je jen stěží základem triumfů
a vítězství. Ve chvíli, kdy člověk

poznává, jaké dílo a jaký vliv na
něm koná smrt a hřích a jak jej tě-
lesnost a smrtelnost svazují, neumí
počítat s  heroickým vzmachem a
vítězstvími. Nepotkává to až nás,
lidi ovlivněné současným sekula-
rismem. Vzpomeňme si, jak i Ježí-
šovi učedníci se dokázali mezi se-
bou dohadovat, kdo z nich je nej-
větší (Mk 9,34). Ježíšova reakce na
jejich zahanbené mlčení vzápětí
prozradila tajemství prvenství: prv-
ní je ten, kdo slouží (Mk 9,35)! Tím
Ježíš poukázal na jiný charakter
prvenství, z čeho roste a jak k němu
mohou přijít i jeho věrní. I zkuše-
nost učedníků ukazuje, že úvahy o
vítězství byly běžné, ovšem jejich
možnost již napořád byla spjata
s tím, co je postupně učil poznávat
Ježíš. 
Ježíšův důraz říká, že ani poslední
člověk není vyřazen z podílu na ví-
tězství a z  možnosti vítězit. Je to
Kristova oběť a vzkříšení, které
jsou klíčem k této cestě. Na ní Kris-
tus se svým důrazem buduje pří-
klad, jak založit pilíře křesťanské-
ho života, kterému vítězství neu-
jde. 
Modlitební shromáždění v  rámci
Týdne modliteb za jednotu křesťa-
nů budou tvořit viditelnou podobu
jednoty. Budou určující pro náš pří-

stup k  našim církevním tradicím.
Poznáme všechno, co máme společ-
né, nepřehlédneme i to, co rozdělu-
je. V  modlitebním shromáždění 
v Kristově blízkosti jeho proměňu-
jící moc vyloučí jakékoliv podoby
vítězství jedné tradice nad druhou.
V apoštolově slově se totiž dotýká-
me také sportovní tematiky. Zná-
me, že touha po vítězství umí roz-
dělovat a že všelijaké zápolení sta-
ví jednoho proti druhému. Vědo-
mí, že největší je ten, kdo slouží,
aby naplnil příkaz Kristův, je do-
pad oné moci, jež nás může moud-
ře formovat tak, aby rok 2012 byl
pro nás všechny rokem dobrým.

Tuto úvodní zkrácenou část z ofici-
álních materiálů předkládáme i na-
šim čtenářům s povzbuzením, aby se
– pokud je to možné – účastnili těch-
to společných modlitebních setkání
v místech, kde je k tomu příležitost.
Společné modlitby i setkání křesťa-
nů z rozličných církví a tradic má
jistě svůj velký význam. Přejeme si,
aby se to stalo povzbuzením pro
všechny účastníky a dobrým svědec-
tvím o schopnosti církví účinně spo-
lupracovat.

Předsednictvo Kostnické jednoty –
Sdružení evangelických církví, o.s.

ETS POŘádá KURZ

VEdENí Malé SKUPINKy.
Vyučuje Fred Průdek, Th.M. ,kaza-
tel v USA a misionář v ČR.
13. -14. ledna a 27. -28. ledna 2012
vždy od pátečního večera do sobot-
ního odpoledne v prostorách Křes-
ťanského společenství Nymburk,
ul. Komenského 586.
Další informace a online přihlášky
na www.etspraha.cz: Kurzy pro
veřejnost

KS Nymburk:
www.ksnymburk.estranky.cz 

* * *

EKOlOgICKá SEKCE ČESKé KŘESťaN-
SKé aKadEMIE VE SPOlUPRáCI S ME-
ZINáROdNíM EKUMENICKýM SPOlE-
ČENSTVíM (IEF) se připojuje k ledno-
vým modlitbám za jednotu křesťa-
nů a zve na úterý 17. ledna 2012 od
17.30 h do přízemí kláštera Emauzy
(Praha 2, Vyšehradská 49) k Pod-
večeru modliteb za životní prostře-
dí a náš vztah k němu. Kázáním
poslouží ThDr. Pavel Černý, Th.D.,
kazatel Církve bratrské v Praze 1 a
vedoucí katedry praktické teologie
na Evangelikálním teologickém
semináři v Praze.

(JNe)
* * *

STRašNICKý SBOR ČCE KRalICKá

1001/4 PRaHa 10 SRdEČNě ZVE Na

TRadIČNí lEdNOVé KONCERTy

* 15. ledna 2012 - 17.00
Soubor Collegium Instrumentale,
dirigent prof. Pavel Tylšar
Program: W. A. Mozart, A. Dvořák -
dechové serenády
* 22. ledna 2012 - 17.00
Tereza Nováková - soprán, Miro-
slav Orság - baryton, Radomíra Šlé-
grová - klavír, Vladimíra Kolková -
klavír
Program: Fr. Cavalli, P. Martini, G.
F. Händel, B. Smetana, A. Dvořák
* 29. ledna 2012 - 17.00
Eva Bublová, varhany, vítězka sou-
těže Pražského jara 1999
Program: W. A. Mozart, J. Brahms,
L. Vierne, B. A. Wiedermann, R.
Schumann

Pozvání ke společným modlitbám
PRogRam týdNe modLiteB Za JedNotu křeSťaNů

18. – 25. LedNa 2012


