
Pronásleduj lásKu, 
dychti Po darech

1 KorintsKým 14,1-3 

Jsem charismatik. Charismatikům
se někdy vytýká, že kladou důraz
na vnější projevy jako je mluvení
v  jazycích, prorokování, uzdravo-
vání, a zapomínají na lásku. Při-
znávám, že tato výtka je v konkrét-
ních případech oprávněná. Setkal
jsem se mezi charismatiky s  hoř-
kostí, sudičstvím, pokrytectvím,
nadřazeností. A potom jsem měl
možnost poznat několik křesťan-
ských sborů, které by samy sebe za
charismatické neoznačily. A také 
v nich jsem se setkal s  hořkostí,
sudičstvím, pokrytectvím, nadřa-
zeností. Tato zkušenost mi přinesla
prozření. Nejen charismatici zapo-
mínají na lásku. Apoštolův příkaz,
usilujte o lásku, původně určen do
církve v Korintu, se týká křesťanů
všech tradic. A co jeho druhá část?
Horlivě dychtěte po duchovních

darech. Přijímáme-li univerzální
platnost první části Pavlova příka-
zu, musíme z logiky věci vztáhnout
i jeho druhou část na všechny křes-
ťany. Někdy na svou omluvu říká-
me, že udělování darů je svrchova-
nou věcí Ducha svatého. On dává,
jak sám ráčí. Ano, to je pravda,
avšak Duchu svatému se ráčí. Rá-
číme i my o dary Ducha horlivě usi-
lovat? Není to alternativa – buďto
láska, nebo dary. Potřebujeme obo-
jí, lásku a dary Ducha. Církev, kte-
rá vždy (pro)následuje lásku, a zá-
roveň církev, která horlivě usiluje o
dary Ducha. To je společenství, kde
lidé poznávají skryté věci svého
srdce, klaní se Bohu a vyznávají:
„Vskutku, mezi vámi je Bůh!“

Mirko Tichý, 
kazatel CB Kyjov
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Poselství k 2. neděli po sv. trojici

Jest Bůh a jsou bohové. Chceme-li
volat Boha k odpovědnosti za to, co
se děje na zemi, musíme nejprve
povědět, o jakého Boha jde. Bohové
se o svět nestarají. To je jejich cha-
rakteristika. Apoštol Pavel se o nich
mimochodem zmínil: "I když jsou
tak zvaní bohové na nebi či na
zemi" (1 K 5,5). Ale "bohové tohoto
světa nic nejsou" (1 K 5,4). Nic víc o
nich neví, než že nic nejsou. Nelze
je volat k žádné odpovědnosti.
Apoštol nemate naše mysli a srdce,
mluví pevně a jistě: "My přece
víme, že je jediný Bůh Otec, od
něhož je všecko, a my jsme tu pro
něho, a jediný Pán Ježíš Kristus,
skrze něhož je všecko, i my jsme
skrze něho" (1 K 8,6). Jedním na-
dechnutím jmenuje jediného Boha
Otce a jediného Pána Ježíše Krista.

Nepřeslechnutelná zvláštnost křes-
ťanské víry záleží v tom, že je pod-
statně spjata s Ježíšem Kristem.
Nemá-li tento vztah, nelze ji označit
za křesťanskou. V této chvíli a vlast-
ně vůbec nás jiná víra nezajímá,
neboť není-li podstatně spojena 
s Kristem, nemůže člověku přinést
odpuštění a nový život. Chci důraz-
ně říci, že dnes jako vždycky člověk
si pro krátkost svého času nemůže
dovolit vydat se do hlubokých blu-
dišť světových náboženství. Křes-
ťanská církev tam ovšem vysílá
silné jedince, religionisty, tak jako
Jozue vyslal potají dva zvědy do
Jericha, aby poznali celou tu zemi a
vyhledali v ní rodinu, která bude
ochotna s nimi spolupracovat s vě-
domím, že Hospodin dal celou
zemi Jozuovi do rukou (Joz 2). Na

počátku a vpředu křesťanských
shromáždění budou nadále stát
"maličcí", v Jerichu to byla nevěstka
Rachab s celou svou rodinou.
Příběh Ježíše Krista od narození po
smrt na kříži je nejzřetelnější do-
klad, že Bůh vstoupil do našich dě-
jin a podílí se na nich. Nevěstka
Rachab vyznává o sobě i o všech
lidech toho města i o Bohu: "Ztratili
jsme odvahu a pozbyli jsme ducha,
poněvadž Hospodin, váš Bůh, je
Bohem nahoře na nebi i dole na
zemi" (Joz 2,11). Hospodinův záměr
se uskuteční na zemi i přes odpor
lidí. Je pak osudný omyl umístit
Boha jen na nebe a zbavit ho odpo-
vědnosti za to, co se děje na zemi. 
K takovému názoru tíhne nebo se
jím opije zbožnost, která má Boha

o ospravedlnění boha

Zaostřeno na blíZKo

Dokončení na str. 2

Další ročník zdařilého projektu Noc kostelů vyšel v letošním roce
na Den dětí, a tak bylo celkem náležité, že se nesl pod biblickým
slovem z 1 Te 5,5: "Vy všichni jste děti světla. Nám nevládne noc
ani temnota." 
Na projektu, kdy se otevírají dveře kostelů a modliteben všem zá-
jemcům, se letos podílelo 11 církví. Jenom v Praze a Středočeském
kraji se do akce zapojilo více než 200 kostelů a modliteben. Na
mnoha místech se neotevíraly jen dveře, aby si lidé mohli prohléd-
nout interiéry, vidět výzdobu, obdivovat se uměleckým dílům a za-
kusit něco z atmosféry sakrálních prostor - ale mnohá místní spole-
čenství se snažila návštěvníkům nabídnout ještě něco více: otevřít i
pohled na aktivity, které vykonávají, připravit koncerty s duchovní
hudbou, dramatizaci biblických příběhů a mnoho dalších progra-
mů, podle toho, na co kde přišli a pro co mají podmínky.
Bylo mi osobně příjemné, když jsem v sobotu projížděl na kole

noc kostelů

Dokončení na str. 2

Srdečně zveme všechny členy, přátele i zájemce na 

shromáždění KostnicKé jednoty,
které se uskuteční v sobotu 10. 11. 2012 od 13.30 h v klubu Maják, Ječná 19, Praha 2

Biblickým úvodem nám poslouží Mgr. Ivana Procházková, farářka ECM
V rámci dlouhodobého programu Kostnické jednoty, zaměřeného k velkému jubileu

Mistr Jan Hus
1415                                   2015

jeho předchůdci, souputníci a následovníci

přednese svou přednášku
S kalichem z krize (předpoklady husitství a východiska ze středověké krize) Michal Flegl.

Na toto shromáždění bude navazovat jednání 67. sjezdu Kostnické jednoty – Sdružení evangelických
křesťanů, o.s., ke kterému jsou zváni všichni členové, zástupci Místních sdružení, ale i ti, kteří chtějí

svou přítomností vyjádřit podporu činnosti tohoto sdružení. 
Připomínáme, že tento sjezd bude volební – proto kromě obvyklých návrhů k jednání můžete zasílat i

návrh na doplnění kandidátky předsednictva. 
Srdečně zve

Předsednictvo Kostnické jednoty - Sdružení evangelických křesťanů, o.s



2 ET-KJ

americKé jePtišKy se bouří Proti VatiKánu
Sdružení amerických římskokatolických jeptišek se postavilo Vatikánu,
který je kritizoval kvůli tomu, že údajně příliš podlehly feministickým názo-
rům. Kvůli tomu, že řádové sestry "sešly z cesty", chtělo vedení církve do
Spojených států vyslat trio biskupů, aby na jejich organizaci dohlíželi.
Jeptišky ale na kritiku reagovaly nezvykle ostrým prohlášením a opatření
označily za "nepodložená" a "nepřiměřená". Organizace amerických jeptišek
(The Leadership Conference of Women Religious) o sobě tvrdí, že sdružuje
zástupce 80 procent řádových sester ve Spojených státech. Napětí mezi
sdružením a církevními představiteli narůstá už celá desetiletí, a to přede-
vším kvůli tomu, že se jeptišky čím dál častěji veřejně odklánějí od církev-
ních doktrín. V debatách se třeba věnují tak ožehavým tématům, jako jsou
problémy věřících s menšinovou sexuální orientací, svěcení ženských kněží
či antikoncepce. Spory vyvrcholily letos na jaře, kdy Vatikán rozhodl, že na
organizaci řádových sester musí dohlížet trojice biskupů, která by dokonce
měla právo přímo ovlivňovat její chod. Jeptišky se proti tomuto kroku
vzbouřily a po několikadenním sjezdu 1. června vydaly prohlášení, podle
kterého je takové opatření "výsledkem chybného a neprůhledného rozhod-
nutí". Tvrdí, že Vatikán "v církevním společenství vyvolal skandál a bolest,
která jen zapříčinila další vyhrocení situace". Americké sdružení získalo vel-
kou veřejnou podporu, to ale není pro církevní hodnostáře rozhodující. O
dalším osudu organizace budou příští týden rozhodovat příslušní biskupo-
vé ve Vatikánu, kteří se sejdou s jejím vedením.

téměř PoloVina američanů neVěří V eVoluci
Téměř polovina Američanů nevěří v evoluci a je přesvědčena, že Bůh
stvořil lidi v jejich současné podobě někdy během posledních 10.000 let.
Ukázal to nejnovější průzkum Gallupova ústavu. Podle dlouhodobé
analýzy se ukazuje, že počet Američanů přesvědčených o tom, že evo-
luce neexistuje, zůstává po 30 let stejný. O tom, že lidi stvořil Bůh v je-
jich současné podobě, je podle průzkumu přesvědčeno 46 procent Ame-
ričanů. Třetina dotázaných si myslí, že se lidé vyvinuli z primátů, ale že
tato evoluce byla Bohem řízená. V přirozenou evoluci bez Božího zása-
hu věří 15 procent Američanů.

podle ČTK

Z církví doma i ve světě
jen v nebi a nedoceňuje tudíž vý-
znam Ježíše a jeho kříže. K událos-
tem na zemi se staví převážně
negativně: svět, který ve zlém leží,
zabil Ježíše, což je neodpustitelné.
Pozitivně je chápe jen jako výjimku:
Kříž Kristův přináší zbožným
odpuštění všech vin, bezbožní mají
smůlu. Vyvázáním Boha z celé od-
povědnosti za pozemské, golgotské
události ztratí se jejich všeobecný,
kosmický význam, o němž zpíval
prorok Izajáš: "Vzhůru všichni, kdo
žízníte, pojďte k vodám, i ten, kdo
peníze nemá" (Iz 55,1). To je výbor-
ná zpráva, evangelium, která je tu
pro všechny bez výjimky, z nichž
bych se rád přihlásil jako první, nej-
potřebnější. 
Pro tu největší nespravedlnost, ja-
kou je Kristův kříž, nelze nevidět a
umlčet nespravedlnosti a utrpení,
jichž jsou dějiny plné. V jistém
směru se nemění: lidé si ubližují,
utiskují se a zabíjejí, a Bůh, který je
milosrdný, laskavý a spravedlivý,
se na to dívá. Člověku, který v toho-
to Boha věří, je z toho úzko, jeho
víra plápolá pod poryvy nesprave-
dlnosti, až ji někdy tak orvou, až
mu z ní zůstane jen bolestná vzpo-
mínka. Není možné chodit v tomto
světě tak nespravedlivém a nepolo-
žit si otázku, co tomu říká Bůh a
nevolat jej k odpovědnosti. 
V Bibli, ve Starém zákoně je kniha
Jobova, která se tohoto problému
poněkud dotýká. Job, těžce a ne-
spravedlivě zkoušený, nakonec
řekne, že způsob, jímž Bůh řídí a
spravuje tento svět, je tajemství, o

němž se maličkému člověku neslu-
ší bádat, natož soudit způsob, jímž
vládne světu. Problém sám, jak
ospravedlnit Boha, si Job ještě ne-
položil. Jeho kniha patří na okraj
starozákonní moudrosti, není na
výši setkání proroků s Bohem a jeho
pravdou. Je chybou stavět ji do stře-
du nebo ji vynášet jako nejcennější z
celé Bible, jak to činí religionista T.
Halík.
Patřím ke generaci (1914), která ve-
škeru nedostatečnost společného
života na zemi viděla jako přechod-
nou: zítra bude lépe. Přišly však
první a druhá světová válka, proná-
sledování židů, koncentrační tábo-
ry a nakonec atomová zkáza Hiro-
šimy. Jiní, u nichž dozníval optimis-
mus, mluvili o nespravedlnosti a
utrpení jako důsledku nedokona-
losti lidské přirozenosti s neopod-
statněnou nadějí, že zítřek přinese
cosi lepšího, a přitom tragicky pře-
hlédli, že v lidské přirozenosti se
pro zítřek nepřipravuje lepší krok,
ale horší toho prvního, který oloupí
sousedy a pak je zotročí - druhá
světová válka je již na obzoru. Na
scénu dějin vkročil omámený ná-
rod, který nebude ospravedlňovat
Boha ani jej činit odpovědným, ale
cynicky se prohlásí za uskutečňova-
tele Boží vůle, když si podrobí
evropské národy a potom společně
s jinými loupežníky celý svět. Jak
by mohl přitom vidět něco tak neo-
kázalého, jako je ustavičný boj mezi
královstvím temnot a Božím krá-
lovstvím. Mimo jejich zření je Kris-
tus Pán a jeho církev, kteří každo-
denním bojem proti mocnostem zla

a smrti ospravedlňují Boha z toho,
že stvořil svět podobný bludišti 
a člověka tak nerozhodného, že
svému svůdci ďáblu ochotně po-
dává ruku k společnému podniká-
ní. Zatím k dobré naději pro celý
svět je tu církev Ježíše Krista, která
jeho evangeliem zve k pokání a
obrácení.
Na počátku všech dobrých věcí ve
světě je Bůh, totiž Kristus, jeho život
a jeho kříž. Svou smrtí na kříži
odsoudil hřích, ale zároveň daroval
odpuštění a nový život, aby už
hřích a smrt nemohly neomezeně
vládnout. Kristův kříž vyhlašuje
pro všechny lidi možnost vyznat
svou vinu a nadíti se vykoupení, to
jest napravení všeho zlého, čím
jsme zatížili sebe i svou zemi. Ten
kříž ospravedlňuje Boha.
Těmito úvahami se vnořujeme do
tajemství, jak Bůh řídí vše na zemi;
nám se zdá, že svítá, ale ku příkla-
du nová nemoc, bolest a utrpení,
které postihují nejen nás dospělé,
ale děti, ne někde daleko, ale u nás
v naší rodině, a je konec s naším sro-
zuměním. Kdyby byl Bůh nedal
člověku svobodu rozhodování a
učinil jej loutkou ve svých rukou,
místo nářku postižených by ode-
všad bylo slyšet hudbu a tanec. Bůh
však raději zvolil cestu, po níž kdysi
dávno šel Abraham obětovat svého
syna.
Kristův kříž je ospravedlněním Bo-
ha a pro nás výzvou k trpělivosti a
naději, která neklame a vzbuzuje
chuť ke zpěvu a tanci.

Josef Veselý

o ospravedlnění boha
Dokončení ze str. 1

Synodní rada vyjádřila znepokojení
současnou společenskou situací
svým Prohlášením (ET-KJ č. 14). Ví-
tám toto prohlášení jako projev křes-
ťanské odpovědnosti za svět, v němž
žijeme, podobně jako je vítá Ilja He-
rold (ET-KJ č. 16). Abych se však
mohl s  Prohlášením plně ztotožnit,
potřeboval bych je, také podobně
jako Herold, doplnit a korigovat.
1. Prohlášení kritizuje reformy pro-
sazované vládní koalicí jako sociálně
necitlivé. Svou rétorikou se přitom –
patrně bezděčně – blíží paušálnímu
populistickému odmítání reforem,
které slyšíme od levicové opozice.
Prospělo by, kdybychom dovedli

kritizovat konkrétní reformní záko-
ny, jež tu necitlivost způsobují, a
pokud možno naznačit, kde jinde
bychom byli ochotni se uskromnit,
protože další zadlužování země je
pro naše křesťanské svědomí nesne-
sitelné. Pro hlasitý pokřik opozice
proti „špatným reformám“, k němuž
se rádi přidávají senzacechtiví, ne-
dovzdělaní a většinou prodejní no-
vináři, bychom neměli přeslechnout
hlas objektivních politických analy-
tiků, kteří reformní úsilí jako celek
vysoce oceňují.
2. Zmínka o „podivných lidech, na-
pojených na současnou zvolenou
politickou reprezentaci“ je výstižná.
Následuje však hned po kritice vlád-
noucí koalice, čímž vzniká dojem, že
Prohlášení má na mysli zase právě
tuto koalici. Tento dojem byl posí-
len tím, že v  době, kdy Prohlášení
vzniklo, byla pozornost veřejnosti
shodou okolností soustředěna na
mimořádně ničemného lobbistu,
viditelně napojeného spíše na pravi-
ci než na levici. „Naštěstí“ máme
dnes dobrou příležitost uvědomit si,
že zvolenou politickou reprezentací
jsou i čeští hejtmani. 
3. Souhlasím s kritikou politických
stran za to, že jim jde jen málo o poli-
tické ideje, spíše o moc a peníze.
ALE: Ve všech demokratických stra-
nách dosud probíhá úporný zápas
mezi dareby a slušnými lidmi, a to
na všech úrovních, počínaje základ-
ními organizacemi a konče nejvyšší-
mi patry politiky. Ten boj není pro-
hraný! Například jedna ze stran si
postavila do čela muže, jemuž pře-
zdívají „pan Čistý“ (mimochodem:
křesťana). Tomu se podařilo, přesto-
že mu házeli klacky pod nohy mocní
straničtí kolegové i „pátá kolona“

v  podobě pochybného koaličního
partnera, prosadit řadu užitečných
zákonů. Za pomoci pražského pri-
mátora „vyšachoval“ alespoň jednu
nebezpečnou partajní mafiánskou
kliku. Ve spojení s bezúhonným mi-
nistrem vnitra a nejvyšším státním
zástupcem zahájil opravdový boj
proti korupci. A levicová politika –
to je pro mě i náš věrný kazatel a filo-
sof, profesor Erazim Kohák.
3. Synodní rada naším jménem
dobře říká, že „cítíme vinu, že jsme
svým mlčením lecčemus nedobré-
mu dali příležitost vzniknout, a
nabízíme ruku ke spolupráci těm,
kteří to s  touto společností myslí
dobře“. Jen to nabídnutí ruky je po-
někud neurčité. Co konkrétně může
udělat ten, kdo po přečtení Prohlá-
šení zatouží po spolupráci s  námi,
ale do kostela jaksi „netrefí“? Chtělo
by to alespoň odkaz na nějakou ad-
resu na webových stránkách ČCE,
kde bychom zvali občany této země
k dobrovolnické spolupráci na urči-
tých aktivitách ku prospěchu společ-
nosti, a to v  konkrétních místech,
kde naši členové nebo střediska
Diakonie atd. takové aktivity konají. 
A konečně k tomu vyznání viny,
které synodní rada naším jménem
deklaruje: Chybí mi výzva členům
církve, aby se angažovali v  úsilí 
o nápravu věcí veřejných, ať už ve
stranách, v komunální politice či v ně-
které z tisíců neziskových organiza-
<cí tvořících občanskou společnost.
Možná by neškodilo ani zopakovat
dávnou výzvu bývalého synodního
seniora Pavla Smetany, abychom
poctivě platili daně – i tehdy, když
jsme tím svému okolí k smíchu.

Pavel Říčan
www.pavelrican.cz

ještě k prohlášení synodní rady

Polabím a na několika místech jsem viděl na kostelích a modli-
tebnách velké transparenty s "logem" Noc kostelů a podrobnější
informace, co se kde nabízí.
Sám jsem se zúčastnil části večera v katedrále sv. Víta - a byl jsem
mile překvapen ohromnými davy lidí, které přicházely, aby si pro-
hlédly toto jedinečné místo. Jistě, v tomto případě to bylo poně-
kud speciální: v době, kdy prohlídka tohoto svatostánku je zpo-
platněna, je možnost prohlédnout si tento kostel zdarma a navíc 
v rámci komentované prohlídky vítanou příležitostí pro pražské i
mimopražské.
I když prostorná katedrála byla velice slušně zaplněna a lidé
postávali ve frontách k místům svého zájmu, přece při přivítání a
pozdravu kardinála Dominika Duky ruch utichl a lidé pozorně
naslouchali. Stejně tak ztichli při koncertu houslisty Alexandra
Shonerta, který přednesl několik svých kompozic inspirovaných
židovskou melodikou a také skladbu J. S. Bacha.
Jistě by zabralo mnoho stránek, kdybychom sbírali zprávy o této
akci ze všech sborů, farností a náboženských obcí, ale nejde jen o
to podávat podrobný přehled o tom, co se událo - to hlavní je, aby
někteří lidé ztratili ostych projít kostelními dveřmi v čase boho-
služeb nebo tehdy, když by potřebovali v nějaké složité situaci
hledat životní orientaci, pomoc, porozumění.

Bohumil Kejř

noc kostelů
Dokončení ze str. 1

Jsou mi nápadní takoví křesťané, kteří se stále ohánějí jménem
Pána Ježíše. Zaráží mne to. Nikdo mi nemůže vyčítat, že bych
během svého 52letého křesťanství zapíral jméno Pána Ježíše.
Obrátil jsem se k Pánu Ježíši službou židovského křesťana
Ericha Weinmanna a když jsem v Düsseldorfu získal  modli-
tebnu pro svobodný evangelikální sbor, pojmenoval jsem ho
demonstrativně „Ježíšův dům“. Mezitím se mi však toto
jméno stalo něčím víc než důvodem k oslavování; v první řadě
je pro mne velice vážnou výzvou. Proto se mi vnucuje čím dál
víc to slovo Pána Ježíše z Mt 7,21–23, které se až tak do oby-
čejných chval nehodí.
Pán Ježíš tady říká:
Ne každý, kdo mi říká Pane, Pane, vejde do nebeského králov-
ství, ale ten, kdo koná vůli Otce mého v nebesích. Mnozí v
onen den mi řeknou: Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu
neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony?
Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků? A tehdy jim
jasně řeknu: Nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mne vy, kdo
činíte bezzákonnosti.“.
To je nejostřejší slovo v Nové smlouvě a pochází nadto přímo 
z úst Pána Ježíše. Není určené farizeům, ale učedníkům, tzn.
nám. Rozsudek v den soudu nebude vynesen podle toho, jak
často jsme užívali jméno „JEŽÍŠ“, ale podle toho, zda a jak
jsme skutečně konali vůli nebeského Otce. Apoštol Jakub nás
napomíná: „Pokud naše víra nevykazuje žádné skutky, je sama
o sobě mrtvá.“ (2,17)
Nestačí, když se opásáme teologickou pracovní zástěrou, nýbrž

musíme opravdu konat vůli nebeského Otce, jinak v den soudu
nás Pán Ježíš neuzná jako své učedníky. Ale copak ti zde zmí-
nění učedníci nekonali jeho vůli, když v jeho jménu proroko-
vali, vymítali démony a konali mnohé divy? Copak ty dary
Ducha (1 K 12) nejsou nejvyšším cílem? Zřejmě nikoli!
Protože nebeský Otec při nás hledá věrnost Zákonu, jinak nám
bude Pán Ježíš nucen říci: „Pryč ode mne, vy činitelé bezzá-
konnosti!“
Co to však je, ta „bezzákonnost“? Slovo pro tento pojem pou-
žité v Novém zákoně je amonia, v hebrejštině zní „hefkerut –
absence Tóry“, což přeloženo znamená tolik jako „jednáte, jako
by neexistovala Tóra“. Avšak mnozí křesťané si myslí, že Pán
Ježíš nás vykoupil od Zákona a nahradil Tóru duchovními
dary. To ne! Kristus nás vykoupil od hříchu. Proto zde odsu-
zuje tu bezzákonnost. Duchovní dary do Církve patří, nesmí
nás však svést k bezzákonnosti. V den soudu nebudeme souze-
ni podle duchovních darů, ale podle toho, do jaké míry jsme
dbali na Boží zákon.
Jistě, Tóra nikoho nespasí, ale dbaní na Tóru je důkazem naše-
ho vykoupení. Před obrácením jsme vzdychali a úpěli pod  bře-
menem Božího zákona, pro vykoupené Boží děti je rozkoší  činit
Boží vůli z celého srdce, ze vší duše a ze vší síly. Činitelé jsme
tak jako tak: Buď jsme „činitelé Božího zákona“, nebo „činitelé
bezzákonnosti“ a uslyšíme nakonec z úst Pána Ježíše (!): „Pryč
ode mne!“ 

Ludwig Schneider
Překlad L. Hallerová z „Izrael dnes“, květen 2011, str.16

Pane, Pane, copak jsme...



Vážený pane primátore,
obracíme se na Vás jako vedoucí
organizace, která spolupracuje s tisí-
ci českých křesťanů z většiny u nás
působících církví. Ve Vaší osobě
jsme uvítali muže, který začal usilo-
vat o větší transparentnost rozhodo-
vání na magistrátu a jejž postoj ve-
řejnosti opravdu zajímá. Byli jsme
však zneklidněni, když jsme se z mé-
dií dověděli, že nedávno došlo ke
schválení obnovy mariánského slou-
pu na pražském Staroměstském
náměstí. Je možné dojít k tak závaž-
nému rozhodnutí, aniž by proběhla
společenská diskuse a aniž by byla
vypsána veřejná soutěž? 
K veřejné diskusi o obnově marián-
ského sloupu navíc už došlo – 
v 1. polovině 90. let. Její výsledek?
Procházíme svůj archiv novinových
výstřižků a článků v časopisech, a je
zřejmé, že obnova mariánského
sloupu společenskou podporu teh-
dy nezískala. Co se od té doby
mohlo změnit, že za zavřenými
dveřmi došlo k rozhodnutí, že sloup
bude obnoven?
Diskuse o obnově památky probě-
hla kromě toho již v letech nedlouho
po zničení sloupu (sloup byl stržen
3. 11. 1918). Odborníci, historikové
umění, dějepisci i památkáři došli
tehdy k jednoznačnému závěru:
Sloup se obnovovat nemá. Citujeme
aspoň dva z tehdejších hlasů:
“Zbylo-li z bývalých soch jen otlučené
torso a umělec by musel k tomu torsu na
ošemetném základě fotografie jedno-
stranné komponovati doplňky podstatné
a fantasovati, pak by to, co se vylíhlo,
vůbec nebyla kopie, byl by to nerůdný
zmetek dvou tatíků, bylo by to falsum.”
(Zikmund Winter, historik a spiso-
vatel)
“Případ, kde dvě stě let stará sousoší
mají být nahrazena kopiemi, dá se histo-
ricky vysvětliti, ale nedá se omluviti,
poněvadž je v naší době anachronis-
mem.”
(Vincenc Kramář, historik umění)
K velmi podobným závěrům dospěl
po osmdesáti letech i odborník sou-
časný, historik Lubomír Sršeň
(Zprávy památkové péče 1999, str.
233–240). 
Námitky proti dostavbě sloupu lze
rozdělit do několika oblastí.

A. Odborné námitky památkářské
1. Dr. L. Sršeň uvádí čtyři možnosti
pojetí obnovení sloupu, ale Společ-
nost pro obnovu mariánského slou-
pu v Praze prosazuje jen jedinou 
z těchto variant (z odborného hle-
diska nevhodnou) a není ochotna
naslouchat argumentům ani se
účastnit diskuse.
2. Mariánský sloup nemůže dnes
obnovit kompoziční vyváženost
prostoru náměstí. Uvažovat o umís-
tění drobného architektonického
doplňku dříve, než dojde k vyřešení
otázky dostavby radnice na místě za
války zbořené západní fronty ná-
městí, je nelogické a nestandardní.
3. Vzhledem k fragmentární docho-
vanosti zbytků nemůže jít o obnovu
památky, nýbrž pouze o její volnou
rekonstrukci.

B. Hledisko společenské
4. Sloup vznikl jako napodobenina o
12 let staršího mariánského sloupu
v Mnichově, který měl oslavit vítěz-
ství římskokatolických spojenců na
Bílé hoře roku 1620. Nade všechnu
pochybnost byl i pražský sloup
postaven na oslavu vítězství protire-
formace, o čemž svědčí historie (měl
zviditelnit vítězství nad Švédy), ale i
neobvyklá čtyři spodní sousoší an-
dělů potírajících ďábly a draky
(symboly protestantského “tmář-
ství”). Proto by bylo jeho zřízení ne-
citlivé nejen k protestantsky oriento-
vané části veřejnosti, ale i k nenábo-
ženským Pražanům, kteří naši ná-
rodní minulost chápou jinak než
dávní tvůrci či novodobí obnovova-
telé sloupu. Protireformace byla 
v českých dějinách jednoznačně
obdobím totality a obnova sloupu 
s původním ideovým nábojem,
který je v jeho pojetí jasně čitelný, by
do jisté míry připomínala obnovu
zrušených památníků z jiných tota-
litních období.

C. Hledisko náboženské
5. Přestože z odborného hlediska
nelze mluvit o obnově památky, lze
o její obnově mluvit v duchovním
smyslu. Společnost pro obnovu ma-
riánského sloupu tuto obnovu pojí-
má především ve smyslu duchov-
ním, s velmi silným důrazem na
návrat českého národa k uctívání

Panny Marie. Svou teologií je tato
společnost v rámci Římskokatolické
církve u nás marginální a extrémní.
Jak vyplývá z materiálů společnosti,
je tato teologická vyhrocenost hlav-
ním motivem úsilí po obnově slou-
pu. To je podle nás také důvod, proč
protagonisté společnosti nejsou
otevřeni pro rozhovor, odmítají od-
borné argumenty a prosazují svůj
jednostranný pohled.

Vážený pane primátore, prosíme
Vás, abyste nepodléhal tlaku, že je
kopie památky v ceně několika mili-
onů už hotová. Žádáme Vás, abyste
zastavil ukvapené kroky k obnově
mariánského sloupu. Požadujeme,
aby otázka rekonstrukce sloupu
nebyla řešena dříve, než dojde k cel-
kovému vyřešení narušeného pro-
storu Staroměstského náměstí. Ne-
zklamte naděje Pražanů na změnu
politického stylu na pražském ma-
gistrátu. Pokud se o dořešení pro-
storu Staroměstského náměstí bude
v budoucnu jednat, neměl by zde
být postaven výsledek pokusu o
rekonstrukci sloupu, který je sho-
dou okolností zdarma k disposici,
ale měla by být vypsána veřejná
soutěž, ve které by dostaly prostor i
jiné přístupy a pojetí jak architektu-
ry, tak dějin. Jedinečné pražské Sta-
roměstské náměstí si to určitě za-
slouží.
Přejeme Vám pokoj a moudrost pro
Vaši tak významnou a náročnou
práci.

Ing. Lubomír Ondráček, 
předseda KMS, kazatel

Křesťanského společenství Praha
Ing. Petr Šimmer, 

místopředseda KMS, kazatel
Církve bratrské Litvínov

Jaroslav Šelong, 
člen Užšího výboru KMS, kazatel

Apoštolské církve Český Těšín
Jakub Limr, DiS., 

člen Užšího výboru KMS, kazatel
Křesťanského společenství 

Hradec Králové
Mgr. Petr Horáček, 

člen Užšího výboru KMS, ředitel
Nadace Mezinárodní potřeby

Ing. arch. Tomáš Dittrich, 
tiskový mluvčí KMS

V Praze 28. května 2012
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K obnově mariánského sloupu

Rodina je základním článkem společnosti, ve které se formuje osobnost člo-
věka. Ve fungující rodině se uskutečňují základní výchovné a sociální funk-
ce. V poslední době se stále více hovoří o rodinách náhradních, to jsou ty,
které se rozhodly přijmout cizí dítě za své a poskytnout mu nový domov.
Rodinné prostředí je pro dítě příznivější než ústavní výchova. Občanské
sdružení Náhradní rodiny Ústeckého kraje tyto rodiny sdružuje a pomáhá
jim.
Sdružení se zaměřuje především na setkávání a výměnu zkušeností mezi
náhradními rodiči. Pěstouni nebo osvojitelé tak mají možnost společně trá-
vit volný čas a vzájemně si radit, jak zvládnout složité situace při výchově
dětí. Jeden z klubů náhradních rodin úspěšně funguje již druhým rokem na
Lounsku a další se právě zakládá na Žatecku. Členové klubu mají možnost
nejen se setkávat, ale také využívat nabídku terapií pro děti, psychologické
a sociální poradenství, půjčovat si literaturu týkající se náhradní rodinné
péče, čerpat slevy a získávat dary od sponzorů. Připravují se i vzdělávací
semináře. 
Případní zájemci o náhradní rodičovství mohou využít i poradenství, které
novým zájemcům sdružení poskytuje po předchozím telefonickém objed-
nání na čísle 608627195, a to buď v Lounech, každý pátek 15.30-17.30 hodin,
kancelář evangelického kostela, ul. Českých bratří 1510, nebo na Peruci, ul.
V Edenu 258 (kancelář Husova sboru). Na Žatecku je možné využít pora-
denství spolupracující organizace Občanské poradny Handicap Žatec,
Náměstí svobody č.p. 150 (vchod z ulice Jiráskova). Poradny samozřejmě
nabízí své služby i stávajícím pěstounům a osvojitelům, a to zdarma.
Ředitelka sdružení, kvalifikovaná sociální pracovnice Bc. Alena Krausová,
která má i osobní zkušenosti s náhradní rodinnou péčí, říká: „Naším cílem
je podporovat náhradní rodiny tak, aby v nich vyrůstaly šťastné a spokoje-
né děti, které neměly to štěstí zůstat se svými biologickými rodiči a musí se
mnohdy těžce vyrovnávat se svým osudem. Proto nabízíme nejen program
pro volný čas, ale i terapie a poradenství. Zájemcům může poradit sociální
pracovnice, psycholog, pedagog a duchovní. Snažíme se, aby péče o rodinu
byla komplexní.“ Dodáváme, že do klubu se mohou přihlásit nejen stávají-
cí náhradní rodiče, ale i noví zájemci o adopci nebo pěstounskou péči. 
Na činnost sdružení finančně přispívá Ministerstvo práce a sociálních věcí
České republiky v rámci podpory rodiny. Bližší informace lze získat na
webu www.monteko.cz/nruk nebo dotazem na e-mail monteko@wo.cz. 

otevřený dopis primátorovi hl. města Prahy mudr. bohuslavu svobodovi s výhra-
dami ke znovuzřízení mariánského sloupu na staroměstském náměstí v Praze

Skutečná teologie je vždy naprosto
relevantní pro současný svět. Ač to
tak většině lidí vůbec nepřipadá,
to, co každodenně prožíváme, lze
těžko uceleně pochopit bez Božího
zjevení. 
Můžeme vyjít třeba od posledního
vývoje v  ekonomice. Jaké jevy
můžeme těžko přehlédnout? Je to
růst ceny zlata (ve skutečnosti po-
kles ceny peněz), obavy z  dalšího
celosvětového propadu ekonomi-
ky, pokles burzovních indexů a
rovněž pokles indexů měřících oče-
kávání budoucího vývoje. 
Nemuseli to být teologové, byli to
samotní ekonomové, kteří začali
hovořit o „ztrátě naděje“. 
Domnívám se, že je to přesné
pojmenování. Technologický po-
stup se nezastavil. Továrny neby-
ly zbořeny. Zemědělci nepřestali
pěstovat své plodiny. Konec-
konců, ani těch bank nepadlo pří-
liš mnoho, alespoň zatím ne.

Jenže přes to všechno ztrácíme na-
ději. 
Naděje je jedna ze tří hlavních
křesťanských ctností. Křesťanské
církve se v  ledasčem neshodnou;
v tomto však ano. Staří Čeští bratři
označovali víru, naději a lásku za
jediné tři věci, které jsou opravdu
podstatné. Vše ostatní, dokonce i
církev nebo Boží Slovo, které měli
ve veliké úctě, označovali za věci
služebné nebo nahodilé. Přes
všechny rozdíly se v tom příliš neli-
šili od teologů jiných směrů.
Člověk dokonce ani nemusí být
křesťan, aby uznal, že bez víry, na-
děje a lásky se žije těžko.
Jenže západní civilizace během
dvacátého století víru opustila.
Ztratila se víra v transcendentního
Boha. Ztráta důvěry mezi lidmi na
sebe nedala dlouho čekat. Víra a
důvěra k sobě mají velice blízko –
ostatně stejně jako víra a věrnost.
Jelikož se vytratila věrnost v  rodi-

nách, vyrůstají generace bez víry.
Člověk se pokusil realizovat lásku
bez Boha. Vznikl „sociální stát“.
Sociální stát se postará o naše děti,
naše umírající, naše přestárlé, aby
nás to nemuselo moc stát, abychom
se nemuseli příliš citově (nebo do-
konce finančně) angažovat. Jako
evangelický vikář jsem v osmdesá-
tých letech často navštěvoval do-
movy důchodců a léčebny dlouho-
době nemocných. Ano, lidská bída
byla uklizena z očí. Lidskost sama
sklopila oči a odešla rovněž. Zbylo
pár nervózních a přepracovaných
zdravotních sester.
Jak mizela víra, tak mizí i láska.
Sociální solidarity je mezi lidmi
stále méně. Nůžky mezi bohatými
a chudými se stále více rozevírají.
Ne že by naši chudí měli hlad. Ale
všichni cítíme, že něco není v po-
řádku, když někdo bere deset tisíc
a jiný čtvrt milionu, ačkoli se roz-
hodně pětadvacetkrát víc nenadře.

A většinou ani nic nového nevy-
myslí – pouze pronikl mezi kastu
vyvolených, kteří si navzájem do-
pomáhají ke korytům. Naše země
je unikátní: Na jedné straně jsou
zde sociální rozdíly nejmenší z celé
Evropy, na druhé straně jsme snad
jedinou zemí, kde s výší příjmů od
určité hodnoty klesá daňová zátěž
(pokud nazveme daněmi i sociální
a zdravotní odvody, které ve sku-
tečnosti daněmi jsou).
Láska bere ohled na druhé a ne-
myslí sama na sebe. Tam, kde se
láska vytratí, vidíme prostě to, co je
u nás. Stačí se rozhlédnout.
Nu, a nyní nastal čas, kdy se zvedá
a odchází i naděje. Podnikatelé
hledí do budoucnosti s obavami –
naděje je vzácná. S ještě většími

obavami hledí do budoucnosti ti,
kdo jsou na podnikatelích závislí.
Skoro se chce říci, že cena zlata je
nepřímo úměrná síle naděje. 
Boha můžeme popírat, ale nemůže-
me ho zničit. A protože víra, nadě-
je i láska pramení z  něho, pak
vlastně pořád ještě máme… naději.
Jen ji potřebujeme hledat. Bůh sám
říká, že kdo hledá, najde. Tam, kde
nacházíte naději, můžete očekávat i
víru a lásku. Nejsou od sebe nikdy
daleko. Vlastně vyvěrají z jednoho
pramene. 
Bez Boha můžete očekávat jen více
téhož. Tedy více nevěry (i té mezi
lidmi), více lhostejnosti a více bez-
naděje. 
Možná už je načase začít se vracet.

Dan Drápal

svět bez křesťanských ctností

občanské sdružení náhradní rodiny
Ústeckého kraje nabízí



seniorát KráloVéhradecKý

Českobratrská církev evangelická

BROUMOV – Ne 8.15 h
Kladská 85, a f. Michal Kitta

ČERNILOV – Ne 9 h
Černilov č. 139, a f. Štěpán Brodský

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM – Ne
8.30 h
nám. Odboje 1128, f. Aleš
Mostecký

HOŘICE V PODKRKONOŠÍ – Ne 10 h
Husova 870, a f. Aleš Mostecký

HRADEC KRÁLOVÉ – Ne 9 h
Nezvalova 1/529, f. Štěpán Brod-
ský

HRONOV – Ne 10,15 h
Českých bratří 181, f. Michal Kitta

JIČÍN – Ne 9,30 h
Konecchlumská 289, a f. Tomáš
Molnár

KLÁŠTER NAD DĚDINOU – Ne 9 h
Klášter nad Dědinou č. 22, p.
České Meziříčí, f. Jonatan Hudec

KOSTELEC NAD ORLICÍ – Ne 9.45 h
Štefánikova 753, f. Miloslava
Hofmanová, f. David Najbrt

LETOHRAD – Ne 9 h
Petříkov 201, f. Jiřina Kačenová

NÁCHOD – ŠONOV – Ne a c d e 9 h
Purkyňova 535 Náchod, f. Marek
Bárta

NOVý BYDŽOV – Ne 9 h 
U památníku 1156, f. Jaroslav Ku-
čera

SEMONICE – Ne 9 h
Semonice č. 57, p. Jaroměř 1, 
f. Radim Žárský

TRUTNOV – Ne 10 h
Úpická 163, f. Tomáš Molnár

TŘEBECHOVICE POD OREBEM – Ne 9 h 
Masarykovo nám. 19, f. Filip
Čapek

VRCHLABÍ – Ne 9 h
Českých bratří 112, f. Petr Chlá-
pek

Církev bratrská

ČESKÁ TŘEBOVÁ – Ne 9.30 h
Tykačova 1183, k. Tomáš Pospí-
chal

HRADEC KRÁLOVÉ – Ne 10 h
V Kopečku 89, k. Martin Legát

CHRUDIM – Ne 9 h
Filištínská 27, k. Petr Jelínek

LITOMYŠL – Ne 10 h
Moravská 1222, k. Daniel Sme-
tana

PARDUBICE – Ne 9 h
Lonkova 512 – Archa, k. Samuel
Jindra

VYSOKÉ MýTO – Ne 10,30 h
kostel ČCE, Javornického 49, 
k. Přemysl Pýter

Bratrská jednota baptistů

BROUMOV – Ne 10 h
Lidická 230, k. David Hýsek

bohoslužby
PRODÁM NA KRÁSNÉM MÍSTĚ U Č.
BUDĚJOVIC RD se zahradou, podm.
platba v hotovosti, tel. 724 987 734.

Č. 4
SHÁNÍM JAKÉKOLIV NOTY s nápisem
"pro harmonium". Tel. 728 950 055

Č. 5

inzerce
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Žije v Liberci ve svém domě v Hany-
chově pod pěkným a pozoruhod-
ným Ještědem a žije v evangelickém
sboru na Masarykově ulici. Ve stře-
du 30. května vděčně prožila své sté
narozeniny a přicházelo mnoho gra-
tulantů z města a z organizací. V Klu-
bu seniorů evangelického sboru,
jehož se pravidelně účastní, jsme si 
v úterý připomněli její statečný
život, jejího manžela a rodinu. Josef
Veverka, narozený v roce 1903, dok-
tor přírodních věd, byl sociální de-
mokrat, poslanec a novinář, byl re-
daktorem týdeníku Ještědský obzor,
ale také v rozhlase v Praze. Tam ho
kvůli letákům v roce 1940 zatklo ges-
tapo, byl vězněn dva roky, propuš-
těn a v roce 1944 znovu uvězněn. Po
válce odmítal sloučení sociální de-
mokracie s komunistickou stranou,
vydával v Liberci deník Stráž seve-
ru, za komunismu byl od roku 1949
opakovaně zatýkán, v roce 1950
odsouzen na 12 let, v roce 1954 na
doživotí, po odvolání na 21 let. Byl
vězněn do roku 1964. „Strávil sedm-
náct let svého života ve věznicích.
Prošel třiceti třemi věznicemi a kon-
cetračními tábory, a přesto odmítl
podat si ke konci svého věznění
žádost o milost, i když k tomu byl

svými vězniteli vybízen,“ píše Emi-
lie Veverková ve své knížce Znovu
bych mu ruku podala (2004,2009).
Zemřel v roce 1971. 
Syn Vašíček zemřel ve třech letech 
a k tomu sestra Veverková řekla
„To nepřebolí.“ Za války se naro-
dila Světla; ona i další dcery - dvoj-
čata Emilie a Ludmila, byly ko-
munistickým režimem odstrková-
ny a až později mohly studovat
střední školu. Po válce se narodil
Zdeněk, pracoval v dolech, pak
studoval, v listopadu 1968 odešel
do Kanady. Narodila se vnoučata
a pravnoučata. 
Sestra Veverková je ženou hluboké
víry v Boha a odtud čerpala sílu pro
těžké doby a pro unesení všech sta-
rostí. Byla učitelkou na několika ško-
lách, solidárně s manželem prochá-
zela těžkými dobami, nesla jeho pro-
následování a věznění, pečovala o
děti. Pravidelně se účastní bohoslu-
žeb, setkání Klubu seniorů a done-
dávna také biblických hodin, tam si
vždy jako první otevřela Bibli s vel-
kým tiskem a čekala na výklad. Není
při ní žádná hořkost a žádné výčitky,
naopak působí podivuhodným ni-
terným pokojem a také se ráda roze-
směje. Její pravdivost je prostě ryzí.

Stále je čilá ve svém myšlení a plná
zájmu o kázání, programy, o církev,
kulturu a politiku. Všichni ji mají
rádi a pro všechny lidi nižšího věku
je opravdu dobrým příkladem. 
V neděli 3. června při bohoslužbách
a po nich při pohoštění jsme prožili
se sestrou Veverkovou krásné chvíle.
Mezi proslovy a pozdravy zazněl
také úryvek z její knížky o tom, jak 
v době, kdy rodina bez uvězněného
manžela a táty žila v Nymburce, se
Emilie Veverková odvážila sama jít
na bohoslužby do evangelického ko-
stela, jak byla pěkně přijata a jak
začala chodit na biblické hodiny,
protože toužila slyšet slova evange-
lia a jejich výklad. Proslovy vyjadřo-
valy vděčnost za sestru Veverkovou,
vzpomínky na zápasy jejího manže-
la a na život jejich rodiny. Sestra Ve-
verková promluvila zase o své vděč-
nosti za Boží sílu, která ji vedla v těž-
kých situacích, za přátelství, za spo-
lečenství. Setkání bylo zarámováno
zpěvem malého pěveckého sboru,
písní F. Schuberta Kam obrátit se
mohu a staroslověnským Otčenáš
N. Kedrova. Díky Bohu za tuto ženu
statečnou.

Jan Čapek

Pozvánky

emilie Veverková prošla svým stým rokem

SPOLEK PŘÁTEL 
RŮŽOVÉHO PALOUČKU

V ÚJEZDCI U LITOMYŠLE

POŘÁDÁ TRADIČNÍ 
SLAVNOST

Na Růžovém paloučku

V NEDĚLI 1. ČERVENCE 2012

OD 14 HODIN

Slavnostní projevy:

Miroslava NĚMCOVÁ, 
předsedkyně Parlamentu ČR, 

Jana ŠILEROVÁ, 
olomoucká biskupka 
Církve československé husitské, 

Mistr Olbram ZOUBEK, 
přední český sochař  

V kulturním programu vystoupí:
Mistr Alfred STREJČEK z Prahy, 
pěvecký sbor VLASTIMIL z Lito-
myšle, 
v  závěru vystoupí hudební sou-
bor MUSICA BOHEMICA z Pra-
hy.

Svých devadesátých narozenin se
dožívá v  Domě důstojného stáří
v Brně – Maloměřicích, který vybu-
dovala Církev československá husit-
ská. Bratr farář byl dlouhou dobu
duševně a tělesně v  dobré kondici,
což nyní, žel, není tak už úplně prav-
da. Je na pokoji s emeritním brněn-
ským biskupem CČSH Karlem Pu-
dichem. Dříve by měli o čem a
s chutí debatovat, dnes už je to jiné.
Když církev stavěla tento domov,
přispěly i německé církve, a tak se
v  tamní kapli konají jedenkrát
v měsíci pro všechny také evangelic-
ké bohoslužby, které po několik
roků konal velmi rád náš jubilant.
Zde také pokřtil svá pravnoučata od
vnučky Michaely. Bratr farář má
ještě druhou vnučku Nikol, která jej
vedle dcery Myry i s manželem a
dalšími pravnoučaty ráda navštěvu-
je. Měl radost i z návštěv seniora Ji-
řího Grubera a farářky Jarmily Řez-
níčkové z  Heršpic. My ostatní jej
také rádi občas navštívíme, chtěli
bychom jej potěšit a povzbudit ve
stáří, ale nevíme, zda se nám to
aspoň trošku daří. To je podzim
života bratra faráře.
Narodil se 10. června 1922 v Ude-
řících u Moravského Krumlova ne-
daleko Myslibořic, kde má také ČCE
v zámku středisko pro staré a všeli-
jak postižené. Zde byl bratr Průša
nějaký čas, ale srdce jej táhlo spíš do
Brna, kde má své nejbližší.
Maturoval za války v  roce 1943 na
gymnáziu v Moravských Budějovi-
cích. Vysoké školy byly zavřeny, a
tak nastoupil jako prozatímní dia-
kon (student bohosloví) do sboru
v Třebenicích, kde byl až do 30. červ-
na 1945. Pak pokračoval ve studiu
na tehdejší Husově bohoslovecké
fakultě v Praze, v roce 1947 následo-
vala v Brně ordinace, krátký čas pů-
sobil jako vikář ČCE na Horním
sboru na Vsetíně. Od května 1948
sloužil jako vikář a později farář ve
Džbánově. Zde založil rodinu, ože-
nil se s dcerou faráře v Brně – Žide-
nicích, Dášou Vencovou, zde se jim
narodila jediná dcera Myra. Odtud

musel odejít, stejně jako z  dalšího
působiště v  Rovečném (1955-1960),
na zásah církevních tajemníků, což
se často pracovitým kazatelům stá-
valo. Myslím si, že právě k tomuto
sboru velmi přilnul, ale přesto puto-
val dál do Heršpic u Slavkova, kde
sloužil víc jak 25 roků (1960-1986).
Zde zažil úmrtí první manželky; po
čase se znovu oženil také s  Dášou,
učitelkou hudby, která mu byla opo-
rou téměř dvě desítky let. Zemřela
na přelomu tisíciletí, když už byl
v důchodu. Žil v zakoupeném dom-
ku ve Slavkově a vypomáhal kaza-
telsky v dambořickém sboru v Ná-
sedlovicích a i jinde.
Ještě si připomeňme jeho dlouholeté
předsednictví v Jeronymově jednotě
Brněnského seniorátu ČCE. Už jako
důchodce sloužíval kázáními v roz-
hlasové stanici TWR a Proglas.
Jako evangelický farář se snažil zvě-

stovat reformační pojetí víry bez
sklonů k  fundamentalismu i teolo-
gickému liberalismu. Ze státní sprá-
vy přicházely různé nabídky k všeli-
jaké spolupráci, sám odolal, stejně
jako mnozí další.
V  roce 2010 umožnila vnučka Mi-
chaela vydat Brněnské tiskové misii
sbírku čtyřiceti kázání dědečka
Josefa Průši, podle počtu odslouže-
ných let v  církvi, s  názvem Dobrý
strom nese dobré ovoce. Výtěžek
připadl Domu důstojného stáří 
v Brně – Maloměřicích.
Vedle upřímného přání k devadesá-
tinám chci v  závěru ještě citovat
konec jednoho z kázání bratra faráře
na text Fp 4,5: „Připomeňme si, že i
my všichni očekáváme mírnost na-
šeho Pána a Spasitele v posuzování
našeho života od kolébky až ke
hrobu. Pán Ježíš je blízko! Amen.“

Jiří Novák

Farář josef Průša devadesátiletý

Starověkou hliněnou pečeť s nápisem Betlém odkryli archeologové 
v Jeruzalémě. Asi 2700 let starý předmět je prý dosud nejstarším arte-
faktem, na kterém je biblické město zmíněno, a podle odborníků cito-
vaných agenturou Reuters dokládá, že existovalo dávno předtím, než
proslulo jako tradiční místo narození Ježíše Krista.
"První starověký předmět, který představuje jasný důkaz existence
města Betlém zmiňovaného v Bibli, byl nedávno objeven v Jeruza-
lémě," uvedl podle AFP izraelský památkový úřad. 
Podle šéfa oddělení vykopávek Eliho Šukrona je to poprvé, kdy se
jméno města objevilo na předmětu z této doby. Název Betlém je na
pečeti o průměru asi 1,5 centimetru vyveden starověkým písmem
používaným pro zápis hebrejštiny v období existence prvního židov-
ského chrámu (asi 1006-586 před naším letopočtem).
Podle agentury DPA se na třech řádcích na pečeti nachází slova "v sed-
mém", "Betlém" a "pro krále". 
Údajně šlo o zásilku, kterou v sedmém roce své vlády poslal nějaký
betlémský král do Jeruzaléma. Jméno panovníka ale zatím jasné
není.
Betlém je poprvé zmíněn v první knize biblického Starého zákona
Genesis jako místo, kde byla pohřbena Ráchel, manželka jednoho 
z praotců izraelského národa Jákoba. 
Nový zákon lokalizoval Betlém coby údajné rodiště Ježíše Krista na
jih od Jeruzaléma do oblasti dnešního Předjordánska.

podle ČTK

V jeruzalémě 
našli prý nejstarší doklad 

biblického betléma


