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Jaké tajemství před lidmi Bůh skrý-
vá? Jak to, že právě Korintským
mohl apoštol Pavel hlásat Boží ta-
jemství? 
Otočme se zpátky, píše Pavel. Vzpo-
mínáte, jak to s námi začalo? Přišel
jsem k  vám - a vy jste mě přijali.
Proč? Nejsem řečníkem jako Apol-
los. Koktám, ani krásy jsem příliš
nepobral. Nejsem vůdce…
Byl to i ten můj rozpačitý příchod 
k vám. I ten můj koktavý hlas. I ta
slova, která vás zpočátku nijak neo-
slovovala. I to vaše zklamání a ne-
souhlas. Ale i ten váš čas, který jste
mi přesto dál věnovali. A pak i to
vaše první porozumění. I to vaše
přijetí. Vaše víra. I ten váš křest to
byl. To vše jsou přece součásti jed-
noho jediného děje! Čím více jsme
si jej uvědomovali, tím více nás
spojoval. Takto se na nás projevila
moc Ducha Božího!

Ukřižování Krista Ježíše nelze po-
chopit. Lze je buď odmítnout, nebo
do něho vstoupit. Ohromná veli-
kost naší lidské slepoty, odhalující
se v ještě ohromnější velikosti jeho,
do slova a do písmene Boží, lásky!
To my jsme ukřižovali našeho vlast-
ního Zachránce. To on se námi ukři-
žovat nechal. Kvůli nám. Pro nás.
Proč? Ani nám nezbývá než s otev-
řenou pusou mlčet před tím, jak
strašlivě jsme my lidé nepochopili,
že ten jeho život je od samého za-
čátku Životem pro nás.
Být dokonalými neznamená vědět.
Ale být připravenými naslouchat.
Vyjít spolu s  ním. Spolu s  ním se
narodit. A vykročit do jeho tajem-
ství, které je z obrovské Boží milos-
ti přímo před námi.

Petr Grendel
farář ČCE 
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Poselství ke 2. neděli po Zjevení Páně

Hospodin dává ve Starém zákoně
soudcům příkaz, aby soudili spra-
vedlivě. Neměli nadržovat ani
bohatému ani chudému, zlému či
hodnému, ošklivému či krásnému,
neboť zákon je zákon. A vskutku, co
jiného si lidé přejí než spravedl-
nost? Někdo si možná říká: „Celý
život se dřu a poctivě pracuji, mělo
by být tedy spravedlivé, abych se
měl lépe než zloděj a flákač.“ Nebo:
„Ó jak jsem se snažila žít ctnostně,
mělo by být proto spravedlivé,
abych měla lepšího muže než něja-
ká coura nestydatá.“ Ovšem to jsou
myslím velice idealistické předsta-
vy, nicméně praxe často ukazuje
opak. 
Jak vidno, lidé mnohdy posuzují
spravedlnost podle svých měřítek,
tudíž je nemožné dosáhnout spra-
vedlnosti, aniž by byla narušena
spravedlnost jiného člověka. Ptám
se tedy: „Existuje alespoň dokonalá
spravedlnost Boží?“ Odpovídám,
že na tomto světě je částečně. Bůh
totiž dá komu dá a nedá komu
nedá. Někdo je více chytrý a jiný
méně, někdo je hezčí a jiný ne,
někomu žehná bohatstvím a jiný
žije v bídě. Je tomu tak, protože
tomu tak je od počátku světa. Pří-
čina této nezasloužené a neovlivni-
telné vyšší spravedlnosti se vysvět-
lit nedá. Vše se děje z Hospodinovy
vůle.
Stále však zůstává otázka: „Kde je
tedy ta spravedlnost, po které člo-
věk tolik touží?“ Ježíš nám říká ve
svém podobenství „O pšenici a
koukolu“, že dokud nenastane
soudný den, žádná spravedlnost
nebude. Zároveň nás vyzývá, aby-

chom nebyli soudci, Pro ně platí
výše uvedený tvrdý starozákonní
příkaz, ale my máme tu milost od-
pustit bližnímu svému a nesoudit
druhé s tvrdostí srdce. A samozřej-
mě, už vůbec nám není dáno soudit
našeho Pána, byť by konal jak by
konal.
Stále kolem sebe slýchám, že kdyby
byl Bůh, tak by jistě nedopustil tu
katastrofy, tu tuneláře, a jinde zas
nemravnost apod. V této souvislos-
ti si často říkám: „A kde je psáno, že
Bůh nedopouští zlo? Kde je psáno,
že Hospodin vždy zjedná spravedl-
nost, kdykoliv se děje zlé?“ Pravda
je, že on ji nakonec zjedná. Jenomže
běda těm, kdo volají po soudném
dnu. Spravedlivých je na světě

strašně málo, ne-li vůbec někdo.
Cesta do Nebe totiž nevede skrze
námi lidmi tolik milovaný a záro-
veň porušovaný Zákon, ale skrze
víru ve Spasitele všehomíra –
Božího Syna, který za spravedlnost
nejen bojoval, nýbrž skrze svou
obětovanou krev nad ní zvítězil.
Ano, kdybych snad byl králem, co
jiného bych měl dělat, než usilovat
o spravedlnost? Na druhou stranu,
jaký bych byl král, kdybych v sobě
nenalezl ani špetku slitování! My,
věřící, jsme andělské kněžstvo, li-
dem vyvoleným. Spravedlnost pro
nás znamená žít podle Božího
slova.

Ivo Kraus

Co je to spravedlnost?

ZAostřeno nA blíZko

Pražskou barokní památkou jsou i Vrtbovské zahrady

Až do Velikonoc zavírá jeden z ko-
stelů ve vesnici Fontanelle nedale-
ko Trevisa na severovýchodě
Itálie. Věřící kvůli ekonomické
krizi šetří na darech, a tak místní-
mu faráři chybí peníze na běžný
provoz kostela, informovala agen-
tura ANSA.
Farář Stefano Taffarel působící ve
Fontanelle tvrdí, že mu chybějí pe-
níze na to, aby kostel svatého Pet-
ra a Pavla vytápěl a svítil v něm.
Po zbytek zimy proto zůstane za-
vřený a fungovat bude jedině při

pohřbech a významných církev-
ních svátcích. Pravidelné mše se
budou sloužit v menším kostele
ve Fontanelle, který na běžný pro-
voz ještě prostředky má.
Podle statistik se k Římskokatolic-
ké církvi hlásí 90 procent obyvatel
Itálie. 
Itálie se potácí v hluboké hospo-
dářské krizi, patří k nejzadluženěj-
ším zemím vyspělého světa. Čeká
ji velké šetření, aby se vyhnula
hospodářskému kolapsu.

podle ČTK

kostel v itálii 
nemá peníze na provoz, 
zavírá až do Velikonoc
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Česká země je už od patnáctého
století zemí lidu dvojí víry. Římští
katolíci a reformační křesťané se
většinou spíš škorpili, ba někdy
do krve bili. Katolíci na Bílé hoře
vyhráli a užili si to pořádně. 
Evangelíci viděli zadostiučinění
ve vzniku první republiky - a tak
dále. Teprve s odstupem ukazuje
se, že obojí tradice se stala tradicí
tak českou, že nelze ni jednu „vy-
říznout“, aniž by to byl řez do
srdce národa. Řečeno v názvech
erbovních písní obou tradic - jak
Svatý Václave a Zdrávas Králov-
no, tak Studně nepřevážená a
Soudce všeho světa Bože. 
Ale vždyť já vím. Smířlivost z po-
hledu kulturní historie je snadná.
V praxi to bývá těžší. V praxi se
sblížení obou tradic zřejmě poprvé

uskutečnilo až v disentu sedmde-
sátých let. To v Chartě se poprvé
nablízko potkaly morální elity čes-
kého katolicismu a českého pro-
testantismu, aby vzdorovaly spo-
lečnému nepříteli - a přitom se
učily poznávat se a odkládat před-
sudky o „beranech“ a „římanech“.
Ekumenismus Charty byl nejlep-
ším vkladem do budování ekume-
nismu dnešní svobody. 
Proto je ostuda, že bohoslužba za
zesnulého prezidenta nebyla bo-
hoslužbou ekumenickou. Za prvé,
byl to prezident, za něhož se léta
modlili křesťané obou větví. Za
druhé, byl to muž, který býval
vůdčím duchem Charty, toho
praktického ekumenického insti-
tutu. Za třetí, byl to muž, který se
za života odmítával hlásit příliš

jednoznačně k jedné - k jakékoliv -
církvi. 
Za čtvrté, svatovítská katedrála je
na ekumenická shromáždění od
počátku devadesátých let zvyklá a
prakticky by to nebyl takový pro-
blém. Zesnulému jistě neuškodily
modlitby shromážděných pre-
monstrátů a křižovníků - ale proč
nebyl dán hlas také evangelickým
duchovním? V samotné Chartě
jich bylo několik desítek. Správně
znělo Svatý Václave a Zdrávas
Královno - ale proč neznělo také
Studně nepřevážená či Soudce
všeho světa, Bože? Opomenutí?
Nebo zlé znamení? 

Martin C. Putna
30. prosince 2011, 

www.lidovky.cz

V PrAVoslAVné CírkVi Vyhlásili rok sVAtého rostislAVA

Velkomoravský kníže Rostislav je neprávem opomíjenou postavou na-
šich dějin. Tak to alespoň vidí představitelé české a slovenské pravo-
slavné církve. Vyhlásili proto rok svatého Rostislava, který má být pří-
pravou na oslavy svatých Cyrila a Metoděje v roce 2013.
Kníže Rostislav byl jedním ze dvou nejvýznamnějších velkomorav-
ských panovníků, jehož význam spočívá podle historiků ve dvou ohle-
dech: prosadil politickou nezávislost Velké Moravy na Východofrancké
říši a dosáhl zřízení samostatné církevní provincie. Součástí těchto snah
bylo i vyžádání misionářů, kteří by zajistili prohloubení křesťanské víry
na Velké Moravě a vyškolili dostatečný počet domácích kněží. Když
Rostislav se svou žádostí neuspěl v Římě, obrátil se k byzantskému císa-
ři Michalu III., který mu poslal Cyrila a Metoděje. 
V roce 2013 uplyne od této události 1150 let.
Srovnávat význam knížete Rostislava s významem obou věrozvěstů
ovšem není úplně na místě, domnívá se historik Vladimír Vavřínek.
„Oni tento politický úkol spojili s kulturní myšlenkou, s vytvořením slo-
vanského písemnictví. To byl v té době počin naprosto ojedinělý, ba
přímo převratný.“
Pravoslavná církev v Českých zemích a na Slovensku prohlásila kníže-
te Rostislava roku 1994 za svatého. Vycházela přitom z myšlenky, že vla-
daři, kteří předali svým národům křesťanskou víru, bývali dříve za
svaté pokládáni automaticky. 
O Rostislavově životě však nevíme téměř nic a jeho snaha po dosažení
církevní nezávislosti byla čistě politickým aktem, tvrdí Vladimír
Vavřínek.
„Jak vládl, jaký byl jeho charakter, o tom máme spíše ta negativní hod-
nocení z francké strany, protože nebyl jen ochotným a poslušným vaza-
lem říše. Jeho synovec ho pak ale zradil a vydal Frankům. Ti ho soudili
pro porušení slibu, že s nimi nebude válčit. Byl pak oslepen a jeho stopa
mizí někde v bavorském klášteře. Ale že by byl mučedník pro víru, to
naprosto ne.“
Také z toho důvodu Římskokatolická církev Rostislava za svatého
nepokládá. 
Oslavy cyrilometodějského jubilea v roce 2013 by ovšem tyto rozdílné
pohledy ovlivnit neměly. Cyril a Metoděj jsou pro římské katolíky i pra-
voslavné symbolem ještě nerozděleného křesťanství. 
Během oslav se plánuje i slavnostní setkání nejvyšších představitelů
obou církví.

Křesťan dnes

Anglikánská fArnost V kAnADském CAlgAry
PřešlA k římskokAtoliCké CírkVi

Anglikánská farnost sv. Jana Křtitele v kanadském Calgary přijala na
Vánoce římskokatolickou víru. Počínaje vánoční vigilií jsou bohoslužby
ve farním kostele celebrovány podle římskokatolického misálu se za-
chováním některých anglikánských tradic.
V Kanadě nebyl dosud zřízen personální ordinariát. Farnost proto po-
třebovala zvláštní dovolení papežského delegáta, arcibiskupa Thomase
Collinse, na jehož základě mohla předběhnout ustanovení oficiální
struktury. Liturgii prozatím slouží k tomu určený diecézní kněz. Bývalí
pastoři, farář a kaplan, se nyní připravují na přijetí římskokatolického
svěcení.
Farnost sv. Jana Křtitele v Calgary se rozhodla pro hromadný přestup
už před rokem, a to téměř jednomyslně. V anglikánském společenství
zůstali jen dva někdejší farníci. 
Noví římští katolíci budou po příštích pět let svůj kostel a přilehlé budo-
vy pronajímat od anglikánské diecéze. Po skončení tohoto období do-
stanou přednostní právo k jejich odkoupení.

RaVat

řekoVé ZAtkli JeDnu Z PřeDníCh osobností
PrAVoslAVného mnišského státu nA hoře Athos

Řecká vláda zatkla jednu z předních osobností pravoslavného mnišské-
ho státu na hoře Athos, jež je srdcem byzantského pravoslaví a má 
v rámci Řecka územní autonomii. 
Igumen Efrem čili představený z Velké lávry kláštera Vatopedi byl
zatčen řeckou policií pro podezření z nedovolené obchodní transakce 
s pozemky, čímž mělo Řecko utrpět finanční škodu. Od 27. prosince je
igumen v řeckém vězení navzdory svému pokročilému věku a chatrné-
mu zdraví.
Metropolita ruské pravoslavné církve, Hilarion Alfjejev, jenž je zástup-
cem moskevského patriarchátu pro vnější styky, řekl v této souvislosti
agentuře Interfax, že „igumen Efrem je pro celý svět významnou a re-
spektovanou osobností a jeho obdivuhodná mnišská horlivost je všeo-
becně uznávána. Jeho uvěznění, domnívá se metropolita, proto nemůže
být ničím jiným než projevem nevraživosti vůči mnichům z hory Athos
a vůči celé pravoslavné církvi.“
I moskevský patriarcha Kirill zaslal poselství prezidentovi Řecka, Karo-
losovi Papouliasovi, aby vyjádřil politování „milionů věřících Ruska,
Běloruska, Ukrajiny, Moldávie a dalších zemí“ nad zprávou o uvěznění
tak významné postavy mnišského života právě ve dnech, kdy řecká
pravoslavná církev slaví Narození Páně, a zároveň požádal o jeho oka-
mžité propuštění.

RaVat

Z církví doma i ve světě bez evangelíků?

Studoval filosofii a práva v Praze,
kde potom pracoval kulturně i poli-
ticky -1848 byl členem Národního
výboru, zastupoval Čechy v Záhře-
bu a inicioval "slovanskou pouť " do
Petrohradu 1867. Známe ho sice
jako spisovatele a národopisce, ale
už méně jako historického pracov-
níka. Nejdříve pracoval u soudu,
potom na berním úřadě, ale od r.
1843 už jako asistent a sekretář
Vlasteneckého muzea, člen výboru
Muzea království českého a archi-
vář města Prahy. Stal se i členem
České společnosti nauk. Bádal 
v českých venkovských archivech a
společně s V. V. Tomkem tak pomá-

hal Palackému při jeho práci na
Dějinách národa českého.
Významné jsou jeho edice, úvody a
rozbory české reformační literatury:
Bartošovy Kroniky české, Tomáše
ze Štítného, Kryštofa Haranta z Pol-
žic, M. Jana Husa a Výboru z litera-
tury české.
"V Erbenovi soustředily se všecky
krásné vlastnosti, které u vrstevní-
ků jeho vzbuzovaly všeobecnou
úctu a náchylnost, zvláště pak to
byly jeho nestrannost, umírněnost a
takřka něžná šlechetnost, které ho i
po smrti činily nezapomenutel-
ným" (Jos. Emler v OSN).

Bohuslav Vik

Palackého spolupracovník 
karel Jaromír erben
*7. 11. 1811 v miletíně u hořic,+21. 11. 1870 v Praze

Vzdělával se na bratrské škole 
v Mladé Boleslavi pod vedením
biskupa Lukáše Pražského (1460-
1528), kterému až do jeho smrti
pomáhal. Stal se jáhnem a kně-
zem, nejprve v Mladé Boleslavi a
od r. 1533 v Prostějově. Významná
byla jeho jednání s německými re-
formátory: 1533 a 1535 s Marti-
nem Lutherem a Philippem Me-
lanchthonem ve Wittenbergu, 1540
s Johannem Hessem ve Vratislavi.
Snažil se také o domluvu s zwing-
liánskými Bratřími habrovanský-
mi. Podnítil Luthera k napsání
předmluvy k německému vydání
Bratrského vyznání. 1532 se stal
členem Úzké rady a 1537 bisku-
pem. 
Do církevní práce vnesl nového
ducha, měl pedagogické vlohy a
uměl pracovat s mládeží, dovedl
rovněž tolerovat odlišné názory
bratrských kněží. 
K jeho žákům patřil pozdější bis-
kup Jan Blahoslav (1523-1571). 

Byl vtipný a výmluvný a z jeho
spisů je patrné, že vedl četné pole-
miky, často psané jakoby ve spě-
chu. Takové je také "Kázání o veče-
ři Páně" a "Odpověď na psaní kně-
ze Bartoše Bilinského" z r. 1544. 

Z jeho písňových textů se 31
dostalo do "Šamotulského kancio-

nálu" 1561 a 4 do "Evangelického
zpěvníku" 1979.

Těš se, dcerko Siónská,
ty církvi křesťanská,

vzkřikniž hlasem vesele,
vítej Spasitele;

plesej mu s radostí,
chval jej s milostí,

neb jest pro tebe přišel
ten nebeský posel,

Pán tvůj přežádoucí.

Bohuslav Vik

bratrský biskup martin michalec
*1504 v litoměřicích, +27. 1. 1547 v Prostějově

Titulní list Šamotulského kancionálu

sloVo A žiVot

časopis pro lidi, kteří přemýšlejí

moderní křesťanský časopis 
vycházející z metodistické tradice 
Nabízí pohled na svět z křesťanské
perspektivy, nebojí se konfliktních
témat, obsahuje autentické příběhy
obyčejných lidí i články odborníků.
Současný design, humor a nadhled,

každé číslo je tematické. 

Výběr z článků
posledního ročníku: 

Portrét skupiny U2, Příběh syna
nacistického zločince, Proč se děti

bojí, a další. 

Autoři článků: 
Jan Sokol, Svatopluk Havelka,

Karel Řežábek, Ivana
Procházková, Miloslav Čech,
Lukáš Bujna, Jiří Beneš, Petr
Pokorný, Miloš Rejchrt, Petr

Vaďura a další.

Vychází čtyřikrát do roka, 
cena 45 korun. 

Napište si o zaslání jednoho
ukázkového čísla zdarma.

Ústředí ECM, Slovo a život, 
Ječná 19, Praha 2
E-mail: office.umc.cz@gmail.com



Tak nazývá prof.Ferdinand Hrejsa
enklávu předtolerančních evangelí-
ků na Berounsku. V průběhu 18.sto-
letí se v lesnaté krajině v řadě obcí
udržela menšina tajných evangelí-
ků. Tato skutečnost ovšem nemohla
uniknout protireformačním misio-
nářům, jejichž ostražitá pozornost
byla soustředěna právě do této
oblasti. V první polovině 18.století
zde působil jezuita Krausenek. Ač
prošel řadu vesnic a horlivě vyhle-
dával podezřelé u víře i zakázané
knihy, nenašel ničeho. Kraj tak
působil jako zcela pokatoličtěný, leč
jen zdánlivě.
Nové misie z počátku sedmdesá-
tých let, tedy z doby těsně před tole-
rancí, nacházely v řadě zdejších obcí
nemalé množství dosud úspěšně
ukrývaných kacířských knih. Jedna-
lo se např. o husitské kancionály a
modlitby, Písně duchovní Jiřího
Třanovského, Žalmy Jiřího Strejce,
knížku Havla Žalanského, modlitby
Václava Kleycha a mnohé další. 
V letech 1772-1774 se konaly tajné
schůzky v okolí Trubína, obce zá-
padně od Berouna. Ke schůzkám
však nedocházelo přímo v Trubíně,
ale v nedalekém Kublově. Zde totiž
žila rodina Šimonů, tajných evange-
líků zřejmě po generace. Těm se
podařilo úspěšně ukrývat starou
evangelickou postilu. Když se jejich
dcera provdala za krejčího Jana
Kotase, přivedla svého manžela 
k četbě této knihy. Přidal se k nim i
jeho bratr Pavel a záhy i další - švec
Josef Zima z Kublova, Jakub Kayl a
Josef Pelc z Trubína i Josef Míšek 
z Hudlic. U Kotasů se scházeli k ne-

dělním pobožnostem. Čítali společ-
ně Bibli a zpívali písně z kancionálu.
Obě knihy si koupili v Žitavě. S Ja-
nem Kotasem předzpěvovali švec
Jan Zima a tesař Josef Zima. Přichá-
zely také jejich manželky a další
rodinní příslušníci. Ze sousedních
Broum vodil účastníky schůzek
krejčí Šimon Pelc. Ten zřejmě patřil
mezi nové vyznavače,jak o tom
svědčí jeho výrok: ”Nevím, co lidé
proti mně mají. Dokavad jsem slou-
žil světu, kartám, kuželkám, žádný
proti mně nic neměl. Nyní, co Pánu
sloužiti začínám, všichni na mne
shlížejí.”
K odhalení tajných schůzek došlo o
vánočních svátcích 1774, kdy je
překvapil kublovský rychtář.
Účastníci byli uvězněni v Berouně
a protože odmítli odvolat, odsoudil
je apelační soud k jednoročnímu
obecnímu dílu v železech a pou-
tech. Po propuštění (s výstrahou!)
však tajní evangelíci ve své činnos-
ti pokračovali. Povzbuzoval je
Pavel Synek, který přišel z Pruska a
přinášel evangelickou literaturu.
Opět však následovalo odhalení a
potrestání. V roce 1778 byl Pavel
Synek odsouzen “za příčinou do
země české donášení a rozdávání
kacířských kněh, pak mnohých lidí
v kacířství podvádění a vyučová-
ní”, a to k jednoročnímu obecnímu
dílu v železech a poutech v praž-
ském spinhausu (robotné přádel-
ně). Trest mu byl zostřen deseti
ranami karabáčem čtyřikrát do
roka a pak byl pod ztrátou hrdla
vypovězen z Čech. Současně byli
uvězněni také manželé Kotasovi 

z Kublova a manželé Kaylovi z Tru-
bína.
Zajímavým dokladem z té doby je
dopis evangelického vojína, který se
hlásí k trubínskému okruhu. Odve-
den byl z náboženských důvodů.
Píše domů příbuzným i známým a
nabádá je, aby vytrvali “v jednotě
Ducha svatého a svazku pokoje”.
Dopis psal zřejmě již dospělý muž,
čtenář Bible a starých reformačních
spisů. Citáty z Písma jsou voleny
velmi případně a text připomíná
svým stylem staré bratrské kazatele. 
Vydání Tolerančního patentu v říjnu
1781 umožnilo, aby se zdejší evan-
gelíci přihlásili ke svému vyznání. A
tak se opět setkáváme se jmény zná-
mými z předtoleranční doby - rodi-
nami Kotasů z Kublova, Kaylů 
z Trubína a dalších. Toleranční pa-
tent, od jehož vydání letos uplynulo
230 let, přinesl evangelické menšině
po těžkých letech protireformace
nadějný výhled do budoucích časů.

Bibliografická poznámka
Celý dopis evangelického vojína 
z Trubínska viz v časopise Evange-
lický církevník 1876. Seznam evan-
gelíků v pražském okolí ze 7.listopa-
du 1782 otiskl Josef Lukášek v knize
- K dějinám doby toleranční (1939). 

Další doklady viz: B. V. Košut -
Historie o založení evangelické círk-
ve v Praze (1862) a Ferdinand Krejsa
- Dějiny české evanjelické církve 
v Praze a ve středních Čechách v po-
sledních 250 letech (1927).

Michal Flegl

3ET-KJ

“trubínská filiálka”

Článek Pavla Říčana Dobrodiní zpovědi v ET-KJ 35/2011 mě potěšil. Říkám si,
že snad už přestaneme podceňovat onen rozměr „života víry“, který známe jako
známý českobratrský deficit a který nazýváme spiritualita. Psycholog ocenil
význam zpovědi. 
D. Bonhoeffer v Životě v obecenství, brožurce, kterou vlastním ještě v samiz-
datovém vydání, v 5. kapitole Zpověď a večeře Páně, píše: „Zbožná společnost
nedovoluje nikomu, aby se projevoval jako hříšník.“ 
Českobratrský způsob víry (církev, kam náležím svým členstvím, se stále ještě
jmenuje ČCE) podle mé zkušenosti záleží spíše na členství k jistému historic-
kému církevnímu útvaru (nebo v historii později „dotvářenému“ nebo „sjedno-
covanému“) a spousta lidí v ČCE si vystačí s vědomím tohoto členství, než na
společenství, jež povolal Vzkříšený Pán nad dějinami. 
Českobratrský evangelický život víry spočívá podle mé zkušenosti více v předá-
vání informací, než na opravdu prožité zkušenosti s milosrdným Bohem. Jako
českobratrští evangelíci si vystačíme s  historickou tradicí, ale nepouštíme se
dále jak za morální nároky. Důsledky pak známe jak v „českobratrské“ evange-
lické liturgii, tak v podobě evangelického moralismu, který zúžil a dosud zužu-
je obecně křesťanskou víru. Ne všechno „evangelické“ je z Luthera, a ne všech-
no z Luthera lze dnes uvést do běžné praxe tak snadno. 
Psycholog, který ocenil význam zpovědi, mě potěšil. 

Otto Miklík

Při četbě Písma svatého se stává,
že určitá místa, která máme zafi-
xována v  paměti, začínáme chá-
pat v novém, často hlubším smys-
lu, takže dospíváme i k jejich dal-
šímu porozumění. K  tomu nám
dnes napomáhá i možnost srov-
návání kralického textu s novými
moderními překlady. To jsem si
znovu ověřil při jednom ze zá-
kladních biblických výroků o
poznání Boha, skrytého lidské-
mu vidění. Jde o verš v  prologu
Janova evangelia J 1,18. V Kralic-
kém textu: Boha žádný nikdy
neviděl; jednorozený ten Syn,
kterýž je v lůnu Otce, onť vypra-
vil. – F. Žilka: Boha nikdy nikdo
neviděl, jediný Syn, jenž jest
v náručí Otcově, ten o něm vypo-
věděl. – ČEP: Boha nikdy nikdo
neviděl; jednorozený Syn, který
je v  náruči Otcově, nám o něm
řekl. – B-21: Boha nikdy nikdo
neviděl; jednorozený Syn, který
je v Otcově náruči, on jej vylíčil.
Jeruzalémská bible: Boha nikdo
nikdy neviděl; jediný Syn, naklo-
něný k Otcově náruči, ten nám jej
dal poznal.
Starobylý kralický text „onť vy-
pravil“ je novými překlady vy-
světlen a dává smysl. Janovské
prolegomenon oznamuje základ-
ní pravdu, že Bůh Otec, Stvořitel
a Pán všeho, není viditelný lid-
skému zraku a přístupný lidské-
mu přirozenému poznání. Proto
ho nemohly vidět očima ani
osobnosti jemu podle biblického

svědectví zvlášť blízké, jako Moj-
žíš, Jákob, Izaiáš a Ezechiel. Boha
Otce mohl vidět jen jeho jediný
jednorozený Syn, který byl už na
samém počátku u Boha, jako
„Slovo, které bylo Bůh“. (J 1,1-2)
Jen on, Boží Syn, osvědčovaný
svými evangelisty, mohl zpro-
středkovat poznání Boha Otce i
těm, kdo jsou ochotni ho pozná-
vat, chápat a přijímat.
Nejvýstižnější překlad zde máme
v  Jeruzalémské bibli, která vý-
borně tlumočí původní řecké
znění. V  něm je pojem exegeto-
vat, který se vztahoval ve starém
Řecku na věštce a kněze vyjevují-
cí božská tajemství; později zna-
menal něco (vy)povídat, oznamo-
vat, ale i vykládat, dávat poznat.
Syn Boží je tu tedy Janem před-
staven jako základní Exeget pro
plné poznání Boha Otce! To o
sobě připomene v Janově podání
sám Pán Ježíš: Kdo přichází z ne-
be, svědčí o tom, co viděl a slyšel.
(J 3,31b) Ne, že by Otce někdo
viděl; jen ten, kdo je od Boha, vi-
děl Otce. (J 6,40) Učedníku Filipo-
vi pak vysvětluje na prosbu o
„ukázání Otce“: Kdo vidí mne,
vidí Otce. (J 14,8-9)
Jeruzalémský překlad však také
dobře vystihuje i smysl gramatic-
ky zvláštní formulace v  původ-
ním textu o vztahu Syna k  Otci.
Zatímco ostatní překlady setrvaly
na představě, že Syn je v  náruči
Otce, jeruzalémští vykladači ne-
přehlédli, že v řeckém textu není

předložka „v“, nýbrž „k“. V tom
je jejich překlad přesnější i půso-
bivější: Syn, který je nakloněný
k  Otcově náruči. Je tu snad
v pozadí této janovské formulace
antická představa o zvláštní pří-
chylnosti vznešených božských
bytostí? Můžeme tu však hledat i
souvislost se situací při poslední
večeři Páně, kde učedník, kterého
Ježíš miloval (vztaženo na Jana),
byl u stolu v  Ježíšově náruči? 
(J 13,23) Tam je v původním textu
předložka „v“, ale je nutno vzít
v  úvahu, že tehdy se při stolu
leželo na lehátkách, takže šlo
právě o důvěrný příklon. – Je
však s podivem, že u Jana nena-
cházíme později žádnou zmínku
o Kristu při pravici Boží, a to ani
v  oddílech po jeho vzkříšení, na
rozdíl od dalších evangelistů (Mt
24,64; Mk 14,62; 16,19; L 22,69), při
Štěpánovi (Sk 7,55-56), i u apošto-
la Pavla (Ř 8,34).
Boha nikdy nikdo z lidí neviděl.
Bůh „přesahuje naše smyslové
poznání”. A přece: podle biblic-
kého svědectví mohl o svém vi-
dění Boha svědčit Štěpán jako
mučedník pro víru: Hle, vidím
nebesa otevřená a Syna člově-
ka, stojícího po pravici Boží. 
(Sk 7,56) Pro ostatní zůstává za-
slíbení Páně v „Kázání na hoře“:
Blahoslavení čistého srdce, ne-
boť oni Boha viděti budou. 
(Mt 5,8)

Jiří J. Otter

ten, který jediný viděl boha

Z názorů čtenářů

nAD biblí

Se zájmem se v Chrástu u Plzně setkala inscenace živého Betléma. Pro
zástup malých i velkých diváků ho letos poprvé sehráli členové místní-
ho evangelického sboru spolu s dalšími ochotníky.
Betlémská scéna s Ježíškem, Marií, Josefem, anděly a pastýři ožila na
farské zahradě na Štědrý den. Velký úspěch zvláště u těch nejmenších
sklidila také živá zvířata - ovečka nebo poník, který si zahrál roli osla
doprovázejícího těhotnou Marii. Nechyběly ani rázovité vesnické posta-
vičky známé ze starých českých betlémů. O doprovod známých koled
se pak postaral nefalšovaný venkovský dudák.
Role právě narozeného Ježíše se ujala dvouměsíční Evelínka. V závěru
představení si účastníci mohli ke štědrovečernímu stolu odnést betlém-
ské světlo.
Muzikanti odolali naléhání zástupu po zpěvu nejznámější koledy
"Narodil se Kristus Pán". Ta zazněla až o několik hodin později v závě-
ru noční bohoslužby k oslavě Narození Páně v zaplněné modlitebně.

Karel Šimr
Foto: K. Šimr

Chrástecký advent vyvrcholil
živým betlémem

ke zpovědi



seniorát PoliČský

Českobratrská církev evangelická

BOrOVá U POLIČKy – Ne 9.30 h
Borová u Poličky č. 30, j. Miloš
Lapáček, a f. Tomáš Jirků

HLINSKO – Ne 9 h
Straněnská 837, f. Miroslav Čejka,
f. Naděje Čejková

JIMrAMOV – Ne 8.30 h
Nám. Jana Karafiáta 148, f. Tomáš
Jirků

KrOUNA – Ne 9 h
Krouna č. 155, f. David Sedláček

KrUCEMBUrK – Ne 10 h
ul. Mikuláše Střely 178, f. Marek
Vanča

POLIČKA – Ne 8.30 h
Nábř. svobody 561, f. Jiří Tengler

PrOSEČ U SKUTČE – Ne 9 h
Proseč u Skutče č. 120, f. Lukáš
Klíma

rANá U HLINSKA – Ne 10.30 h
Raná u Hlinska č. 80, f. Marta
Sedláčková, a f. David Sedláček

TELECí – Ne 9 h (a c d e)
Telecí č. 129, f. Lukáš Pešout

PrAžský seniorát - střeDní ČeChy

Českobratrská církev evangelická

BENEŠOV U PrAHy, Ne 10.00 
Husova 656, f Tomáš Trusina

BErOUN, Ne 9.45 
Husovo náměstí 43/30

DOBŘíŠ̌, Ne 10.00 
Husova 1556, f Samuel Hejzlar

HOŘOVICE, Ne 9.30 
Valdecká 408, f Drahomíra
Dušková - Havlíčková 

HVOZDNICE, Ne 9.30 
Hvozdnice č. 125, f Vendula Kalu-
sová

KLADNO, Ne 9.00 
gen. Klapálka 37/1394, f Daniela
Brodská

LIBČICE NAD VLT., Ne 9.00 
5. května 66, f Dana Rotkovská

SEDLEC - PrČICE, Ne 8.00 
K. Burky 150, j Pavla Jandečkova,́
a f. Tomáš Trusina

SOBěHrDy, Ne 10.00 
Soběhrdy č. 21, f Petr Turecký

ŠKVOrEC, Ne b, d 9.30 
Husova 133, a f. Elen Plzáková

Církev bratrská

KLADNO, Ne 10.00 
Ví́ta Nejedlého 1503, Daniel Kaleta

NErATOVICE, Ne 10.00 misijní sbor 
Vojtěšská 1219, Petr Grulich

rAKOVNíK, Ne 9.00 Vysoká 195, 
Petr Šimmer

VLAŠIM, Ne 10.00 misijní sbor 
Spolkový dům, Palackého nám. 7,
Jan Lukl

Evangelická církev metodistická

KLADNO, Ne 10.00 
Milady Horákové 1526 (modliteb-
na CASD), Daniel Hottmar

SLANý, Ne 9.00
Vepřkova 1087, Husův dům, Jana
Daníčková

nabídky

Pozvánky

bohoslužby
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PLETNí rOČNíKy ET-KJ Z LET 1956-
1957 A 1959-1983.

Diakonie ČCE - Středisko křesťan-
ské pomoci v Praze ve spolupráci
s Asociací poskytovatelů sociálních
služeb ČR již podeváté vyhlásilo
vítěze celostátního ocenění „Pečo-
vatel/ka roku 2011“. Titul získalo
devět žen a jeden muž, dalších 11
pečovatelek pak obdrželo čestné
ocenění. Záštitu nad soutěží pře-
vzala paní Miroslava Němcová,
předsedkyně Poslanecké sněmov-
ny Parlamentu ČR, ministr práce a
sociálních věcí pan Jaromír Drábek
a starosta Městské části Praha 2 pan
Jiří Paluska.
Ocenění Pečovatel/ka roku vyhla-
šuje každoročně Diakonie ČCE -
SKP v Praze. Cílem projektu je upo-
zornit na potřebnost tohoto povolá-
ní, vnímaného zpravidla jako život-
ní poslání. Chceme ocenit práci
pečovatelů i pečovatelek a získat to-
muto povolání vážnost a respekt,
jež mu po právu náleží.
„Když se ocitneme v určité fázi, na-
jednou zjistíme, že v žebříčku V.I.P.
není nejdůležitější hokejista či mo-

delka - ve vší úctě k tomu, kdo umí
bruslit či je krásný a umí nosit šaty.
Je dobré si uvědomit, kdo je důleži-
tý pro náš život," připomněla důle-
žitost povolání pečovatelů Miro-
slava Němcová. "Vím, že se jedná o
práci, která není viditelná, ale je nej-
potřebnější, jak si jen umí kdo před-
stavit." (Zdroj: CT24.cz)
Komise odborníků ze sociální ob-
lasti vybírala na základě nominač-
ních dopisů a výpovědí nominova-
ných. Celá akce není pojímána jako
soutěž či klání, ale spíše jako příle-
žitost poděkovat a veřejně ocenit
práci pečovatelek a pečovatelů. Vy-
hlášení výsledků a předání ocenění
se uskutečnilo na společenském set-
kání 5. 12. 2011 na Novoměstské
radnici v Praze.

Ocenění Pečovatelka či Pečovatel
roku 2011 převzali:
Marta Bubeníková, Centrum sociál-
ních služeb Uničov
Milena Hrubešová, Pečovatelská
služba Praha 6

Jaroslava Klímová, Charita Zábřeh,
Charitní pečovatelská služba
Aloisie Krišková, Oblastní charita
Sobotka, Domov pokojného stáří
Libošovice
Jana Mráčková, Sociální služby pro
seniory Olomouc
Jiřina Mrkvičková, Diakonie ČCE,
Domov na zámku Myslibořice
Jana Navrátilová, G-centrum Tábor,
Pečovatelská služba
Helena Portschová, Centrum soci-
álních služeb Děčín
Zdeněk Šolc, Centrum sociálních
služeb Uničov
Květa Tlustá, Diakonie ČCE, Do-
mov odpočinku ve stáří v Krabči-
cích
Více na www.diakonie.cz.

Kontakt – public relations:
Mgr. Libuše Roytová, 

ředitelka DČCE-SKP v Praze
e-mail: roytova.skp@diakonie.cz   

Mgr. Vendula Kodetová, 
PR Diakonie ČCE 

e-mail: kodetova@diakonie.cz    

Diakonie ČCe 
ocenila nejlepší pečovatele roku 2011

Nico ter Linden
KráL NA OSLU. 
Vyprávění podle novozákonních
evangelií

Převyprávění evangelijních příběhů
pro odrůstající děti. Nizozemský
vypravěč biblických příběhů tento-
krát sáhl po postavách Matouše a
Lukáše a prostřednictvím jejich roz-
hovoru přibližuje dětem poselství
novozákonních příběhů. Zjistíte, že
evangelijní vyprávění vznikala často
spíš tváří v tvář otázkám a problé-
mům současníků evangelistů než
samotného Ježíše. Především však
autor dokáže našeho současníka
vystavit síle evangelijního poselství.
Vhodné pro společnou četbu rodičů
s dětmi.
Ilustrovala Ceseli Josephus Jitta.
240 stran formátu 16 x 24 cm, barev-
né ilustrace, pevná vazba, 
cena 287 Kč, při objednávce u nakla-
datele 19% sleva.

Novinky zasíláme bez účtování
poštovného!

Kompletní emanskou produkci
můžete nakupovat 
V NAŠEM NOVÉM INTERNETO-

VÉM OBCHODĚ na známé adrese
http://eman.evangnet.cz
(Kdo už u Emana objednával, ne-
musí platit předem, ale fakturou po
dodání knih)
OBJEDNÁVKY ZE ZAHRANIČÍ
můžete nyní platit převodem na náš
účet u FIO banky: ze Slovenska bez
poplatků, z ostatních států Evropy
za poplatek 1 EUR.

Z posledních novinek připomínáme

* SVĚTLO TMOU ZJIZVENÉ, 
novela Pavla Rejchrta
* JONÁŠ, Kázání Štěpána Hájka 
s ilustracemi Mariky Bumbálkové
* DVAKRÁT DVĚ JE PĚT, 
Vzpomínková kniha Hebe Kohl-
brugge

Objednejte u EMANA
Husova 656, 256 01 Benešov
t. 317 722 215
http://eman.evangnet.cz

ETS POŘáDá KUrZ

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

KS Nymburk:
www.ksnymburk.estranky.cz 

* * *

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

(JNe)
* * *

STrAŠNICKý SBOr ČCE KrALICKá

1001/4 PrAHA 10 SrDEČNě ZVE NA

TrADIČNí LEDNOVé KONCErTy

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

od emAnAnovinky

Farní sbor ČCE - místo neuvedeno 5.000 Kč
Sbor církve bratrské - Hradec Králové 1.000 Kč
II. sbor ČCE - Praha 3 Žižkov 1.294 Kč

sestra Bártová Božena 500 Kč
bratr Brchaň Pravdomil - Praha 2.000 Kč 
sestra Cieslarová Helena 500 Kč
bratr Czyž Pavel - Hrádek nad Olší 300 Kč
bratr Czolko Jan 500 Kč 
bratr Černohorský Petr - Pardubice 500 Kč
sestra Dejmková Eva 500 Kč
sestra Drápalová Iva PhDr 300 Kč
bratr Dušek Petr 2.000 Kč
bratr Hanus Ladislav - Horní Holetín 1.000 Kč
sestra Hlavsová Jelena  2.000 Kč
sestra Hrdá Jana Ing. – Chrášťany, Rudná 5.000 Kč
bratr Chyba Lubomír MUDr. 300 Kč
sestra Janáčková Věra 1.000 Kč
sestra Jechová Bohuslava 5.000 Kč
sestra Kalvachová Věra - Pardubice 1.000 Kč
bratr Klement Pavel - Praha 9 Počernice 3.000 Kč
bratr Kouřil Jaromír - Nová Ves – Postřelmov   200 Kč

bratr Krauz Samuel 200 Kč
bratr Kužel Jiří 2.000 Kč 
sestra Líbalová Helga 500 Kč
bratr Macek Jan 3.000 Kč
sestra Míková 500 Kč
sestra Nosková Stanislava 500 Kč
sestra Paďourková Jitka 500 Kč
sestra Palaščáková Jiřina 200 Kč
bratr Pawlica P. 1.000 Kč
bratr Pilát Daniel 2.000 Kč
sestra Pokorná Milada - Pardubice 5.000 Kč
sestra Pražanová – Praha 2 3.000 Kč
bratr Schilla František – Praha 3.000 Kč
bratr Schulz Adolf 1.000 Kč
bratr Svaříček Jaroslav - 1.000 Kč
sestra Vacková Věra 1.000 Kč
bratr Valach Jan - Belgie 1.000 Eur
bratr Veber Emil - Praha 10 500 Kč
sestra Vedralová Miloslava – Praha 10 1.000 Kč

dárci s neuvedenými jmény 15.300 Kč

Dary na tiskový fond 
za listopad – prosinec 2011

Všem dárcům velice děkujeme.
Pro ochotné dárce z ciziny sdělujeme potřebné údaje: č. ú 228961190/0300
biC: Ceko CZ PP; ibAn: CZ23 0300 0000 0002 2896 1190


