
MaloMyslnost
Je našíM PrůvodCeM?

nu 21,4-9

Po kolikáté si už tyto příběhy opa-
kujeme. Spolu s  Izraelity i my
jsme unaveni a utrmáceni. Pořád

na té cestě do zaslíbené země. A
nic tu není jednoduché. Všude se
musíme chovat opatrně jako hadi.
Ani ten náš příbuzný nám nechce
vyjít vstříc a jsme kvůli  němu uta-
háni prodlouženým putováním
(20,21). Jsme vyčerpáni bojem
s odpůrci (21,1n). Blízcí, ke kterým
jsme měli důvěru, nás pomalu
opouštějí (20,29). Hospodine, vy-
vedl jsi nás, abychom na té poušti
zemřeli? Zmalomyslněli jsme…
Skomíráme. S každým sčítáním
lidu je nás méně. I pořádná du-
chovní výživa schází. Ten pokrm
se nám zošklivil. Zůstaly jen zvyk
a tradice. Není divu, že moře lidí
církev ze života vynechalo... Hos-
podine, my jsme se vydali na
cestu následování za tebou. To
ano. Ale my jsme si ji představo-

vali jinak. Zmalomyslněli jsme…
Pane Ježíši, ty jsi nás vyvedl z otroc-
tví našich selhání, ze zajetí naší hříš-
nosti, a nám to v životě stále nejde
jak by mělo. Tak málo chybí a začí-
náme naříkat stejně jako tamten
Boží lid. I nás ustavičně doprovází
netrpělivost a malomyslnost.
Před námi je pátá pašijní neděle.
Opět budeme slyšet, že Bůh v Je-
žíši Kristu zvedl korouhev vítěz-
ství nad vší naší slabostí. A že nám
na kříži zjednal právo záchrany. A
že stačí vzhlédnout a otevřít své
srdce. To je opravdu nejradostněj-
ší zpráva, jakou jsme mohli obdr-
žet. Na sebelítost právo nemáme.

J. Wiera Jelinek, 
farářka ČCE, 

Ratiboř u Vsetína
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týdeník
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Poselství k neděli Judica

„Víme, že Syn Boží přišel a dal nám
smysl, abychom poznali toho pravého, a
jsme v tom pravém i v Synu jeho, Ježíši
Kristu. On je ten pravý Bůh a život
věčný.“

1 J 5,20
Kam to povede? Jak dál pokročí Boží
kralování? Představením o třech děj-
stvích, uzavírá Ježíš, podle sepsání
svatého Matouše, svá kázání evan-
gelia toho království, s nímž před
časem vyšel od Janova křtu do
Galileje (Mt 4,17). Jakou má budouc-
nost při apokalypse, při skonání
světa, které předpověděl v předcho-
zí kapitole?
„Bděte!“ opakuje svým židovským
posluchačům, „protože nevíte kdy,
v kterou hodinu...Ještě krátce je s
vámi světlo. Choďte, pracujte na své
životní orientaci, ať vás tma nepře-
kvapí, ať vás nezachvátí tma v bez-
radnosti kudy kam“ (J 12,35,36). 
„Bděte!“ (Mt 24,42) je rámec hned
prvního obrazu, ačkoli vzápětí ne-
chává vypravěč všecko únavou
usnout. Úvod - expozice dramatu je
protahující se čekání, vyhlížení, těše-
ní se na slavnost, na svatební veselí.
Ovšem nejen na ovace, které s pří-
chodem ženicha propuknout. Mno-
hem osobnější, intimnější je touha
čekající nevěsty (Zj 22,17), slíbený
happyend toho čekání: radostné ob-
jetí, nádhera štěstí být s ním. Deset
panen na scéně představuje spíš než
učesanou stafáž tleskajících družiček
nebo smluvený či dokonce najatý
doprovod - proroky a apoštoly před-
jímanou Beránkovu nevěstu (Zj 21,2;
J 3,29). Ježíš ji prorocky vidí jako
shluk bytostně zaujatých vdavek-
chtivých panen, jak berou své lampy a
jdou vstříc královskému ženichovi.
Svítí si na cestu, ovšem, ale přede-
vším ať na ně vidí vytoužený... Proto
přece ošetřuje každá své světlo.

Hned zkraje se tu už ale krčí zárodek
kolize toho natěšeného společenství
královy lásky: Přemýšlivější z jeho
ctitelek si předvídavě s sebou berou
do zásoby to, čím si svítí, zatímco ty
trochu do větru jdou nalehko. Spíš si
vezmou parádu do vlasů, na krk
něco šik a tak... Koho by napadlo, že
si dá ženich tak nemožně na čas.
Kdo ví, co s ním je a jak to vlastně
myslel? Už se tomu ani věřit nechce.
Štěbetání utichá, usnuly všechny.
Když vtom nad polehávající ekume-
nou spáčů se ozývá:
„Vzhůru, děvčata, stálo to za to!
Ženich jde!“ V radostném zmatku
toho překvapení zazáří lampy. Lam-
py staré nezahanbující naděje, pa-
měť dávných zaslíbení. Tváře se roz-
jasní láskou rozlitou v srdcích skrze
svatého Ducha... (Ř 5,5) Proč ale oči
některých nesvítí (Mt 6,22)? Odkud
ty stíny? Myslely, že přece vědí co a
jak, a že to tak stačí. Když vanul
Duch MILOSTI k vidění a slyšení a
ke změně srdce, ten průvan jim
nevoněl. Šlo to mimo ně... Že by tím
nevratně navždy rozhodly a přivo-

dily si tuhle už neřešitelnou, nezho-
jitelnou krizi? Čekaly ho jinak a
jindy. Nestíhají. Bezradné nad hluši-
nou svých zdání a zbožných před-
stav, trochu mu zazlívají ten převoz
a vytržení z pohodové dřímoty, ale
budiž, tedy vzhůru! Přes vnitřní své
skrupule a zábrany, jestli to snad
není přepjatá výstřednost či sen,
jdou k prodavačům, improvizují a
po peripetii nákupní horečky na
trhu duchovna končí u zavřených
dveří: „Pane, Pane, otevři nám,“
vlastně ani nevědí, co chtějí. Z klece
té neznámosti už cesta nevede.
Katastrofou je ženichovo: „Neznám
vás.“ Už vždycky jen nicování bez
něho.
Opona padá a Pán Ježíš říká: „Nebo
taky takhle.“ Mění scénu a na tentýž
námět „budoucnost Božího králov-
ství“ staví před oči nový obraz: 
Na scéně čilý ruch. Ani stopy po
ospalosti protagonistů z prvního
dějství. Domácí pán se chystá na
dalekou cestu a svěřuje služební-
kům domácnost.

triptych o konci světa      Mt 25
Zaostřeno na blíZKo

„Každý jazyk mapuje skutečnost jinak,“ tvrdí The Theory and
Practice of Translation (Teorie a praxe překladu, z roku 1969), kte-
rou spolu s C.R.Taberem sepsal americký baptistický kazatel,
jazykovědec a překladatel Písma Eugene Nida (11. 11. 1914 - 25. 8.
2011). 
Na citované tezi založil Eugene Nida teorii překladu, pro kterou
se v českých protestantských církvích ustálilo označení „teorie
dynamického ekvivalentu“. Čeští lingvisté dnes hovoří spíše o
„metodě dynamické ekvivalence“, popř. o „metodě funkční ekvi-
valence“. (Starší označení zjevně koření v praxi, kdy primární
byla konkrétní novozákonní pasáž v řeckém originále.)
Vedle publikace více než desítky odborných knih a časopisu The
Bible Translator (Překladatel Bible, od roku 1949) se Nida zasazo-
val „v terénu“ o překládání Písma do moderní angličtiny i do dal-
ších jazyků. Od roku 1968 po celém světě neúnavně koordinoval
projekt Spojených biblických společností a Vatikánu na vytváření
mezidenominačních překladů Písma. Patřil k iniciátorům ekume-
nického překladu Písma do moderní češtiny ze 70. let 20. století.
Zrovna zde byla ale metoda dynamické ekvivalence plně uplatně-
na pouze ve skupině novozákonní, pracující pod vedením prof.
Petra Pokorného; prof. Bič ani prof. Heller ze skupiny starozákon-
ní nepřijali jeden z hlavních postulátů uvedené metody, totiž že
„základní jednotkou sdělení je věta“. (Uvedený postulát byl nově-
ji poněkud relativizován, např. u právních textů se vychází z toho,
že základní jednotkou sdělení je odstavec.) 
Rozdíl v metodě vyvolával spontánní diskuse, z teologického hle-
diska velmi užitečné … (Synodní rada tenkrát prozíravě zajistila,
aby každý student bohosloví studující za ČCE průběžně dostával
po jednom výtisku z každého nově vydaného dílu ekumenického
překladu.)
Polemiky kolem Nidova odkazu, potažmo kolem metody biblic-
kých překladů trvají v českém protestantismu doposud, byť povět-
šině bez původní razance. O rozsahu recepce (přijetí) Nidových
důrazů na Komenského evangelické bohoslovecké fakultě (KEBF)
svědčí, že úvodem citovaná práce Teorie a praxe překladu byla 
v 70. letech probírána na jednom ze seminářů prof. Luďka Brože 
v rámci katedry systematické teologie (dogmatiky). Tam také prof.
Brož prohlásil: „Kraličtí zas nebyli až tak doslovní …“
Zakončeme Nidovým – druhdy z důvodů taktických nepříliš zmi-
ňovaným – důrazem: „Životnost každého biblického překladu
činí přibližně padesát let.“ 

František Schilla

Živost a životnost 
biblických překladů

Dovolil bych si krátce glosovat
článek Pavla Říčana Co řekneme
dětem? (ET-KJ 7-8/2012). V závě-
ru píše: Otevřenou otázkou zůstá-
vá, co s  tím pětiletým Lindeno-
vým vnukem, který suverénně
prohlásí zázrak vzkříšení těla za
nesmysl. Nedovedu si představit,
jak bych mu např. vykládal, že
vzkříšení je sice nemožné, ale že
Ježíš žije dál v  příbězích, které o
něm byly sepsány (tak bych to
ostatně nevykládal ani dospělým).

Také bych to nevykládal ani dě-
tem, ani dospělým. 
Není-li vzkříšení z mrtvých, nebyl
vzkříšen ani Kristus. Nebyl-li však
Kristus vzkříšen, je vaše víra mar-
ná, ještě jste ve svých hříších, a
jsou ztraceni i ti, kteří zesnuli
v Kristu. 
Máme-li naději v  Kristu jen pro
tento život, jsme nejubožejší ze
všech lidí (1 K 15,16-19).

Miloš F. Pechar

V tomto domě v Uherském Brodě se s největší pravděpodobností 
28. března 1592 narodil biskup Jednoty bratrské Jan Amos Komenský

Glosa

Dokončení na str. 2

Co řekneme dětem?

(K odkazu předního překladatele Písma)
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denně K tobě voláM
Trefný název příručky (vydalo
KPK Hradec Králové, 164 stran, 99
Kč), jež motivuje ke čtení biblic-
kých žalmů. Autorem je Ulrich
Parzany, farář pracující s mládeží a
bývalý generální tajemník YMCA
v Německu. V posledním desetiletí
je řečníkem ProChrist při satelit-
ních evangelizacích. Vyhlíží jako
konzervativní teolog a apologeta,
snažící se udržet dialog v pluralis-
tické společnosti.
Publikace, jež se nám dostává do
ruky, působí dojmem biblického
„čtení na každý den“, jak je známe
z tradiční církevní produkce. Každý
výklad je velice přehledný na zvlášt-
ní stránce. Foto na titulní straně a
grafická úprava vyznívají barvotis-
kově a poněkud prvoplánově. Nejedná se přitom o misijní materiál. Autor
počítá s obeznámeným, biblickým čtenářem. Z každého žalmu je „vypích-
nut“ určitý verš nebo podnět, jenž je shrnut v nadpisu, objasněn a ilustrován
biblicky nebo zajímavou perličkou. Závěr a celkové vyznění bývají často
christocentrické. Kromě žalmů bývá citován výlučně Nový zákon. Každé
pokračování bývá zakončeno určitým naučením, povzbuzením, napome-
nutím. Nelze tak činit bez určitých zjednodušení. Zřejmé to je např. při 41.
žalmu, když je vysloven soud, že „člověk nemůže porozumět novinám,
pokud nečte Bibli...“; Bible člověka demaskuje: „za maskami z frází je vidět
bezohlednost a sprostota“, aby dále byla zdůrazněna silná sociální nota
Písma: „Blaze milosrdným, neboť oni milosrdenství dojdou - takže milosr-
denství se vyplatí, protože Bůh je milosrdný a nechává nás zakoušet milosr-
denství“. Posléze pak autor přešel ke zkušenosti žalmisty: „I ten, s nímž jsem
žil v pokoji a jemuž jsem důvěřoval, ten, jenž můj chléb jedl, vypíná se nade mne 
a zvedá patu,“ aby nakonec zmínil zkušenost těch, kteří nacházeli jména přá-
tel v seznamech bezpečnosti a „východisko z žalostné reality tohoto světa“
(i církve?!) našli v modlitbě. 
Řada vyložených oddílů působí kompaktněji a sevřeněji, tak např. Žalm 46,
jenž je pro nás „přípravou na zlé časy“. Díky modlitbám „se posouváme
k důvěře a naději tím, že poznáváme Boha novým způsobem. Není to žádný
miloučký Bůh, podobný kouzelnému dědečkovi, který pečuje o to, aby vše
bylo hezké a milé ... My jeho cestám velmi často nerozumíme. Protože jsme
ale směli poznat Boží soud a milost v  ukřižovaném a vzkříšeném Ježíši
Kristu, získáváme k němu důvěru a díky vzývání Boha také naději a odva-
hu pro sebe a svůj život“. Některé výklady budí dojem náčrtu kázání, tak
třeba Žalm 46, kde pisatel předkládá čtenářům čtverý „protijed“, jak překo-
nat smrtelné nebezpečí – nepropadnout nenávisti a hořkosti. Výrazné je také
v předchozím žalmu varování před zakřivením do sebe sama (snad jen pře-
klad „zacyklenost do sebe sama“ není nejšťastnější). 
Výjimečně se stane, že snaha po ilustraci převáží nad obsahem, jako
v případě americké datace 9/11 s rozpomínkou na teroristický útok na
dvě věže World Trade Center v New Yorku. Následná citace „Vždyť ty,
kdo se dotazují po tvé vůli, neopouštíš, Hospodine“ není k oné tragické udá-
losti případná a jasný není autorův závěr vzhledem k danému kontex-
tu: „Žalm 9 mluví o bouřlivé skutečnosti, která je podrobena Božímu
soudu. Jeho středobodem ale je datum, na něž nesmíme zapomenout –
9/11: Bůh je spolehlivý a neopouští.“
Naše zastavení uzavřeme ukázkou z  Žalmu 97 „Bůh proti bůžkům“,
kde Parzany nám připomíná, že Hospodin kraluje!, a to i „uprostřed
změti představ o Bohu, které si sami vytváříme ... o vliv na náš život se
vede prudký konkurenční boj. Rádi dáváme své srdce lidem a silám,
které nám slibují jistotu a bezpečí, uznání a štěstí. A necháváme se snad-
no ovlivnit obrazy. Co vidíme, nám připadá skutečné. Zapomínáme při-
tom, že cenou za viditelnost je pomíjivost. Budeme hořce zklamáni,
pokud se necháme balamutit modlami a bůžky a jejich obrazy.“ Je zde
zřejmě dobře postižen záměr autora, jak nás vést přehlídkou důrazů
knihy žalmů, kterou pro nás otevřel.

Jan Kašper

naše recenze

K dychtivému zájmu lásky nevěsty,
s níž měla prve vyhlížet ženicha, při-
pojuje teď Ježíš neméně významnou
a nepostradatelnou ctižádost účast-
níků nebeského království: Zájem o
jeho prosperitu a vědomí odpověd-
nosti. 
Pánova důvěra zakládá vědomí zá-
vazku a povinností, ale nejen to. Už
tady se uplatňuje klíčový fortel:
Nejen v duchu služby k bázni, ale 
v zaujetí o dědictví Duchem synov-
ství (Ř 8,15-17). Nepřeslechnutelný
je vlastnický vztah Božích dětí. Tihle
dělníci hospodáře a krále dělají pro
sebe: „Tu jednu plonkovou hřivnu
přidejte tomu, který jich má deset.“
MÁ! Ne že prostě spokojenému
zaměstnavateli odevzdal výtěžek
jeho investice. Tady platí: Majícímu
bude dáno a rozhojní se. Otec se
raduje z tvého úspěchu, křesťane.
Jde o něco tvého. Rosteš tedy ve zná-
mosti Otce a Syna v Duchu svatém?
Svědčíš o Kristu? Duchovně tím
investuješ a podnikáš ve svém.
Dobrovolně, nadšeně, svobodně a s

radostí dáváš do oběhu svěřené
hodnoty ve vlastním svém zájmu,
nad málem věrný.
Docela jinak se k tomu staví ten s jed-
nou hřivnou. Pracuje jaksi ve mzdě
jako na cizím, aby se nepřetrh´. Zná
svá práva, ale „Ducha Kris-tova
nemá,“ řekl by apoštol (Ř 8,9). Radši
se do ničeho moc nehrne: „Kdo nic
nedělá, nic nezkazí.“ Věc Páně není
jeho vlastní: „Tady máš, Pane, co je
tvé... Stačí. Co bys ještě nechtěl, že.“ Je
mimo, mimoběžný od začátku a
tudíž bez účasti na Pánově radosti. A
přitom to myslel tak dobře, naříká
venku a skřípe zuby. Taky to nechá-
pe... Opona padá.
V závěrečném dějství představení
Božího království pojednává Pán
Ježíš globalizaci věčného panství
Syna člověka a planetární rozměr
jeho panství, které se neruší (Da
7,14.27). Přijde ve své slávě s anděly
svatými neboli se suitou svého posel-
stva, s družinou nejmenších svých
bratří (Mt 10,42; Mk 9,41; J 13,20; L
10,16). Když se ujme svrchovanosti a
moci, neboli usedne na trůn své

velebnosti, učiní tento „lid svatých
výsostí“ (jak čteme u proroka Da-
niele) ukazatelem duchovního stavu
národů. Na obrazovkách a displejích
jejich vědomí se v té chvíli objeví pro-
stý test, a lidstvo nedokáže myslet na
nic jiného, než jak na tom jsou ve
vztahu k jeho bratřím. K těmto jeho
přehlíženým věrozvěstům a poslům,
poníženým, nepatrným až k nevidi-
telnosti. Tehdy, už bez opravných
možností, poznají jedni své předpo-
klady a druzí nezpůsobilosti. Tehdy
zrealizují svoji takto rozeznanou
někdejší volbu a z ní plynoucí dispo-
zici: Jedni se pustí k životu, druzí
nastoupí svou cestu k trápení.
„Když dokončil Ježíš všecky tyto
řeči, řekl učedníkům: Jak víte, za dva
dny budou Velikonoce. Syn člověka
bude vydán, aby byl ukřižován...“
(Mt 26,1.2.)
Modleme se: Pane náš, děkujeme za
tento čas usebrání a MILOSTI. Dě-
kujeme za tvé slovo. Dej, ať porozu-
míme, žes je pověděl v těžké chvíli
se smrtelnou vážností. Amen.

Samuel Jan Hejzlar

triptych o konci světa      Mt 25
Dokončení ze str. 1

V úterý 6.března večer se zaplnil sál
centra salesiánů v Brně–Líšni. Důvo-
dem bylo pozvání pražského bisku-
pa Václava Malého k  přednášce:
Vztahy mezi církvemi u nás a ve
světě.
Neexistuje u nás po listopadu 1989
člověk, aby neznal kněze tehdy
bez státního souhlasu Václava Ma-
lého. On moderoval v Praze většinu
velkých setkání na Václavském
náměstí a na Letné. On dokázal při-
mět všechny k  Modlitbě Páně. Při
změně režimu nepatřil k  těm, kteří
toužili po státních nebo církevních
funkcích. Stal se farářem v  jedné
pražské farnosti, později pomocným
biskupem pražské arcidiecéze. Do
Brna přijel v  prostém oblečení bez
kolárku, bez kravaty a prostě se také
choval. To je opravdové osvěžení
v dnešní nabubřelosti „mocných“.
Z  přednášky zmíním aspoň to, co
považuji sám za důležité, jiní mohli
mít zase jiný pohled.
Nejprve zmínil spektrum církví, me-
zi kterými žijeme, včetně většiny ne-
křesťanů a pokračoval římským
katolictvím. Řekl, že znakem katolic-
ké tradice je univerzalita. Ta jde
napříč kulturami a světadíly. Kato-
líci kladou důraz na svatost, slaví
liturgický rok na rozdíl od sekulární-
ho světa. V katolickém prostředí
hraje významnou roli výtvarné
umění (v protestantském ne), tedy i
zrak. Do víry má být zapojen celý
člověk svými smysly, tedy i výzdo-
bou chrámu. Římští katolíci mají
závazné učení, ve kterém má důleži-
té postavení Panna Maria, svatí a
jejich propojení se živými (u evange-
líků ne). Apoštolská sukcese (po-
sloupnost) odlišuje katolíky od pro-
testantů; má být také trvalou služ-
bou a k tomu ještě papežství
V hlavních rysech protestantů nejpr-
ve zmínil reformátory Luthera a
Kalvína a pokračoval, že nejdůleži-
tějším znakem je úcta k  Božímu
slovu. Podobně mluví už i II. vati-
kánský koncil. Dále protestanté kla-
dou důraz na postavení všech po-
křtěných, a to spoluodpovědnost,
všeobecné kněžství, všichni tvoří
Kristovo tělo. Římští katolíci počítají
s  univerzalitou církve. Mnohde za-
pomíná na rozvíjení farností a na

společenství, což je u evangelíků
opačné. U nás mají evangelíci ještě
další výhodu: oni mají už vžitou
menšinovost, katolíci se jí teprve učí.
To ale neznamená, že se máme cítit
méněcenní. Při církevních slavnos-
tech je stále nebezpečí triumfalismu,
sluší se skromnější vystupování.
Pravoslaví u nás nemá dostatečnou
tradici. Pravoslavní se vyznačují
zdůrazňováním Ducha svatého. To
je pro katolíky i evangelíky vážným
napomenutím. Pro obojí jsou reakcí
různá letniční hnutí. Pravoslavní
vnímají liturgii jako předobraz Bo-
žího království. Evangelické i někte-
ré interpretace katolické liturgie jsou
až civilní, proto je snaha u některých
tradičnějších katolíků k návratu
k  předkoncilní bohoslužbě (Bratr-
stvo Pia X.). Pravoslavná tradice
zdůrazňuje více kolegium biskupů,
římští katolíci zase papežství. Pravo-
slaví říká, že v teritoriu má být jeden
biskup, proto těžce nesou třeba 
v Rusku něco jiného.
Po těchto charakteristikách řekl bis-
kup Malý podstatnou věc: „My ka-
tolíci se máme co učit od protestantů
a pravoslavných a naopak.“
Jak by jednota měla být uskutečňová-
na? Nemůžeme očekávat, že k jedno-
tě dojde hned. Papežské znamení jed-
noty nemusí být spojeno vždy se
všemi jurisdikcemi (pravomocemi).
Jednota není otázkou dobré vůle, ale
je darem Ducha svatého. Dnes je (u
nás) zdánlivá stagnace, ale ve skuteč-
nosti dochází k pohybu. Římští kato-
líci a jiné církve (ČCE, CČSH) si uzná-
vají křest, existuje společná služba v
armádě, policii, vězeňství. Chybí
nám hlubší teologický rozhovor, ve
světě jsou dál. Například dnes je vel-
ká rozvodovost, jistě nás to netěší, ale
za určitých okolností připouští pra-
voslavná církev druhý církevní sňa-
tek, pak neplatí vyloučení od svátos-
tí. Tady může být inspirace.
Zajímavé bylo i srovnání západního
a východního světa. Západ oslovují
katolíci a protestanté, východ zase
pravoslavní. Ale jde také o sever a
zvláště o jih. Na jihu má značný vliv
fundamentalismus, prorocká služba,
lidová zbožnost. Bída způsobuje so-
ciální vlnu inspirovanou evangelika-
lismem. Evangelikální církve velmi

získávají věřící, způsobují biskupům
velké starosti. Ovšem u nás se jedná
spíš o lhostejnost. My žijeme v od-
křeťanštělé společnosti..Papež Jan
Pavel II. říkal, i přes naznačená úska-
lí:„Ekumenismus je cesta církví.“
Po hodinové přednášce následovala
ještě půlhodina dotazů a trpělivých
odpovědí. Naznačme aspoň něco
z toho - jen jak šly dotazy a hlavně
odpovědi za sebou. Nejprve o spo-
lečném vysluhování VP. Václav
Malý řekl, že to právě může být
vrchol, katolíci vidí v  eucharistii
reálnou přítomnost Krista, protes-
tanté většinou ne. Na dotaz o CČSH
biskup odpovídá, že tato dříve
početná národní církev dbala na
národovectví, to již utichlo, nyní
vážně hledá svou identitu. ČCE zase
klade důraz na intelektuální strán-
ku. O USA: je tam asi 250 protestant-
ských církví. Další dotazy se týkaly
toho, proč biskup Malý ještě nekázal
při slavnostech na Velehradě a nao-
pak proč ve Staré Boleslavi letos
„kázal“ prezident Klaus? Další otáz-
ky a odpovědi se týkaly biskupek
v  severských luterských církvích,
homosexuality...
Na otázku o kázání v evangelických
církvích přednášející odpověděl, že
úroveň kázání je tam mnohdy vyšší
než u římskokatolických církví, není
to samozřejmě pravidlo. Zvěst má
vycházet z biblických oddílů, a ne co
mně přinesla slina na jazyk. Objevily
se i dotazy na existenci ďábla a
pekla. Odpověď mě velmi zaujala:
„Člověk musí odolávat síle, která
není z  něho a která ho převyšuje.“
Peklo vidí jako stav naprosté samo-
ty. Jeden příspěvek mluvil bezpro-
středně do naší doby, když přítom-
ný člověk sdělil, že pokládá při bo-
hoslužbách za nevhodnou citaci
slov: Pane, nejsem hoden (nezaslou-
žím si)… Odpověď byla krátká a
jasná. To souvisí s přílišným lidským
sebevědomím, které si nechce při-
pouštět svou vinu a hřích.
Přednáška byla pro nás, příslušníky
různých vyznání, velkým přínosem
a byla skutečně vyvážená, což je při
našich rozdílech velmi obtížné. Po-
kud jsem něco zkreslil, je to možné,
tak se omlouvám. 

Jiří Novák

biskup václav Malý v brně 

evroPsKý roZMěr ProtestantsKýCh Modliteben

VERITAS, historická společnost pro aktualizaci odkazu české
reformace, pořádá tradiční, již třicátý pátý seminář pro učitele a
další zájemce o dějepis, český jazyk a společenské vědy, tentokrát
na téma: „Evropský rozměr protestantských modliteben“. 
Přednášku s promítáním fotografií pro větší názornost si připravi-
ly členky výboru VERITAS: doc. PhDr. Eva Melmuková a Žofie
Vobrová.
Seminář se bude konat jako obvykle v Pardubicích v sálku na faře
Českobratrské církve evangelické v ulici Sladkovského č. 638, a to
v sobotu 24. března 2012 od 10 hodin. 
Všichni zájemci jsou srdečně zváni, vstupné dobrovolné.
K ulici Sladkovského jedou od nádraží trolejbusy č. 2 a 13 do sta-
nice třída Míru (třetí zastávka). Fara je šestý dům za evangelickým
kostelem, blízko železničního podchodu.

Výbor VERITAS 
(http://veritas.evangnet.cz, veritas@evangnet.cz)
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Historik Josef Polišenský tvrdí, že
Jednota bratrská, tato počtem nepa-
trná církev, která vznikla v Kunval-
du v roce 1457, „žila u nás do roku
1918 v plné svobodě pouhých 11 let,
a přece se stala malým zázrakem
v  dějinách.“ Označuje ji „jako sůl
hospodářského, společenského, kul-
turního pokroku.“ Historik Goll
dokonce hovoří „o podivné škole
dokonalosti a obětavosti“.
Jan Amos Komenský patří k nejzná-
mějším osobnostem, které tato cír-
kev dala světu. Po bitvě bělohorské
musel jako bratrský kněz opustit
vlast a spolu s  ním odešlo z  naší
země do exilu více než 200 000 větši-
nou velmi vzdělaných lidí. Pro
mravní vývoj země měla tato nebla-
há událost dalekosáhlé důsledky i
pro budoucnost. Vlast opustili neje-
nom ekonomicky dobře zaopatření,
schopní občané, ale – což pro gene-
tickou posloupnost národa má
zvlášť velký význam – právě ti nej-
charakternější a mravně nejsilnější
jedinci. Svým etickým přínosem
následně obohatili země cizí. Také
teologické, filozofické a pedagogické
dílo vyhoštěného českého myslitele,
představující na dvě stě padesát
prací, patří do literární a vědecké
pokladnice světové, nikoli pouze
české. Totéž lze říci i o Komenského
pedagogických principech, které se
nám dodnes nepodařilo v  plnosti
naplnit. Kdybychom jich dbali
důsledně, byli bychom vědně i
výchovně mnohem dál, ale my dnes
Komenskému jen málo rozumíme.
Vytrháváme kusé pravdy z dokona-
le promyšleného celku. Uveďme
jeden příklad za mnohé. Nelze vyčí-
tat velkému mysliteli naivitu, jak tu a
tam u komeniologů zaslechneme,
spojuje-li růst vzdělanosti s  růstem
mravnosti. Ne, to nebyla naivita,
věřil-li Jan Amos, že ze stromu vzdě-
lanosti bude možné sbírat o to větší
plody laskavosti a dobroty, oč koša-
tější, bohatší jeho koruna bude. Byl si
příliš dobře vědom toho, že vědění
samotné jen málo zmůže. Celá jeho
pedagogická soustava však obsaho-

vala tzv. princip zbožnosti, na němž
byla vzdělanost naroubována a
s  nímž my už dávno obecně při
výchově nepočítáme. Princip zbož-
nosti, princip vážně pojaté zodpo-
vědnosti každého člověka nikoli jen
před církví, ale především před
autoritou Nejvyšší – před Bohem –
tvoří základní pilíř jeho výchovného
usilování směřujícího v posledu i
k dokonalé vizi světové společnosti.
Teprve vzdělání podepřené touto
nedogmatickou, avšak vnitřně opra-
vdovou osobní zbožností je schopné
podle Komenského pomoci lidstvu
z cesty temnosti na cestu světla, z via
mala na via lucis, jak by řekl on.
S tím lze souhlasit, s tím lze nesou-
hlasit, nelze však uvažovat v  polo-
pravdách a následně vynášet neo-
podstatněné soudy. Také jeho „škola
hrou“ byla pojata do hloubky, zod-
povědně a nepředstavovala ono laš-
kování s učením, s nímž se dneska
nejednou setkáváme. Škola Komen-
ského byla vždy školou kázně, neboť
bez ní by byla „mlýnem bez vody.“
Jak moudré! Hra a kázeň, vzděla-
nost a zbožnost, obojí tvoří v Ko-
menského pedagogice neoddělitel-
nou jednotu.
Po nešťastném míru vestfálském
uzavřeném v roce 1648, který pošla-
pal všechny naděje exulantů na
návrat do vlasti, píše Komenský jako
poslední biskup své církve Kšaft
umírající matky Jednoty bratrské. Je
to jakési rozloučení, jakási duchovní
závěť církve, jíž sloužil a která –
viděno očima člověka – prohrála.
Neztratila však svou důstojnost a
vědomí své vlastní ceny. A nyní na
konci cesty chce předat s důvěrou a
nadějí potomkům v  soužené vlasti
velké duchovní dědictví, které po
sobě zanechává. Dostala se závěť do
rukou národa, jemuž byla určena?
Byla přijata pravoplatnými dědici?
Pozastavme se alespoň u jejích nej-
známějších slov: 
„Na tebe, národe český a moravský, vlas-
ti milá, zapomenouti také nemohu při
svém již dokonalém s  tebou se loučení,
nýbrž k tobě nejpředněji se obracejíc, tebe

pokladů svých, kteréž mi byl svěřil Pán,
dědicem nejpřednějším činím … Věřím i
já Bohu, že po přejití vichřic hněvu hří-
chy našimi na hlavy naše uvedeného
vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó
lide český …“
Žel, Komenského Závěti se ve vlasti
nedostalo vděčného přijetí a plného
docenění. I známá citovaná slova ná-
rod většinou zná pouze jako Mod-
litbu Marty, zpívanou Martou Kubi-
šovou v  roce 1968, plném nadějí,
později v roce 1989, ale jen málokdo
opravdu ví, kdo stojí za obsahem
milované písně. Budeme-li upřímní,
musíme konstatovat, že ani přes
snahu protestantských církví, které
na Komenského odkaz v  mnohém
navazují, se Komenského Závěť ne-
stala českým dědictvím v té míře, jak
si přál. Nezapadla však v  zapome-
nutí a i ona se rozlétla do celého
světa, když promluvila ústy tzv. Ob-
novené jednoty bratrské (jinak též
Jednoty ochranovské), která vzešla
právě z oblasti Komenského první-
ho působiště, z Fulnecka na severní
Moravě. Zdá se, že i Jan Amos Ko-
menský tedy, aniž by ovšem tušil, už
jako mladý kněz ve Fulneku přispěl
svým výrazným svědectvím víry,
předávaným později generacemi
otců na syny, k tomu, aby Závěť jeho
církve nalezla jednou své pokračo-
vatele. Zaseté semeno vydalo užitek,
o tom už však rozsévač nevěděl.
Možná, snad v to ale přece jen dou-
fal v  skrytu své tolikrát zkoušené
duše, v naději proti naději, jak říká-
val. Možná, kdož ví.
Jak vlastně žili věrní doma ve vlasti
po prohrané bleskové bitvě na bělo-
horské pláni? Milovaný odkaz otců
měl příliš silné kořeny, a byl-li násil-
ně umlčen, potom jen zdánlivě. Ná-
rod se učil žít s dvojí tváří, učil se kla-
mat silnějšího nepřítele. Když ne-
směl svobodně, četl tedy tajně, za
zavřenými okenicemi i Bibli kralic-
kou i zakázané spisy Komenského a
– jak již bylo řečeno – předával dál
po svém a jistě časem s umenšující se
silou štafetu vlastního duchovního
poznání synům a vnukům. Mnozí

z těch, kteří zůstali ve vlasti, zakusi-
li, že i přetvářka může být východis-
kem pro čas útlaku a bezpráví.
Zakusili však také její ponížení, její
hořkost a tíhu. Stala-li se nesnesitel-
nou, někteří hledali útěkem záchra-
nu v cizině. A tady jsme u pokračo-
vání duchovní historie Jednoty bra-
trské, která se postupně v exilu roz-
dělila na několik větví, ale v podsta-
tě směřovala pod tlakem okolností k
zániku vlastní identity. Jedním
z těch, kteří se pro svobodu svědomí
rozhodli opustit vlast, když nábo-
ženský tlak neustával ani po stu
letech, byl Kristian David, tesař ze
Ženklavy u Nového Jičína na Mo-
ravě. Na jaře 1722 stanul na panství
hraběte Mikuláše Ludvíka z Zinzen-
dorfu a Pottendorfu v Horní Lužici,
o jehož hluboké zbožnosti a zároveň
náboženské toleranci měl bezpečné
zprávy. Mladý hrabě pozorně na-
slouchal vyprávění o utrpení bratří
žijících na Moravě a patřících dosud
ke zbytkům staré, kdysi slavné
Jednoty bratrské. Kristian David se
zmínil také o bolestném rozhodová-
ní některých vystěhovat se pro tvrdý
náboženský útlak do ciziny, a tu mu
hrabě nabídl bez váhání svou po-
moc. Již 17. června 1722 byl na jeho
pozemcích na místě Hutberg pora-
žen první strom ke stavbě obydlí pro
prvních deset přistěhovalců z Mo-
ravy. Místo darované svobody do-

stalo jméno Herrnhut, což česky
znamená Ochranov, a vešlo do svě-
tových dějin, neboť právě zde byla
obnovena – pod jiným jménem
ovšem – stará Jednota bratrská se
svým svérázným odkazem praktic-
ky žité víry, se svými přísnými cír-
kevním řády i se svou obětavou, roz-
větvenou misijní činností spojenou
zároveň s úsilím o šíření vzdělanosti
a hospodářského rozkvětu. Prvním
biskupům Obnovené jednoty bratr-
ské udělil svěcení vnuk Jana Amose
Komenského Daniel Arnošt Jablon-
ský, biskup polské větve Jednoty
bratrské. Tímto aktem potvrdil du-
chovní propojení, návaznost mezi
Jednotou bratrskou a ochranovský-
mi bratřími. Jistě je zvláštní, snad až
dojemné, že bylo takto žezlo víry
vlastně i se Závětí odcházející církve
předáno Obnovené jednotě bratrské
právě z rukou Komenského vnuka.
Říkali si – a říkají dodnes – také Mo-
ravané, Moravská církev a ve světě
působí pod latinským názvem Uni-
tas fratrum nebo Moravian Church,
Moravian Brethren. V  současné
době mají asi tři čtvrtě milionu členů
s mnoha dalšími sympatizujícími,
především ale v  zámoří. Církev je
rozdělena do devatenácti provincií a
nachází se na čtyřech kontinentech –
od Aljašky po Tibet a od Labradoru
po Jižní Afriku. 

Milada Kaďůrková

váŽený Pane „oKo“
Neumíte si představit, co se mnou udělal nadpis článku „Za Věrou
Kozákovou“ v ET-KJ. Jedná se o mou spolužačku a pozdější kamarád-
ku ze sdružení. Stačilo první slovo – Vídeň – a věděla jsem co a jak.
Já jsem bývalá členka Evangelického spolku ve Vídni Běta Bešťáková,
provdaná Hrochová. S  Věrou jsem se poznala nejdříve na měšťance
„Komenského“ v XVI okrese, seděly jsme spolu v jedné lavici, a pozdě-
ji na faře v Sechskrügelgasse, ve sdružení mládeže. Tam jsem ale dlou-
ho nechodila, odjela jsem v  necelých šestnácti letech do Čech, abych
ulehčila rodičům, bylo nás 5 dětí. Se sdružeňáky jsem však udržovala
písemný kontakt, tak jsem věděla, kdo s  kým atd… Vídala jsem se
s nimi vždy, když přijeli do Bělče, do LTK. Protože já jsem žila a praco-
vala v Třebechovicích p. O. a chodila do místního evangel. sboru a mlá-
deže. Zde jsem se také poznala se svým pozdějším manželem. S Věrou
a Karlem Kozákovými jsem se vídala také ve Vídni, při návštěvách u
své sestry, která tam žila se svým manželem a s  Kozákovými se také
navštěvovali.
Plně souhlasím se vším, jak píšete ve svých vzpomínkách o ochotě, las-
kavosti a pohostinnosti manželů Kozákových. Věra mi později napsala
o zlé nemoci Karlově. Ještě mi popsala, jak si zařídila život, když zůsta-
la sama: ubytovala se v jednom domově důchodců. Pak se odmlčela a
písemný kontakt ukončila.
Jedna zpráva ve Vašem článku mne mate: uvádíte věk úmrtí 83 let. Já
jsem 17. ročník, Věra mohla být o 1 – 2 roky mladší, tedy 92 – 3 roků, ale
to jen tak na okraj.
Moc Vám děkuji za tu vzpomínku v K. J., mně to mnohé připomnělo,
vyhledám všechny fotky, i s malým Martinem Měřičkou, jak ho mamin-
ka chová na ruce při návštěvě pí. far. Nory Polákové i s Liou. Škoda –
nebo dobře, že zůstaly jen ty fotografie a vzpomínky.
Náš Pán to dobře řídí, buď vůle Jeho.
Srdečně Vás pozdravuji a cokoliv byste chtěl vědět, jsem ochotná
napsat.

Běta Hrochová

Komenského Kšaft umírající matky Jednoty bratrské a jeho dědicové

Z dopisů čtenářů

Rozšíření Jednoty bratrské – Unitas Fratrum – ve světě

V  luterské ikonografii míval kříž stejnou podobu jako ten
římskokatolický. Zmučené a mrtvé tělo (korpus) na kříži.
Později bylo toto římskokatolické dědictví vizuálně poměrně
striktně zjednodušováno, protestantismus obecně použil za
svůj znak v  sakrálních (svátostných, bohoslužebných) pro-
storách prostý kříž bez těla – a tím se vlastně vůči katolicis-
mu vymezil. Tak to dnes známe třeba v modlitebnách BJB.
V 90. letech bavorská společnost hojně projednávala ústav-
ním soudem zamítnutou vyhlášku bavorského školského
úřadu jako protiústavní, kdy kříže měly být podle školského
úřadu vyvěšeny v každé škole. Na jedné straně se též hovoři-
lo o tom, že kříž se zmučeným tělem je neestetický a k výcho-
vě dětí nepřispívá. Dodnes se setkáváme s  námitkami, že
doménou křesťanů je utrpení. Že tomu tak není, svědčí sla-
vení Velikonoc a vlastně každá neděle, která je z  postního
období vyňata jako radostná oslava Vzkříšeného, ačkoliv
v postní liturgii „halelujah“ chybí.   
Máme dvě podoby kříže: ten s tělem a prostý bez těla. Hlavní
sdělení je u obou stejné. Kříž vyjadřuje utrpení. Ten první
s tělem vyjadřuje utrpení výrazněji. Utrpení máme zřetelně
před očima. Ten druhý a prázdný už naše myšlení soustředí
ke vzkříšení. Kříž je prázdný, Ježíš je vzkříšený.
Často diskutovaný film Mela Gibsona Umučení Krista vy-
jádřil pro některé lidi Ježíšovo utrpení nadměrně. Sám osob-
ně v Gibsonově filmu vidím totéž, o čem mluvil D. Bonhoef-
fer, že totiž Boží milost je drahá, ne laciná. Boží Syn opravdu
trpěl. Povídání o utrpení Božího Syna není pouze „nábožen-
ská vodička“, náboženské „žvanění“, ale velmi tvrdá realita.
Kříž s  tělem i prostý kříž mají svůj biblický komentář.
Symbol je vykládán Písmem, jak to můžeme slyšet od každé-
ho řadového římskokatolického kněze, kdy „kříž je nejjedno-
dušším vyjádřením sv. Trojice“. Když hovoříme o Boží

Trojici, máme na mysli shrnutí všech Božích skutků záchra-
ny člověka, jak je čteme v Bibli. J. L. Hromádka tak dobře
vysvětloval sv. Trojici, která shrnuje (i chronologicky) biblic-
ké dějiny Boží spásy od stvoření až k vykoupení. A dodám, že
naděje vzkříšení nechybí, to právě už je věcí každého z nás 
a naší víry.
Kříž s tělem zastavuje pozorovatele u cizího utrpení. Estetika
jistého druhu humanismu se sotva smíří s výrazem lidského
zmaru, byť se jednalo o Spasitele. Ale právě v  té smrti je
vítězství, ba už vzkříšení a naděje nového. Kristus na kříži
končí s  naším starým Adamem, zůstaneme-li u stvoření,
které Bůh provádí. Pohlédneme-li na kříž s tělem, pak se už
vlastně (možná nestandardně) klade otázka nám: Člověče, co
to provádíš? Co vytváříš svým životem? Proč je důsledkem
tvého života utrpení někoho jiného?
V ČCE byl diskutován kalich i kříž. Který ze symbolů vysti-
huje českobratrskou tradici lépe? Osobně to mám snazší, pro-
tože vlastním pár různých vydání starých českých luterských
zpěvníků, kdy na deskách je na jedné straně kříž (prostý) a na
druhé kalich. „… Otče, chceš-li, přenes kalich tento ode mne,
ale však ne má vůle, ale tvá staň se“ (L 22,42 Kral.). Evan-
gelista Lukáš zachycuje Ježíšova slova o kalichu jako o utrpe-
ní. Význam kříže i kalicha je pak totožný.
Hinduistická svastika je znakem štěstí, je původně zcela pozi-
tivní symbol. Ale byla zneužita, vnímáme ji už negativně a
její používání dnes je postaveno mimo zákon. Kříž je ve svém
původním významu velmi negativní, ale správným používá-
ním se stane sdělením něčeho velmi radostného a pozitivní-
ho. A pak platí: per crucem ad lucem (přes kříž ke světlu)
nebo zcela na adresu vzkříšeného Ježíše: ave crux spes unica
(buď pozdraven, kříži, jediná naděje). 

Otto Miklík 

Kříž
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Českobratrská církev evangelická
HODONíN – Ne 9 h
Husova 6, f. Pavel Šebesta
HOšťáLKOVá U VSETíNA – Ne 10 h
Hošťálková u Vsetína č. 23, f. Petr
Maláč
HRUBá VRBKA A VELKá NAD VELIČ-
KOU – Ne 8.30 h (Velká n.V.), 10 h (Hr.
Vrbka)
Hrubá Vrbka 117, f. Mojmír Blažek
HUSLENKy – Ne 10 h
Huslenky č. 439, f. Jiří Palán
JABLůNKA – Ne 9 h
Jablůnka 45, Jablůnka nad Bečvou, j.
Martin Tomešek, a f. Daniel Heller
JASENNá – Ne 9 h
Jasenná č. 108, Vizovice, f. Radmila
Včelná
JAVORNíK NAD VELIČKOU – Ne 10 h
Javorník nad Veličkou č. 111, Velká
nad Veličkou, f. Josef Hurta
KATEřINICE – Ne 9 h
Kateřinice č. 226, Ratiboř, f. Miroslav
Jelinek
KROMěříŽ – Ne 9 h
Riegrovo nám. 147/37, f. Ivan Ryšavý
KyJOV – Ne 9.30 h
Dobrovského 511, f. Dan Petříček
LESKOVEC – Ne 9 h
Leskovec č. 156, Valašská Polanka, 
f. Libor Špaček
LIPTáL – Ne 10 h
Liptál č. 8, a f. Radmila Včelná
POZDěCHOV – Ne 8.45 h
Pozděchov č. 121, Valašská Polanka, 
a f. Jiřina Kovářová
PRUSINOVICE – Ne 10 h
Přerovská 174, f. Leoš Mach
PRŽNO – Ne 10 h
Pržno č. 32, Jablůnka nad Bečvou, f.
Jaroslav Voda
RATIBOř U VSETíNA – Ne 10 h
Ratiboř u Vsetína č. 221, f. Jarmila
Wiera Jelinek
RUSAVA – Ne 8.30 h
Rusava č. 28, a f. Leoš Mach
RůŽďKA – Ne 10 h
Růžďka č. 138, f. Martin Fér
STříTEŽ NAD BEČVOU – Ne 9.30 h
Střítež nad Bečvou č. 120, f. Vladimír
Kopecký
UHERSKé HRADIšTě – Ne 10 h
Jana Blahoslava 419, a f. Petr Pivoňka
VALAšSKé MEZIříČí – Ne 9.30 h
Blahoslavova 430/3, f. Daniel Heller
VELKá LHOTA – Ne 9.30 h
Velká Lhota č. 30, Valašské Meziříčí, 
f. Jan Krupa
VIZOVICE – Ne 8.45 h
Palackého nám. 364, f. Jiří Malý
VSETíN-DOLNí SBOR – Ne 9.30 h
Palackého 153, f. Bronislav Czudek
VSETíN-HORNí SBOR – Ne 9.30 h
Palackého 156/17, f. Jiřina Kovářová,
j. Pavel Čmelík
ZáDVEřICE-RAKOVá – Ne 8.45 h
Zádveřice č. 139, Vizovice, f. Miloš
Vavrečka
ZLíN – Ne 9.30 h
Slovenská 3063, f. Petr Pivoňka

Církev bratrská
OLOMOUC – Ne 10 h
Mariánská 3, v. Dalimil Staněk, a k.
Pavel Škrobák
PROSTěJOV – Ne 9.30 h
Šárka 10a, k. Pavel Lukáš
VELKá LHOTA – Ne 9.30 h
Velká Lhota č. 102, k. Ladislav Mel-
kus, v. Radomír Palacký
VSETíN – Ne 9.30 h
Horní Jasenka 102, k. Josef Fišer
VSETíN-MAJáK – Ne 9 h
Smetanova 1484, k. Bedřich Smola
ZLíN – Ne 10.45 h
Slovenská ul. (kostel ČCE), k. Pavel
Škrobák

Bratrská jednota baptistů
KROMěříŽ - Ne 9.30 h
Moravcova 430/16, k. Alois Klepáček
UHERSKé HRADIšTě – Ne 14 h
Jana Blahoslava 419, k. Pavel Novosad
VSETíN – Ne 9.30 h
Rokytnice 273, k. Jan Vychopeň
ZLíN – Ne 9.30 h
Hluboká 1343, k. Marek Titěra

bohoslužby
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DůM PřEMySLA PITTRA – PříKLAD
SOUŽITí

V neděli 4. března se v kostele Milí-
če z Kroměříže na Jižním Městě, po
bohoslužbách s  kázáním o hořčič-
ném zrnu a kvasu, konala vernisáž
výstavy Milíčův dům Přemysla
Pittra – příklad česko-německo-ži-
dovského soužití. Výstava doku-
mentuje Pittrovu službu, která vy-
rostla z malého semínka do veliké-
ho stromu a prokvasila životy mno-
ha lidí. 
Na této akci se jako spolupořadatelé
podílejí: Českobratrská církev evan-
gelická, Praha 11 - Jižní Město,
Vojenský a špitální řád svatého La-
zara Jeruzalémského, Národní pe-
dagogické muzeum a knihovna J. A.
Komenského v Praze, Nadační fond
Přemysla Pittra a Olgy Fierzové.
Výstavu je možné navštívit do 16.
dubna, a to každou neděli od 9.30
do 15 hodin, v jiný termín po do-
mluvě na tel. 739 244 681.

* * *
CíRKEV JAKO ODPOVěď? 17. STUDIJNí
DEN EKUMENICKé RADy CíRKVí V ČR
Komise mládeže Ekumenické rady
církví v ČR pořádá 24. dubna 2012
od 9 h ve velké posluchárně Evan-
gelické teologické fakulty UK v Pra-
ze (Černá ul. č. 1) studijní den. 
Předmětem bude reflexe vztahu
církve a společnosti z  rozličných
hledisek. Svoji účast přislíbili: socio-
ložka zabývající se náboženstvím
Dana Hamplová, tajemník České
evangelikální aliance Jiří Unger 
a religionista Ivan O. Štampach. Ti
vystoupí v  prvním dopoledním
bloku konference.
V druhé části dopoledne navážeme
diskusními workshopy. Účastníci
konference si budou moci vybrat ze
čtyř různých témat: 
* „Srozumitelná církev, aneb jaké
jsou naše odpovědi na otázky dneš-
ního člověka?“ 
* Problematika církví a jejich obrazu
v médiích
* „Aktivní církev“ 
* „Občansky angažovaná církev“
Více informací o programu studijní-
ho dne je uvedeno na webových
stránkách Ekumenické rady církví
v  ČR (www.ekumenickarada.cz),
najdete tam i formulář, jehož pro-
střednictvím se můžete registrovat. 
Snížený konferenční poplatek činí
100,- Kč či 50,- Kč (studentská sleva)
pro ty, kteří se registrují právě pro-
střednictvím formuláře nejpozději
do 22. dubna 2012. 
Bez předchozí registrace činí konfe-
renční poplatek na místě v  den
konání 120,- Kč. 

Kristýna Mlýnková

Dne 31. března uplyne 100 let od
narození faráře Rudolfa M. Šimši.
Narodil se ve Štýrském Hradci, mlá-
dí strávil na Znojemsku. Po vystu-
dování Husovy čs evangelické bo-
hoslovecké fakulty v  Praze byl rok
vikářem v Praze na Žižkově a poté
farářem v Opatově (1938-43), v Hum-
polci (1943-1949) a ve Znojmě (1950-
89). Zemřel 8. dubna 1993.
Rád bych jemu a zároveň i profesoru
Starého zákona na Husově fakultě
PhDr. Slavomilu Daňkovi, od jehož
smrti letos 23. února uplynulo 66 let,
věnoval osobní vzpomínku.
Šimša byl muž širokého rozhledu,
dobrý kazatel výrazně písmácko-
biblicky orientovaný, ovlivněný the-
ologií prof. Sl. Daňka. V době, když
byl farářem v Opatově, administro-
val zároveň strměšský sbor, kde pů-
sobil diakon Miroslav Zástěra, který
neměl vysokou školu a nemohl tedy
vyučovat náboženství na gymnasiu.
A tak na pelhřimovském gymnasiu
vyučoval farář Šimša. Velice rád
vzpomínám na jeho hodiny nábo-
ženství. Svým přístupem i výkla-
dem uměl zaujmout pozornost po-
sluchačů. Ač náboženství bylo po-
vinné jen do kvarty, několik nás se
Šimšova vyučování účastnilo nepo-
vinně i ve vyšších ročnících. Spolu
s dvěma dalšími spolužáky (kteří po
válce šli studovat medicínu) jsme
plánovali přidat si k  maturitním
zkouškám též maturitu z  nábožen-
ství. Zabránilo tomu uzavření pel-
hřimovského gymnasia gestapem.
Po válce jsme po tříměsíčním kursu
místo maturity dělali jen zkoušky
z  běžných vyučovacích předmětů.

Šimša ve mně ve vzbudil zájem o
biblické studium a měl nemalý vliv
na mém rozhodnutí jít studovat the-
ologii. Zejména ve školním roce, kdy
nám vykládal dobové pozadí Staré-
ho zákona, se velmi často zmiňoval
o profesoru Daňkovi a o spolupráci
s ním. O Daňkovi jsem pak slýchal i
od faráře Rostislava Nechuty, který
spravoval Strměchy od podzimu
r.1943. Byl jsem na profesora Daňka
zvědav.
Není proto divu, že když jsem na
podzim r. 1945 nastoupil na boho-
sloveckou fakultu, jsem právě na
tohoto profesora upnul svou pozor-
nost a také zapadl do skupinky stu-
dentů, kteří se k Daňkově theologii
hlásili a studovali již v letním mimo-
řádném semestru. Těšil jsem se na
Daňkovy přednášky z  dobového
pozadí Starého zákona, které konal
pro první dva ročníky. Musím však
přiznat, že jsem zprvu byl z nich tro-
chu zmaten. Fakultní přednášky
profesora Daňka, které byly pečlivě
a velmi úsporně formulovány, vyža-
dovaly též znalost některých dalších
starozákonních badatelů (s nimiž
často polemizoval), takže člověk
snadno ztratil souvislost. Své před-
nášky Daněk diktoval. Skoro jsem
zalapal po dechu, když při první
přednášce pan profesor po citování
biblického verše (přednášky začínal
vždy citací některého biblického
verše) začal diktovat: „Jisrael disrup-
ce. Dvacet tři – před tečkou. Tirsa,
Ramat, Šomeron“ – ta tři slova byla
pro mne tenkrát zcela neznámými
pojmy – a pokračoval: „Římská
jedna (I). Egyptské kořeny. Arabská

jedna, a po tečce (1.a). Daleko nazpět
v předešlé období sahá dějinný pod-
klad událostí…“. K  orientaci mi
pomohl kolega, který studoval na
fakultě už v letním semestru, Jan
Heller. Oč byly Daňkovy přednášky
složitější, o to volnější a pro mne zají-
mavější byly exkursy, kterými občas
přerušil přednášku a které neměl
písemně formulované. Velký užitek
jsem měl z  Daňkových výkladů 
v „Martinském kroužku“, kamž mě
v  listopadu 1945 přivedl opět Jan
Heller. „Martinský kroužek“ tvořila
skupinka příznivců Daňkovy theo-
logie především z řad laiků, kteří se
scházívali k pobožnostem v klubov-
ně Husova domu v  Jungmannově
ulici. Z farářů tam, pokud se dobře
pamatuji, chodil jen Bohuslav Pospí-
šil, který byl tehdy profesorem nábo-
ženství na několika gymnasiích 
v Praze. Z laiků, kteří mi zůstali trva-
le v  paměti, bývali přítomní krejčí
Jan Filipi z  Vinohrad, ing. Čestmír
Hudec s manželkou z Nuslí, vedou-
cí knihkupectví Kalich Jan Mazel
z klimentského sboru, Jiří Cirkl, re-
daktor MF (a později spisovatel a
scenárista), spisovatelka a básnířka
Marie Rafajová, chemik Milan Po-
korný. Kolokvium po prvním se-
mestru, na něž jsem se chystal, jsem
však už u Daňka nedělal. Daněk po
Vánocích těžce onemocněl, byl hos-
pitalizován a nemocnici už neopus-
til do své smrti.
Jsem už poslední žijící, kdo osobně
zažil profesora Daňka nejen na fa-
kultě, ale i v Martinském kroužku. 

Zd. Soušek

Pozvánkyvzpomínka na bratra faráře r. M. šimšu

rouCho

lloyd C. douGlas

Román Roucho se odehrává v době říše
římské za císařů Tiberia a Caliguly, tj. 
v první polovině 1. století po Kristu. Líčí
neobvyklou životní cestu hlavního hrdiny,
římského patricije Marcella: Zúčastnil se
hostiny na císařském dvoře, kde opilého

následníka trůnu hosté oslavovali jako
boha. To přišlo Marcellovi k smíchu. Za
trest byl proto poslán do nehostinné Gazy
v Palestině a ustanoven velitelem tamní
římské posádky. Znamenalo to pro něj
odloučení od jeho milé dívky Diany i od
rodičů, doprovázet ho směl jen věrný otrok
Demetrius. Mezi povinnosti posádky řím-

ské pevnosti v Gaze patřilo udržovat v Je-
ruzalémě klid o velikonočních svátcích.
Marcellově setnině navíc připadl úkol sku-
tečně „historický“ – ukřižovat Ježíše Kris-
ta. Tak se k němu, do jeho vlastnictví dosta-
lo Kristovo roucho. Nebyl to ovšem pouhý
kus látky. Brzy se ukázalo, že na toho, kdo
se ho dotkne nebo se do něj obleče, mocně
působí. Roucho začíná tedy v Marcellově
životě zaujímat čím dál tím důležitější
místo, až dramaticky změní celý jeho
život... Roucho (poprvé vydáno v roce
1942) může někomu vzdáleně připomínat
slavný Sienkiewiczův román „Quo vadis?”
V anglicky mluvících zemích se ho ve 20.
století prodalo přes tři miliony výtisků,
přeloženo bylo také do mnoha jazyků. Za
druhé světové války ho v nacistických zaja-
teckých táborech rozšiřovala křesťanská
organizace YMCA. Kniha vyšla ve Švý-
carsku, německy r. 1968 a česky r. 1974.
Karmelitánské nakladatelství s r.o.,
A5, 421 s., brož., př. Š. Kadlecová, 
cena: 295 Kč 

duChovní revoluCe v srdCi evroPy

Pohled do děJin česKého národa

PřeMysl Pitter

Kniha je výsledkem Pittrova celoživotního
zájmu o české dějiny a zároveň ideovým
odkazem. V galerii významných postav
českých dějin přibližuje základy české
duchovní tradice – tradice demokratického
smýšlení a humanistických ideálů. Ve
shodě s T. G. Masarykem spatřuje smysl
našich dějin a poslání českého národa ve
výzvě „Ježíš – ne Caesar“ a ve výroku F.
Palackého „Kdykoli jsme vítězili, dálo se to
vždy převahou ducha, a nikoli mocí fyzic-
kou“. V křesťanské a humanitní tradici, v
hlubokých etických hodnotách nalézá pra-
men obrody Pražského jara, síly k odporu
proti okupačním vojskům a naději na pře-
konání totalitní moci v Československu. 

Kalich, 11,5 × 17,5 cm, 136 s., brož., 
cena: 130 Kč

seniorská dovolená v Chotěboři
Venku stále ještě vládla zima, oknem jsme hleděli na zasněžené pláně a na mohutné ram-
pouchy, visící z okapů. Dětem se to líbilo, ale my staří se už snažili myslet  na něco pří-
jemnějšího, na co se vždy těšíme. Ta zima nás brzdila v našich aktivitách, ale už je za námi
a konečně přichází jaro se svými krásnými svěžími barvami a po jaru léto, ve kterém se
budeme snažit nabrat co nejvíce životního elánu a dohnat vše, co jsme přes zimu zmeš-
kali. 
Je hezké posedět na zahrádce, projít se v přírodě, ale i my staří toužíme také po společen-
ství, potřebujeme si navzájem sdělit své zážitky: radostné, ale i všelijaká trápení, bolesti,
smutky. Říká se přece, že sdělená starost se stane poloviční. Vždyť ten druhý je na tom
podobně, ne-li ještě hůř!
Kde najít takové společenství? Já mám velmi dobrou zkušenost s každoročním pobytem
mezi seniory v našem evangelickém středisku v Chotěboři. Že už jsme na to staří, aby-
chom trávili dovolenou tak trochu „tábornicky“? Hůlky a jiné pomůcky přece nejsou na
závadu! I když jich rok od roku přibývá, vše zvládáme s úsměvem a vzájemně si pomá-
háme. Jsou mezi námi i úctyhodní senioři, kteří pamatují „historii“ a když začnou vyprá-
vět, rádi je posloucháme. 
Středisko je téměř v rovině, bydlíme teď už ve dvou pavilonech, hodně vylepšených proti
dřívějšku: je tu i ústřední topení, ve kterém nám zatopí vždy, když je někomu zima.
Venku na louce jsou křesílka a lavičky (snadno i přenosné). Kolem je les, kam ti, kteří jsou
ještě mobilnější, vyrážejí na houby a jiné lesní plodiny a ti, co musí už chodit opatrněji,
se mohou projít po lesní cestě nebo zajít na zmrzlinový pohár do sousedního Geofondu. 
Vedení střediska se o nás velmi dobře stará po stránce duchovní (bývají s námi dva až tři
faráři), ale i materiální. Strava je výborná, polévku rádi dojíme i večer, když zbude. U
stolu nás obsluhuje mládež, která nás obveselí i zpěvem. Každý den jezdí autem někdo
z vedení do Chotěboře a ochotně svezou i zájemce, kteří se chtějí podívat do města, pří-
padně něco koupit. 
O programy se stará vedení, ale může přispět i kdokoli, kdo má něco zajímavého, o co by
se chtěl s druhými podělit. Hezký je i seznamovací večer. Každý poví, odkud přijel, z jaké-
ho prostředí a něco o sobě. A to jsme si pak ještě bližší a rádi si popovídáme. Každoročně
se pořádá i výlet autobusem po okolí, např. po sborech na Vysočině.
Těch deset dní nám vždycky strašně rychle uteče, ale načerpáme novou energii, máme
mnoho krásných vzpomínek a získáme nová přátelství. Kapacita míst se teď zvětšila, když
už jsou v provozu oba pavilony. Zapřemýšlejte a pojeďte tam letos s námi!

Miluše Tytlová, Borová
Pobyt seniorů se koná letos v termínu od pátku 15. do neděle 24. června. Cena 2.600,-
Kč. Doprava autobusem z Prahy přímo do střediska a zpět. Terén je schůdný i pro ty, kdo
chodí s holemi. Stravování včetně diet bez příplatku. Pobyt není vyhrazen jenom členům
církve, rádi přivítáme každého, kdo chce strávit příjemné dny ve společenství věřících lidí
v pěkné vysočinské přírodě.
Přihlášky a další informace: D.Rotkovská, FS Libčice n.Vlt., 233930823, 776798580.

ze samuelenovinky


