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Pořád se nemůžu zbavit jisté pachu-
ti z rozpoutaného šílenství kolem
„církevních restitucí“. Mám před
očima billboardy s nafouknutými

sáčky, které mají evokovat předsta-
vu, že jsou nabity penězi, po kterých
církev touží a bez kterých nemůže
žít. A které se snaží vnutit světu
představu, že tohle je ten nejdůleži-
tější základ církve.
Docela jinak hovoří oddíl z Pavlova
dopisu. Jednak jsou to slova chval a
díků (všimli jste si, jak my křesťané
málo chválíme a děkujeme?). Ovšem
to, co vystupuje do popředí, je činná
víra, usilovná láska a vytrvalá nadě-
je v Pána Ježíše Krista. To je to, co
jednotlivého křesťana i celou církev
drží nad vodou. To je to, co překo-
nává všechny nesnáze. Víra v Boží
věrnost a stálost. Láska k Bohu i bliž-
ním, byť ti nám možná házejí klacky
pod nohy. Naděje - ne, že přece bude
po našem a že si prosadím svou, ale
naděje v Pána Ježíše Krista.

Od nás křesťanů se očekává plné
nasazení ve všem, co v tomto světě
podnikáme. Poznali jsme přece, 
v čem tkví podstata a smysl života.
Zároveň se od nás čeká spolehnutí.
Na Boží moc, na Boží vedení, na
Božího Ducha. To on dává zasetému
slovu vzklíčit. To on dává probuze-
né víře růst. Očekává se od nás, že
budeme umět skloubit věci pozem-
ské s nadpozemskými.
Na čem stojí církev? Ač se v každé
době objevují snahy odvést církev
od toho podstatného, vždy platí: na
víře ve věčného a laskavého Boha
Stvořitele, který vede skrze Krista
Spasite-le k lásce k bližním i nepřá-
telům. A v naději, že Bůh své klopý-
tající stvoření neopustí.

Lenka Freitingerová
farářka ČCE Vanovice
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Poselství ke 14. neděli po sv. trojici

Už dlouho jsem si to tak sliboval.
Věděl jsem, že už mnohokrát jsem se
tím zabýval, ale tentokrát to chci uči-
nit tak, abych každému čtenáři
umožnil pochopit, že evangelium
má přednost před zákonem. Kéž by
se mi podařilo pomoci evangelické
církvi, aby dala ve svém kázání
takovou přednost před zákonem,
která by nedovolila, aby se do jejího
zvěstování evangelia navracel
zákon zadními dvířky. Aby se už
nestávalo, že posluchač evangelia
odchází domů v nejistotě, zda evan-
gelium opravdu a naprosto stačí k
odpuštění a spáse a nepotřebuje ani
nesnese vedle sebe připomínky zá-
kona a jejich naplnění.
Zákon je pojem, který je doma ve
Starém zákoně. Vztahuje se zřetelně
na 3 oblasti: 1. Trestní zákon, který se
vztahuje na všední život, 2. Kultický

a rituální, který se týká obětí a očiš-
ťování, 3. Zákon morální, který platí
ve vztahu k bližnímu. Zasahuje do
všech oblastí lidského života na zna-
mení, že všechno stvoření je pod vlá-
dou Boží. Ve Starém zákoně nena-
jdete pojem zákon, je nahrazen výra-
zem 10 přikázání, Desatero, které se
stalo pro myšlení církve nenahradi-
telným. Zákon představuje sumu
zjevení, která Bůh udělil svému lidu,
a jemu taky dal poznat jeho obsah.
Zákon, tóra, česky Boží požadavek
nebo instrukce pro lid smlouvy pře-
devším. Nelze se divit, že i v nejčer-
stvějších dějinách se ozývají Boží
přikázání v souvislostech sociálních
a politických problémů. V Jilemnici
byste se mohli setkat s evangelickým
bratrem, jenž viděl v Desateru právě
to, co potřebuje slyšet tento zmatený
svět a co by měla vyhlašovat církev

na prvním místě: vládu Božího zá-
kona. 
Starý a Nový zákon obsahují Boží
zjevení, na němž Bůh založil svou
smlouvu s lidem. Starý zákon ozna-
čuje Boží přístup k lidu jako snížení
(Ex 3,8). Nový zákon v tom směru
pokračuje, dal Božímu snížení nej-
hlubší rozměr a význam: Bůh poslal
k nám svého Syna, Ježíše Krista. Nej-
větší rozdíl mezi těmi dvěma Zá-
kony záleží v rozdílu mezi zákonem
a milostí: zákon stojí proti milosti 
v příkré opozici. Mezi nimi neexistu-
je žádné přátelství. Zákon musí
mlčet, když začne mluvit milost. 
V tu chvíli Starý zákon odchází mezi
provizoria – dočasnosti, v nichž Iz-
rael žil a žije v očekávání Mesiáše, 
s nímž by teprve přišla milost a
vláda Boží. Když jsem vzpomněl

Jednou to napíšu

ZaoStřEno na BlíZKo

Dokončení na str. 2

Je nesporné, že každé slovo, myšlenka, čin, mají-li se dostat i 
k dalším lidem a nějak na ně zapůsobit, musí být úspěšně předá-
ny většímu okruhu, musí vstoupit v širokou povědomost. To však
v dnešním světě, který je napěchován informacemi a kde proudí
tolik zpráv, názorů a -ismů, není vůbec jednoduché. Je třeba proto
opravdu zaujmout, pro vlastní obsah sdělení zvolit i nějakou
působivou formu, která by na sebe strhla pozornost. Nezřídka se
tak stává, že ta forma provokuje, že je na hraně snesitelného, a
právě proto zapůsobí s touženým mediálním ohlasem.
Z poslední doby chci připomenout dvě takové události. Jednou 
z nich je punková modlitba PUSSY RIOT, která narušila pravo-
slavné bohoslužby v chrámu Krista Spasitele a vzbudila obrovské
pozdvižení. Což o to, s modlitbou „Bohorodičko, vyžeň Putina“
by se asi ztotožnili mnozí... Ovšem právě ta forma byla snad až
nepřijatelně provokativní, byť nepostrádala vtipnost a určité varo-
vání nad (opětovným) přílišným propojením pravoslavné církve 
s vládní mocí. Mnohým se zdá trest 2 let žaláře pro ty „modliteb-
nice“ až příliš krutý, někteří však dávali hlasitě najevo své velké
rozhořčení a svolávali na členky tohoto feministického uskupení
až věčné tresty... Chápeme, že jejich performanci je možné vyklá-
dat jako znesvěcení a zneužití církevního prostoru, přesto se do-
mnívám, že by si Ruská pravoslavná církev spíše pomohla, kdyby
prokázala velkorysost a ochotu k odpuštění.
Ještě osobněji jsme byli zataženi do událostí kolem srpnové PRA-
GUE PRIDE. Je jistě správné, že se i církve zapojují do služby
našim homosexuálním spoluobčanům a že ti nejsou /většinou/ ni-
jak vylučováni z účasti na životě jednotlivých sborů. Jiná věc však
je, pakliže je tato osobní záležitost a intimní stránka takto bom-
basticky, vesele a barevně prezentována a dokonce mediálně pod-
porována jak soukromými, tak dokonce i veřejnoprávními médii
a konána pod záštitou pražského primátora. Kdyby lidé s touto
orientací byli nějak pronásledováni, kdyby se s nimi nedůstojně
zacházelo, pak by jistě bylo i na církvích, aby je podpořily. Ale zde
byl s širokou podporou manifestován „homosexualismus“, jak
bylo opakovaně zdůrazňováno např. na protestní akci, která na
Václavském náměstí předcházela onen „průvod hrdosti“ a kterou
organizovala zvláště občanská iniciativa D.O.S.T. Té šlo o
"Obranu hrdosti normálních lidí", ale dlužno podotknout, že ani
na této akci, ani na nedalekém shromaždišti mladých křesťan-
ských demokratů se nesešel významný počet těch, kteří by chtěli
dát najevo, že nesouhlasí s hodnotami, které „Pražská pýcha“ (či
snad trefněji přeloženo „Pražská nadutost“) proklamuje a se způ-
sobem, jak své postoje prezentuje.
Chtít „být slyšen a viděn“ tak často sklouzne k prostředku, který
je obtížně přijatelný. Na druhou stranu (a to je dlouholetá zkuše-
nost zvláště protestantských církví), co je v mediálním stínu a
podle obvyklých měřítek zcela okrajové, nemusí automaticky být
špatné a nedůležité. Je to k nevíře, ale pravda může zaznívat i 
z hlasu tichého a jemného...

Bohumil Kejř

Rub medializace

Z pochodu Prague Pride

(Jak) Budeme vycházet?
Dříve než v minulých letech se dostáváme do finančních potíží, které ohrožují
další vydávání Evangelického týdeníku – Kostnických jisker. Hlavním důvodem
je, že se nám letos nepodařilo získat žádný příjem navíc (grant, odměnu za
vykonanou práci pro nějakého zadavatele…). Prostředky nám stačí do začátku
října, přestože jsme již snížili odměny spolupracovníkům.
Máme naději, že kdyby se nám – s vaší obětavou pomocí darů na tiskový fond
– podařilo dokončit tento ročník, mohli bychom mít příští rok snad o něco příz-
nivější, vypadá to, že bychom dosáhli podstatného snížení nákladů (zvláště
mzdových), a máme také výhled na mimořádné příjmy, které by nám mohly
pomoci, abychom dosáhli v roce 2013 vyrovnanějšího rozpočtu. Proto budeme
velice vděčni – a je to otázka bytí či nebytí - když nám pomůžete svými pří-
spěvky dokončit tento vydavatelský rok. Své příspěvky a dary zasílejte, prosí-
me, na účet č. 228961190/0300 nebo na adresu: Kostnická jednota – Sdružení
evangelických křesťanů, o.s., Ječná 19, 120 00 Praha 2. 
Zda a jak budeme vycházet, tedy podstatně záleží na tom, jak naši čtenáři a
příznivci podpoří vydávání dalších čísel do konce tohoto roku.
S nadějí na vaši účinnou pomoc a s přáním radosti a pokoje

Bohumil Kejř, předseda sdružení
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Minulé léto proběhla v Praze Prague Pride, akce některých gayů a lesbiček,
která vzbudila značnou pozornost a kontroverzi jak ve společnosti obecně,
tak v křesťanských kruzích zvlášť.
My, signatáři tohoto dokumentu, doporučujeme, aby křesťané dobře zváži-
li, jak na tuto iniciativu a akce podobné reagovat. Především aby se nesna-
žili pořádat veřejná shromáždění, která by mohla být vnímána jako jakési
vzdoroakce.
Naší normou je Písmo, které jednoznačně prohlašuje homosexuální jednání
za hřích. Homosexuální sklony však často nejsou důsledkem vědomé volby
daného člověka a za hřích je považovat nelze.
Soudíme, že homosexualita má různé příčiny, z nichž jednou z nejdůležitěj-
ších je určitá forma citové deprivace v raném dětství. Homosexuální orien-
tace pak může vést – ve svůj čas – k homosexuálnímu jednání, které pova-
žujeme za hříšný pokus vyrovnat se s danou deprivací.
Homosexuální jednání je tedy hříchem jiného druhu, než je třeba lež, krádež
nebo pomluva. Nemluvíme nyní o závažnosti hříchu, nýbrž o jeho druhu.
Některé hříchy pramení z pýchy, jiné ze zbabělosti, opět jiné ze slabosti těla.
Jidáš, který vědomě zradil, hřešil jiným hříchem než Petr, který ze zbabělosti
zapřel.
Na člověka s homosexuální orientací se díváme jako na bytost, kterou Bůh
miluje, která však trpí určitou deprivací. Tuto deprivaci považujeme za –
přinejmenším v řadě případů – odstranitelnou, tj. léčitelnou. Náš primární
přístup je snažit se takovému člověku dát naději v Kristu – nikoli jej odsu-
zovat, a tak k problému, který již má, přidávat ještě další. Pokud se takový
člověk u křesťanů setkává na prvním místě s odsouzením, pak Božímu dílu
spíše překážíme, než abychom je konali. Naším cílem je takového člověka
získat, nikoli zesměšnit či zostudit.
Uvědomujeme si, že tato neřešená deprivace vede u části homosexuálně ori-
entovaných lidí k agresivitě a snaze se nějakým šokujícím způsobem „před-
vést“. Stojí ale za pozornost, že tuto cestu nevolí zdaleka všichni homosexu-
álové. Mezi nimi samotnými probíhaly diskuse, zda a za jakých podmínek
se Prague Pride zúčastnit.
Nicméně i pokud jde o agresivní homosexuály, nepovažujeme za vhodnou
cestu organizovat veřejné protesty, neboť tito lidé o takové „křesťanské“ pro-
testy vlastně stojí. Ty totiž dodávají punc oprávněnosti jejich „spravedlivé-
mu boji za toleranci“.
Je třeba rovněž vzít v úvahu roli médií v této věci. Podobně jako v řadě
jiných otázek média již předem nejsou křesťanskému stanovisku nakloněna
a v podstatě očekávají, že křesťané se projeví určitým způsobem. Pokud tak
skutečně činíme, je to vodou na mlýn právě těm, proti jejichž aktivitě je pro-
test namířen, a my jen utvrzujeme společnost v mínění, že křesťané jsou ni-
koli nositeli uzdravení, ale zášti a úzkoprsosti.
Je-li, jak se domníváme, sexuální zmatení důsledkem určité citové depriva-
ce v dětství, lze při všeobecném rozkladu naší společnosti očekávat, že
homosexuálů bude přibývat a jejich lobby bude nabývat na síle. Naším úko-
lem je prosit o Boží moc k uzdravení a demonstrovat život ve skutečné Boží
lásce, kterou nabízíme ostatním. Nenastane-li probuzení, obrat k Bohu, lze
předpokládat, že dané trendy se budou ještě prohlubovat.
Mnohem více úsilí bychom měli věnovat snaze pochopit příčiny homose-
xuality a ukazovat, že vůči homosexuálnímu jednání existuje alternativa,
vedoucí k plnějšímu a zdravějšímu životu.

Černý Pavel, kazatel Církve bratrské
Čižmár Rastislav, editor internetových novin Křesťan dnes

Dittrich Tomáš, šéfredaktor Života víry
Drápal Dan, publicista a překladatel

Hedánek Jiří, teolog a překladatel
Kadlec Oldřich, kazatel Církve bratrské

Kašparů Max, psycholog a jáhen Římskokatolické církve
Ondráček Lubomír, pastor Křesťanského společenství Praha

Taschner Karel, kazatel Církve bratrské
Unger Jiří, tajemník Evangelikální aliance

Poselství z olympiády
Málokdo měl asi čas a trpělivost sledovat celou zahajovací slavnost londýnských
olympijských her do dvou hodin v noci. Autorem pořadu byl proslulý britský režisér
a jeho program byl nabitý původními nápady a překvapeními. Představoval mnoho-
strannou charakteristiku britského příspěvku do kultury lidstva. Však se i české
noviny nemohly dost nasytit chválou a obdivem. Stojí za zvláštní zmínku, že
nedlouho před koncem pořadu byla zařazena asi čtvrthodinová scéna zobrazující
drama smrti a její naděje. Byla to působivá taneční scéna, doprovázená pomalým
důstojným sólovým zpěvem skotské zpěvačky. Zpívala píseň ze skotského církevního
zpěvníku, která je modlitbou. Také ve zpěvníku ČCE je tato píseň ve volném překla-
du Adr. Mikoláška pod číslem 232: Stůj při mně, stůj! Bylo to silné poselství, vyjad-
řovalo tajemství cíle života oddaného Pánu života i smrti. 
Český komentátor tuto scénu uvedl vysvětlením nedávného úmrtí jistého trenéra, že
snad tedy toto číslo bylo zařazeno na jeho počest. A jméno písně v originále (Abide
with me) zdeformoval (říkal Abide me). Po odeznění pak divákům vysvětlil, že to
všechno znamená, že člověk je smrtelný, ale lidstvo je věčné. Tím ovšem zcela pomi-
nul vážnou hloubku onoho poselství. 
Jestliže obdivujeme britskou mnohostrannou kulturu, patří do ní také duchovní
dědictví. Možná je dnes tvoří jen necelá desetina celku, tak jako v dlouhém zahajo-
vacím pořadu zabralo necelou desetinu času. Avšak bylo a je tam. Neblaze charakte-
ristické pro českou interpretaci je, že tuto desetinu dokáže zploštit a znehodnotit. 

Blahoslav Hájek

Z církví doma i ve světě
toho bratra, jenž jedině v zákoně
viděl lék na všechny neduhy světa,
zařadil jsem ho do dávné vášnivé
polemiky, kterou na počátku křes-
ťanské církve rozpoutal Žid a apoš-
tol Ježíše Krista, Pavel, jenž postavil
Kristovo evangelium milosti do ta-
kové opozice vůči zákonu, že jej pro-
hlásil pro věřícího křesťana za ne-
platný. Reformace se postavila za
Pavla zcela jednoznačně a prohlásila
stávající polemiku, v níž se římská
církev a židovská synagoga postavi-
ly na stranu platnosti zákona, za
Boží očistu, která přinesla církvi
světlo a poznání, že spravedlnost
člověka před Bohem nepřináší zá-
kon, nýbrž Boží milost, přijatá vírou
v Ježíše Krista. Neosobní instance
zákona pro křesťana neplatí, byla
zrušena. Být pod zákonem zname-
ná, že je mi Kristova milost ještě
vzdálená. Vůle Boží zjevená v Kristu
se nedá zavřít do pojmu zákona. 
V Kristu je konec zákona, činí jej pro
křesťana neplatným. S vírou přijímá
křesťan Ducha svatého, a proto je
schopen naplňovat Boží vůli.
Je pozoruhodné, že celým Starým
zákonem se táhnou dvě linie: jedna,
určená zákonem a jmény, která se 
k němu vztahují, Agar, Sinai, Mojžíš
a Jeruzalém. Druhou linii označují
pojmy opačné zákonu – zaslíbení a
milost se jmény Sára, Abraham,
vrchní Jeruzalém, a také ještě před
Kristem Anna a Simeon, oba čekate-
lé vykoupení v Jeruzalémě (L 2,38),
kteří však nemohou zastínit největší
postavu té naděje, Jana Křtitele.
Skutečný smysl Starého zákona na-
značují jména těchto čekatelů, avšak
Židům se ještě neotevřely oči, závoj
jim přikrývá jejich smysl, že v Ježíši

Kristu udělil Bůh světu a všem hříš-
níkům svou suverénní milost.
Bůh je láska, nejprve člověku něco
dá a teprve potom od něho něco
vyžaduje. Nejprve nás miluje a tepr-
ve potom vyžaduje od nás lásku.
Vůči Bohu je člověk vždy v postave-
ní příjemce zadarmo, bez zásluhy. A
také vztah člověka – hříšníka k Bohu
nenapraví hříšník, ale Bůh sám.
Avšak u starozákonních proroků
téměř vždy je skutek poslušnosti po-
staven na první místo. Právě tímto
způsobem chápe Starý zákon celou
smlouvu Boží s člověkem: Nedosáhl
poznání té pravdy, že skutek poslu-
šenství je až na druhém místě! První
místo zákona se člověku jeví jako
ospravedlnitelné. Vždyť Starý zákon
ho učí, že se člověk stává spravedli-
vým naplněním Božího zákona, a to
ovšem proto, že se člověku daří na-
plňovat zákon, protože si jej přizpů-
sobil tak, aby byl uskutečnitelný:
zvěcnil jej a učinil z něho celou dlou-
hou řadu různých snadných poža-
davků, například nejíst vepřové
maso.  V židovství, které je věcné až
na kost, nečinili rozdíl mezi přikázá-
ním lásky, které se vztahuje na
osobu samu a vyžaduje od ní samo
její srdce, a mezi zákonem, který žá-
dá po člověku, aby učinil to a ono, tu
a onu věc. Apoštol Pavel si vzpomí-
ná na svou farizejskou minulost (Fp
3,6), kdy si pěstoval spravedlnost ze
zákona, a kdyby byl chtěl, mohl se
pochlubit, že jeho spravedlnost byla
bez chyby, třeba že ani jednou nevy-
nechal sobotní synagogální boho-
službu, ale neučiní tak, nyní už mu
jde o spravedlnost z víry v Ježíše
Krista. Zástupně za nás prožil své
mládí ve spravedlnosti ze zákona,
které sám dosáhl a mohl se pokládat

za zbožného a spravedlivého. Když
se mu pak zjevil Pán a vyžádal si
jeho lásku a poslušnost, zjistil, že se
už nemůže pokládat za zbožného a
spravedlivého, ale za hříšníka, zcela
závislého na Pánu a obdarovaného
jeho spravedlností a svatostí.
Židům, kteří nepřijali Krista, zůstal
zákon s jeho věcným, civilním vý-
znamem, odkud čerpali všechno po-
znání a pravdu. Protože zákon zvěc-
nili, také jej rozškatulkovali a označi-
li jeho jednotlivá přestoupení za ten
a onen hřích. Nepoznali hřích jako
odvrácení člověka od Boha a jeho
vůle, znali jen hříchy jako jednotlivá
přestoupení. Bez pochyby také toto
veliké pomýlení bylo důvodem to-
ho, že Boží Syn, Kristus Pán, přišel
na svět a daroval nám svou sprave-
dlnost a svatost s ujištěním, že kdo v
něho věří, má odpuštění hříchů a
život věčný. Věřící se už nebude dí-
vat na sebe a usilovat o to, aby byl
dost spravedlivý a zbožný a nebude
v zákoně hledat toho potvrzení, ný-
brž vsadí všechnu svou důvěru 
v Pána Ježíše tak, jak on to žádá,
když se učedníka Petra otáže: Milu-
ješ mě? Vždyť nejsme pod zákonem,
ale pod milostí, díky Ježíši Kristu,
tomu ukřižovanému a vzkříšenému.
Podivuhodné je, že apoštol Pavel,
když vyložil rozdíl mezi spravedl-
ností ze zákona a spravedlností z ví-
ry, nezakončil svá slova konfrontač-
ně, naopak: „Učiněn jsem Židům
jako Žid, abych Židy získal. Učiněn
jsem mdlým jako mdlý, abych mdlé
získal. Všechněm všechno jsem uči-
něn, abych vždy některé k spasení
přivedl“ (1 K 9,20.22). Avšak od
spravedlnosti darované v Kristu
skrze víru neustoupil ani o píď.

Josef Veselý

Jednou to napíšu
Dokončení ze str. 1

Ukrajinský, Byzantský katolický
patriarchát ve svém stanovisku
hovoří o „veřejné manifestaci zvrh-
losti“ a „útoku na instituci rodiny a
křesťanství“ a potřebě odsoudit
(domnělou) ekumenickou boho-
službu coby rouhačství. Kancléř
Pravoslavné církve v českých ze-
mích Mgr. Josef Hauzar uvedl:
„Vzhledem k postoji naší místní a
obecné Pravoslavné církve o homo-
sexualitě, který je v souladu s cír-
kevními sněmy a sněmovními
kánony, protestujeme proti této
dezinformaci. Nejedná se o ekume-
nickou bohoslužbu, poněvadž ne-
byla projednána a schválena pří-
slušnými orgány ERC v ČR, a kro-
mě toho naše církev považuje ho-
mosexualitu za stav duše i těla,
který je v rozporu s dílem Božího
stvoření.“
Evangelický farář Miloš Rejchrt
objasnil, že v kobyliském sboru
ČCE se neorganizovala zvláštní
„ekumenická bohoslužba“ festiva-
lu Prague Pride. Uvedl dále zásad-
ní stanovisko: „Co se Českobratr-
ské evangelické církve jako celku
týče, již v roce 2005 přijal 31.synod
dokument, kde se m.j. píše: Se-
xuální orientace není určujícím
měřítkem pravého lidství… Tímto
měřítkem je podle zvěsti Nového
zákona pouze Kristus sám, pravé
lidství je v něm darované. To zře-
telně otevírá cestu k přijetí homo-
sexuálů v církvi: sexuální orientace
není tím, čím by měl být člověk
poměřován, podle čeho prověřován
a hodnocen. Jsem rád, že sloužím

právě této církvi a s jejím stanovis-
kem k homosexualitě se ztotožňuji.
Nesdílím dojem, že stačí držet se
Bible, kde je homosexuální chová-
ní označeno jako za ohavnost. Ano,
v zákoně Mojžíšově to tak stojí,
stejně jako je za ohavnost označeno
pojídání vepřového masa či moř-
ských plodů. V Mojžíšově zákoně
je i předepsána povinnost zabít
toho, kdo by v sobotu sbíral dříví.
Jako ti, kdo věří, že v Kristu je
zákon naplněn a v něm všechno
naše lidství nově ustaveno, nemů-
žeme biblické příkazy a zákazy při-
jímat jako přímé pokyny pro nás
(natož bič na druhé lidi), ale bude-
me s pomocí Bible jako naší hlavní
pomůcky a s prosbou o dar dobré-
ho svatého Ducha hledat, co máme
a nemáme dělat dnes, aby to bylo
podle vůle Boží a v souladu s Je-
žíšovým přikázáním lásky. Z toho-
to našeho hledání a objevování
zásad a pravidel křesťanské etiky
sexualita nemůže být vyňata. Cí-
tím, že osvobození sexuality od
všech tabu je ničivé pro naše lid-
ství, a že ani zdaleka nemůže být
všechno dovoleno. Sexualita vyža-
duje jemné zacházení, rozlišování
mezi veřejným a intimním, mezi
dětstvím a dospělostí, mezi touhou
a potřebou. Náležité užívání sexua-
lity není možné bez sebekázně a
ochoty k odříkání. Sexualitě se nej-
lépe daří ve věrném a trvalém vzta-
hu, kde spolu dvě lidské bytosti
snášejí dobré i zlé.“
Daniel Fajfr, předseda Rady Církve
bratrské se vyjádřil následovně:

„Kam až, do jakých důvěrností smí
zajít sexuální chování homosexuál-
ně orientovaných jedinců, si ne-
troufám určit a řekl bych, že mi do
toho nic není. Vím ale, že i homo-
sexuální chování - stejně jako hete-
rosexuální - může být skutečně per-
verzní, deviované, degradující lid-
ství toho, kdo se stal terčem ať již
brutální či rafinované sexuální
agrese.“ 
Ve vyjádření iniciativy předložené
mj. Pavlem Černým, Tomášem Dit-
trichem, Danem Drápalem, Karlem
Taschnerem, Maxem Kašparů se
praví: „Soudíme, že homosexualita
má různé příčiny, z nichž jednou 
z nejdůležitějších je určitá forma
citové deprivace v raném dětství.
Homosexuální orientace pak může
vést – ve svůj čas – k homosexuál-
nímu jednání, které považujeme za
hříšný pokus vyrovnat se s danou
deprivací. Homosexuální jednání
je tedy hříchem jiného druhu, než
je třeba lež, krádež nebo pomluva.
Nemluvíme nyní o závažnosti hří-
chu, nýbrž o jeho druhu. Některé
hříchy pramení z pýchy, jiné ze
zbabělosti, opět jiné ze slabosti
těla. Jidáš, který vědomě zradil,
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Babo raď. Hospodin měl nejednou
podivné manýry. Tak se i stalo, že
proroku Ozeášovi nařídil, aby si
vzal za ženu prostitutku (!). Řekl
mu: "Jdi, vezmi si nevěstku a ze
smilstva měj děti. Země jen smilní a
smilní, odvrací se od Hospodina."
Každý, kdo to viděl a slyšel, tak si
řekl, že prorok se zbláznil. Ale ten
efekt: „Slyšeli jste to?!“ Bylo by
ovšem laciné srovnání, že Ježíš také
způsobil rozruch, když v chrámo-
vém prostoru anarchisticky rozhá-
zel peníze penězoměncům a vztáhl
na ně s bičem ruku. Nicméně oslo-
vení veřejnosti těmito způsoby při-
nášejí mimořádný efekt. 
Před převratem jsme jezdívali do
Lipska, kde kostel (St. Nikolai Kir-
che) se stal zvl. jednou v roce azy-
lem odpůrců režimu a 10 dní i nocí
býval kostel otevřen pro modlitby
za svobodu, ale i nejrůznější akce.
Pravoslavná tradice je ovšem jiná, v
užším spojení se samoděržavím.
Ovšem i tam se našli mnozí svatí
lidé, prosťáčci, vzdělaní, mniši i du-
chovní, kteří se nezaprodali KGB,
zatímco jiní, i biskupové, ano. Je
zde i tradice starců, laických du-
chovních autorit, ale také jurodi-
vých, až bláznivých „božích dětí“,
jež upozorňují skandálním způso-
bem na nepravosti a pokrytectví.
Takový jurodivý vběhl v době půs-
tu nahý do chrámu s věncem klo-
bás kolem krku. Jurodiví mívali
nárok na zběsilé kousky. Byly-li
punkerky právě jimi, je ovšem věcí,
kterou nerozetneme. O jejich spiri-
tualitě není mnoho známo. Nicmé-
ně zpívaly-li: „Bohorodičko, Panno,
vyžeň Putina, Putina vyžeň, Putina
vyžeň. Klerici v černém, zlaté nára-
meníky, farníci se plazí, aby se kla-
něli. Přelud svobody na nebesích...
patriarcha Gundij věří v Putina,“
rozhodně to stojí za srovnání s Mar-
tinem Jirousem-Magorem, držite-
lem literární ceny Jaroslava Seiferta
za celoživotní básnické dílo a ceny
Toma Stopparda za dílo Magorovy

labutí písně. Své si ovšem také
nadmíru odseděl. Hnidopichové
naleznou v jeho díle, výrocích i
činech neméně vulgarit, než u rus-
kých pěvkyň. Pohřbil jej salesiánský
kněz Ladislav Heryán, při boho-
službě se modlil ministr Schwarzen-
berg, mezi přátele patřil biskup Vác-
lav Malý, evangelický farář Svato-
pluk Karásek, spisovatel Jáchym
Topol aj.; hlavní smuteční řeč prone-
sl básník Jiří Kuběna. Tato analogie
nekulhá.
Je to u těch žen jen póza, nebo jsou
chudé duchem? Prosťačky, spros-
ťačky, mdlé, nebo nadmíru horlivé?
Pokud pro věc riskují vězení, 
v němž již spočinuly, těžko jim
předhazovat povrchnost. Nezá-
jem o společnost a církev jakby-
smet. Vstoupily do chrámu a způ-
sobily skandál. 
Můžeme chápat slova metropolity
Kryštofa o tom, že mnozí pravo-
slavní věřící pojímají „chrám jak
nebe na zemi, nikoli místo pro akti-
vity umělecké a politické“. Mnozí
jsou dle něj znepokojeni a dotčeni
jednáním punkové skupiny, která
narušila svátostný prostor. Metro-
polita vyjádřil naději, že ruská pra-
voslavná církev vyzve k tomu, aby
byl ten dvouletý trest žaláře zmír-
něn. Církev nakonec se nakonec
vyslovila pro udělení milosti, po-
kud se vězněné omluví - a přislíbí
neopakovat podobné akce.

Nešťastná byla však tři vyjádření
metropolity. Nejprve, když srovnal
znesvěcení moskevského chrámu
třemi ženami se zásahem SS, když
„do našeho katedrálního chrámu
vnikly v roce 1942 jednotky SS, po-
rušily právo azylu, které má každý
křesťanský chrám, a zabily tam na-
še československé parašutisty, kte-
ré tam duchovní ukryli“. Podruhé,
když se dovolával toho, že „kdyby
se to stalo v nějaké muslimské
mešitě – ta děvčata by už nežila“(!).
Zatřetí, když uvádí, že v ze-mi (jíž
vládne agent KGB) je dost míst, kde
mohou proti Vladimíru Putinovi
demonstrovat (zřejmě i zpívat své
modlitby). Tamní „de-mokratická
společnost“ přece nabízí jiné příle-
žitosti protestu.
Ruská pravoslavná církev se vyslo-
vila pro udělení milosti třem rus-
kým punkovým zpěvačkám (Pussy
Riot), odsouzeným v pátek ke
dvěma rokům vězení za zneužití
pravoslavného katedrálního chrá-
mu Krista Spasitele k blasfemické-
mu vystoupení, ve kterém žádaly
odchod ruského prezidenta z poli-
tické scény. Pravoslavná církev 
v tiskovém sdělení podotýká, že by
jejich propuštění na svobodu mělo
být podmíněno ochotou omluvit se
a neopakovat podobné akce. Něja-
ká vada na kráse při udělení milos-
ti? Bezesporu čertovo kopýtko je
právě v onom „omluvit se a neopa-
kovat podobné akce“. A v milosti
samotné. Mají se žalářované ženy
omluvit pouze za kontroverzní
vstup na posvátnou půdu uvnitř
chrámu, nebo především za mod-
litbu „Bohorodičko, Panno, vyžeň
Putina. Vedle omluvy je požadován
slib „neopakovat podobné akce“.
Znamená to zřeknutí se veškerých,
byť jen jim podobných politických
aktivit? Přitom policie pátrá po
sympatizantech skupiny. A rozho-
duje o rozhraní mezi poezií, politi-
kou, blasfemií, zbožností a vulgari-
tou.

Jan Kašper
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Pussy Riot: jurodivé prorokyně, 
nebo bláznivé, nestoudné ženské?

Historik Josef Dobiáš, od jehož úmrtí
uplynulo letošního 22.ledna 40 let
(nar.26.září 1888), byl profesorem sta-
rověkých dějin na Univerzitě Kar-
lově, ale jeho hlubokým badatelským
zájmem rovněž byly dějiny rodného
města - Pelhřimova. Zabýval se jimi
soustavně po celý život, s rodáckou
láskou, ale také s historickou erudicí.
K dílčím studiím patřilo zkoumání
účasti Pelhřimovských na stavov-
ském povstání 1618-1620 i další
pojednání z regionálních dějin, až po
monografii “Zrádné proudy v čes-
kém povstání 1618”(1939). Na základě
neuvěřitelně rozsáhlého studia archivních pramenů, včetně zahraničních,
pak vzniklo vpravdě monumentální dílo “Dějiny královského města
Pelhřimova a jeho okolí”. Vyšlo v pěti svazcích v letech 1927-1971 a zahrnu-
je historii města až do 17.století. Podrobná a porozumivá pozornost je věno-
vána období husitské revoluce i celému reformačními předbělohorskému
období. Právem hodnotí historik českého dějepisectví prof.František Kutnar
pelhřimovskou Dobiášovu historii jako dílo, “které přerostlo nejen rozsa-
hem, ale především vědeckým kriticismem a cíli daleko v našich poměrech
obvyklou městskou monografii a stalo se širokým obrazem královského
města, vklíněného životem do dějin celonárodní společnosti, v mnohých
kapitolách vlastně českými dějinami, viděnými na příkladu a osudu jedno-
ho města.” Takto rozměrné dílo se ovšem stalo příliš náročným úkolem a tak
zůstalo nedokončeno. Přesto však znamená významný přínos našemu děje-
pisectví.
Dobiášovým hlavním oborem byly ovšem starověké dějiny. Po dílčích stu-
diích se věnoval zejména dějinám římského impéria v prvních stoletích po
Kristu, kdy se římské kulturní i mocenské vlivy dotkly našeho území, osíd-
leného v předslovanském období germánskými kmeny Markomanů, Kvá-
dů a Kotinů. Právě dějiny markomanských válek se staly středem Dobiá-
šova badatelského zájmu. Jeho analytické studie vyústily v syntetické zpra-
cování v “Československé vlastivědě”(IV. díl, 1932) a v “Dějinách lidstva”
(II. díl, 1936). Výsledný pohled na tematiku představuje Dobiášovo životní
dílo “Dějiny československého území před vystoupením Slovanů”(1964).
Tato práce základního významu je založena na rozboru a srovnání archeo-
logického a epigrafického materiálu i písemných zpráv. 
Další stále platnou Dobiášovou prací je kniha “Dějepisectví starověku”
(1948). Názorně a v přesných formulacích v ní předvádí vývoj starověké-
ho dějepisectví od historiografie egyptské až po křesťanskou historiografii
prvních století a Augustinovo pojetí dějin. Celkové vylíčení dějin starově-
ku a antiky představuje Dobiášova středoškolská učebnice “Všeobecný
dějepis pro vyšší třídy středních škol”(I. díl, 1932). Historické práce Josefa
Dobiáše o dějinách římské antiky jsou uzavřeným a zdařile dovršeným
celkem. Jako vysokoškolský učitel byl prof.Dobiáš u svých posluchačů
velmi oblíben, nejen pro své odborné znalosti, ale také pro laskavý, lidský
přístup.
Prof. Josefa Dobiáše jsem osobně poznal ve střešovickém sboru ČCE v Pra-
ze. Nikoliv tedy na Filozofické fakultě UK, na níž po roce 1948 nemohl před-
nášet (ač byl členem Čs.akademie věd). Dobiášova manželka, PhDr. Dobiá-
šová rozená Černá, byla dcerou Adolfa Černého (1864-1952), který za první
republiky na Karlově univerzitě přednášel jazyk a literaturu lužicko-srb-
skou. Jako evangelický básník pod pseudonymem Jan Rokyta (podle bisku-
pa Jednoty bratrské z 16.století) je autorem řady sbírek duchovní poezie, cel-
kem vydal 12 epických a lyrických sbírek. Manželé Dobiášovi bydleli 
v rodinné vile v Praze na Ořechovce, ve Střešovické ulici. A tak bývali účast-
níky sborových shromáždění; pokud se pamatuji, zvláště rádi navštěvovali
hudební nešpory. Měl jsem možnost potkávat prof. Dobiáše při jeho pravi-
delných procházkách po Střešovicích. Elegantní starý pán, s typickým čer-
ným kloboukem, tak ho mám stále v paměti. Jako noblesní osobnost, ušle-
chtilého učence.

Michal Flegl

hřešil jiným hříchem než Petr,
který ze zbabělosti zapřel. Na člo-
věka s homosexuální orientací se
díváme jako na bytost, kterou Bůh
miluje, která však trpí určitou
deprivací. Tuto deprivaci považuje-
me za – přinejmenším v řadě přípa-
dů – odstranitelnou, tj. léčitelnou.
Náš primární přístup je snažit se
takovému člověku dát naději 
v Kristu – nikoli jej odsuzovat, a
tak k problému, který již má, při-
dávat ještě další. Pokud se takový
člověk u křesťanů setkává na prv-
ním místě s odsouzením, pak Bo-

žímu dílu spíše překážíme, než
abychom je konali. Naším cílem je
takového člověka získat, nikoli
zesměšnit či zostudit.“ 
Prohlášení arcibiskupa Dominika
Duky: "Již z předběžného progra-
mu Prague Pride je zřetelné, že se
nejedná o otázku práva menšiny na
toleranci, ale o propagaci uvolněné-
ho životního stylu, který není zod-
povědný, důstojný a krásný. Na-
opak rozvolněný sexuální život,
pohrdání těmi, kteří obětují v
rodinném životě mnohonásobně
víc růstu společenských hodnot a
tím obohacují celou společnost,

přivádí mě k smutku nad takovým-
to způsobem zviditelňování se.
Především ve vztahu k dětem po-
žadavky zmíněných protagonistů
Prague Pride na adopci popírají de
facto právo dítěte na své biologické
rodiče, otce a matku. Nechť jsou 
v tomto případě připuštěni ke slo-
vu skuteční odborníci, dětští psy-
chiatři, psychologové, právníci a
sociální pracovníci. Takovéto akce
mediální cestou vytěsňují ze spo-
lečnosti opravdový vhled do váž-
nosti problému."

-kar

Pamětní deska akademika Josefa Dobiáše v Pelhřimově

Josef Dobiáš - historik antiky,
ale také Pelhřimova

Stanoviska k Prague Pride 
Dokončení ze str. 2

Maturitní fotografie Josefa Dobiáše



SEnioRát BRněnSKý

Českobratrská církev evangelická

BOSKOVICE – Ne 9.30 h
Hybešova 9, f. Marek Zikmund
BRNO-HUSOVICE – Ne 9 h
Netušilova 720/26, p. Brno 14, f.
Štěpán Hájek
BRNO-ŽIDENICE – Ne 9 h
Konečného 6/8, p. Brno 15, f. Pavel
Kašpar, f. Romana Špačková
BRNO I – Ne 8.30 h + 10 h 
Opletalova 600/6, p. Brno 2, f. Jiří
Gruber, f. Olga Tydlitátová
BRNO II – Ne 9 h
Lidická 719/79, f. Jaroslav Vítek, f. Ale-
xandra hauserová, f. Martin Horák
BŘECLAV – Ne 8.45 h
nám. Svobody 2056/14, f. Jan Zá-
mečník
DAMBOŘICE – Ne 9 h
Dambořice č. 73, f. Jana Gruberová
HERšPICE – Ne 9.30 h
Heršpice č. 117, p. Slavkov, f. Jarmi-
la Řezníčková
HRABěTICE – Ne a c 9 h
Šanovská 304, a f. Ondřej Titěra
HUSTOPEČE U BRNA – Ne 10 h
Masarykovo nám. 390/4, a f. On-
dřej Macek
KLOBOUKY U BRNA – Ne 9.30 h
Brněnská 30/218, f. Luděk Korpa
MIROSLAV – Ne 8.30 h a 19 h
Husova 67/44, f. Ondřej Titěra
MORAVSKá TŘEBOVá – Ne 9 h
Svitavská 961/40, f. Alois Němec
NIKOLČICE – Ne 8.15 h
Nikolčice č. 70, a f. Luděk Korpa
NOSISLAV – Ne 9 h (nešpor 17 h)
Masarykova 156, f. Ondřej Macek
OLEšNICE NA MORAVě – Ne 8.30 h
Rovečínská 131, f. Olga Smrčková
PROSETíN U BYSTŘICE N. PERNšTEJNEM

– Ne 10 h
Prosetín u Bystřice n. Pernštejnem 
č. 44, f. Jaroslav Coufal
ROVEČNé – Ne 9.30 h
Rovečné č. 174, f. Ondřej Ruml
SILůVKY U BRNA – Ne 8.30 h
Kopaninky 184, f. Martina Kadle-
cová
SVITAVY – Ne 9.30 h
Poličská 3, f. Filip Keller
VANOVICE – Ne 9 h
Vanovice č. 60, f. Pavel Freitinger, f.
Lenka Freitingerová
VESELí – Ne 9 h
Veselí č. 21, p. Rovečné, a f. Ondřej
Ruml, j Martin Litomiský
ZNOJMO – Ne 10 h
Rudoleckého 928/15, f. Jana Špina-
rová

Církev bratrská

BRNO BETANIE – Ne 10.30 h
Kamenná 1, a 1. k. Jiří Lukl, 2. k.
Aleš Kratochvíl
BRNO KOUNICOVA – Ne 9 h
Kounicova 15, k. Jan Asszonyi, 2.
k. Jakub Škarvan
BRNO KRáLOVOPOLSKá – Ne 10 h
Královopolská 810/74, Brno Ža-
bovřesky, k. David Kubíček
KYJOV – Ne 9.30 h
Urbanova 716, k. Mirko Tichý
LETOVICE – Ne 9 h
Okružní 13, k. Zbigniew Lipus
TŘEBíČ – Ne 9.30 h
Kpt. Jaroše 638/7, k. Karel Šustek

Evangelická církev metodistická

ARCHA BRNO – Bystrc - Ne 9 h
Lýskova ul., f.Jana Křížová
ZNOJMO - Ne 9.30 h
Chelčického 774/2, 1 patro
f. Pavel Kuchynka

Bratrská jednota baptistů

BLANSKO – Ne 9 h
Svatopluka Čecha 11, k. Michal
Petratur
BRNO – Ne 9 h
Smetanova 20, k. Pavel Coufal

Bohoslužby
ČESKOBRATRSKý EVANGELICKý SBOR

V PROSTěJOVě vás zve na slavnostní
otevření opravené modlitebny ve
Vyškově, Kašíkově ul. 13 v neděli 16.
září 2012 ve 14.30 hodin, při kterém
bude bratr ThDr. Ondřej Kolář kázat
a přednášet na téma "Úkoly laiků 
v církvi a společnosti".

* * *
FESTIVAL KŘESťANSKéHO UMěNí V PRAZE

Ve dnech 24. září - 7. října proběhne 
v Praze Festival křesťanského umění.
Jedná se o akci amerických umělců,
kteří ve spolupráci s místními sbory
předvedou zájemcům různé umělec-
ké workshopy - malování, sochařství,
kurz fotografování, práci s textilem,
atd. Vyučující budou připraveni sdílet
s návštěvníky evangelium. 
Workshopy se budou konat bezplatně
od 10 do 17 h, program pak doplní
hudební vystoupení, přednášky a
semináře na aktuální témata z křes-
ťanského pohledu. Tématy budou
např. sexualita, partnerské vztahy,
Boží ne/existence, utrpení nevinných
lidí, evoluce, aj. Programy budou pro-
bíhat v češtině, angličtině a ruštině.
Plánujeme mít venkovní stan na
náměstí Palackého (a možná také u
Anděla), ve kterém budou worksho-
py probíhat, a zároveň bude také
zázemím pro účinkující. Rozměry
stanu jsou 3 x 6 x 12 m (v x š x h).
Chceme rozdávat svůj program
večerních seminářů na celé dva týdny
všem, kteří se zúčastní workshopů, i
těm, kteří půjdou kolem. 

* * *
Vážené sestry a bratří, přijměte pro-
sím pozvání Českého přípravného
výboru do Prahy na Mezinárodní
ekumenickou konferenci Praha 2012
ve dnech 20. – 23. 9. 2012. (IEC). Bu-
deme mít po dvou letech příležitost k
osobnímu setkání, sdílení se a rozva-
žování s cca 50 dalšími účastníky nad
tématy: Společné zvládání bolestí
minulosti (Jak se vypořádat s bolest-
mi minulosti, Místo křesťanů v tomto
vypořádávání, Bolestivá minulost ja-
ko výzva) a Kulturní, národní a křes-
ťanská identita v Evropě (Problém
imigrace, Multikulturalita). Součástí
programu bude také závěrečná neděl-
ní ekumenická bohoslužba a varhan-
ní koncert. 
Přihlašovat se můžete elektronicky na
webu - http://iec2012.evangnet.cz -
kde také naleznete další informace o
IEC vč. programu nebo přímo na
jana.bartonova@gmail.com. Platí se
až na místě samém.

* * *
Srdečně zveme širokou veřejnost na
Varhanní koncert Lukáše Vendla po-
řádaný v rámci Mezinárodní ekume-
nické konference v sobotu 22. 9. ve 20
h v kostele ČCE Salvátorská 1045/1,
Praha 1. Vstupné dobrovolné.

Pozvánky
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Bylo mu 78 let a shromáždění 
k jeho památce se konalo 18. srpna
ve sboru ČCE v Poděbradech. Byl
to nevšední muž. Nikdy se nezto-
tožnil s většinovým chováním ani
míněním. Měl svůj vlastní klidný
způsob zájmů i vyjadřování. Ne-
měl zapotřebí se prosazovat, upo-
zorňovat na sebe. Cítil se dobře 
v pozadí a mlčící, přece však 
v úzkém kruhu mezi přáteli byl
vtipným glosátorem okolního
dění. Když jsme na bohoslovecké
fakultě poslouchali přednášky a
všichni jsme horlivě zapisovali sly-
šené, on seděl pozorně vztyčen a
sotva si co poznamenával. Mně při-
padalo, že svým šestým smyslem
zachycuje podstatné. Podstatné
bylo to, co mělo duchovní hloubku
a vtipného ducha. Nevím, jak
obstál při zkouškách, když jeho
znalosti procházely jeho vlastním
výběrem, ale zkouškami procházel
– až téměř do konce. Když jsme se
v posledním studijním létě všichni
horlivě připravovali na zkoušky,
on zmizel. Několik týdnů jsme o
něm nevěděli. Až pak se náhle
objevil, na kole, opálený; projel
mezitím polovinu Čech a vykoupal
se v desítce rybníků. 
Bylo mu zřejmě cizí shromažďovat
vědomosti , bylo mu však vlastní
shromažďovat silné dojmy podle
vlastního rozlišovacího klíče. Jeho

přístup k životu a světu bych
nazval umělecký. Nechal se oslovit
působivým obrazem, vyznal se 
v literatuře, filosofii i teologii, vždy
silně a výběrově. Žasnu, odkud své
vědomosti bral, nevídal jsem ho
číst, ale vždycky vystihl v literatuře
podstatné. Nevím, že by navštěvo-
val umělecké galerie, ale znameni-
tě se vyznal ve výtvarném umění.
Vždycky míval blízko ke vtipu a
duchaplnosti, nikdy se však hluč-
ně nesmál. Vždy klidný, s vytříbe-
ným vkusem, noblesního chování,
úsporných i estetických pohybů.
Když jsme pak všichni studenti na-
stoupili do povinné služby v socia-
listické armádě, asi měsíc po nástu-
pu jsme se náhodou v rámci této
služby tři nebo čtyři nakrátko set-
kali. Všichni jsme byli vybaveni
osobní zbraní, totiž puškou s dlou-
hou hlavní. Poddůstojníci nám
často kontrolovali, zda je hlaveň
naší zbraně patřičně čistá a lesklá a
když nebyla, stíhalo se to.  A když
jsme zpozorovali, že Vlastíkova
hlaveň je silně zanesená, vyslovili
jsme pobavené pohoršení. Ale on
nás ubezpečil: z toho se nestřílí!
Pak se věnoval různým málo kvali-
fikovaným zaměstnáním. Zřejmě
proto, že nechtěl opustit své rodné
Poděbrady, protože (ač to nikdy
neřekl) cítil povinnost sloužit svým
nemohoucím matce i otci. Je-ho

pozdější rodina to asi s ním neměla
vždycky lehké, ale určitě měla pro-
spěch z jeho zcela nezištné oběta-
vosti. Ve své druhé rodině pak
vděčně našel pokojné zázemí v Ji-
lemnici. A po čase se přece rozhodl
pro službu v církvi. Neměl dokon-
čené teologické studium, sloužil
tedy jako jáhen. Co ho k tomu při-
mělo? Mé vysvětlení je toto: vždyc-
ky měl zvláštní blízkost k po-stiže-
ným, trpícím, prakticky vyčleně-
ným ze společnosti, odhodlán právě
těmto obětavě sloužit. Možná láska
k nemocné mamince, kterou v mlá-
dí ošetřoval, jej takto nasměrovala.
Okázalost mu byla naprosto cizí, ale
taktní nenápadná služba tam, kde
bylo zapotřebí, tam se našel. A ujas-
nil si zřejmě, že ty hloučky křesťanů
věrných církvi mezi ně patří. Celou
svou bytostí sdílel Ježíšovu pozor-
nost k maličkým, ne nutně k dětem,
ale ke všem postiženým, strádají-
cím, znevýhodněným, tichým v ze-
mi. A jeho pozorná služba, pohoto-
vost rozdávat sebe sama druhým,
tou dovršil své dny – až po odevzdá-
ní svých vlastních tělesných orgánů
k lékařským výzkumům. Asi také
někdy ve svých kázáních nepatetic-
ky vyslovil slovo Ježíšovo, jež si
sám tolik zasluhuje: To dobře, slu-
žebníče dobrý a věrný. Vejdiž v ra-
dost Pána svého!

Blahoslav Hájek

Zemřel vlastimil Hajský

Chtěla bych poděkovat utajenému
pisateli za článek uveřejněný 
v čísle Kostnických jisker z 18. čer-
vence 2012 nazvaný Za sestrou
Miluškou Poskerovou. Lidé tak
vzácné dělné laskavosti, jako byla
sestra Poskerová, si pozornosti
věru zaslouží. Dokázala rozdávat
něhu a zájem o druhé s úžasnou
samozřejmostí provázenou lásky-
plnou jiskrou v oku, kterou vycíti-
lo, jak autor článku zmiňuje, nejen
malé dítě, ale i nově příchozí, což
také není vždy snadné. Nebylo
tomu tak jen při realizování vel-
kých projektů při náročných hra-
byňských akcích pro postižené, o
nichž článek hovoří, ale sestra
Miluška takto vstřícně žila svou
běžnou všední každodennost, jako
by ani neuměla jinak. V běhu sou-

časných dnů, prezentujících úspěch
především ve finančních hodno-
tách, konzumu a požitku, vytvářejí
osobnosti jejího typu svými eticky
prožitými životy vzácný kontrast k
laciné módní egocentrické poživač-
nosti za každou cenu, zaměňované
za štěstí. My, kteří jsme se se sestrou
Poskerovou moh-li setkávat pravi-
delně na bohoslužbách, jí však vdě-
číme nejen za laskavost a něhu, ale
také za duchovní obohacení, neboť
mnohdy domýšlela biblické pravdy
svými vlastními hlubokými postře-
hy a zkušenostmi a dovedla se o ně
podělit s ostatními. 
Při čtení vzpomínky na ni jsem si
znovu uvědomila, jak jsem vděč-
ná, jak jsem šťastná, že smím žít 
v křesťanské církvi – jakkoli nedo-
konalé a umenšující se, přece však

stále vytvářející prostředí, v němž
dominantně platí, že „Oči, které se
dívají nadějí, vidí dále. Oči, které se
dívají láskou, vidí hlouběji. Oči, které
se dívají vírou, vidí všechno v jiném
světle“.
Obsah vzpomínky na sestru Mi-
lušku z Evangelického týdeníku
svědčí i o tom, že ani jeho autoro-
vi nejsou tato slova cizí a vzdále-
ná. Pro mne se tím hodnota vzpo-
mínky umocňuje, proto jsem si ji
uložila k vzácnému Miluščinu
dopisu, který pečlivě uchovávám.
Měla-li jsem totiž v průběhu čtení
zmiňovaného zamyšlení oči zalité
slzami, byly to slzy vděčnosti za
výstižně vykreslený příklad živo-
ta, který je hoden následování. 

Milada Kaďůrková

Život hodný následování

Na billboardu sociální demokracie
se natahuje ruka v krajkovém ruká-
vu katolického kněze (stejně tak by
ovšem mohla být ozdobena černým
rukávem taláru evangelického du-
chovního) proti ruce v modrém
rukávu, symbolu politické strany, 
v tomto případě pravicové. Protože
ta ruka v modrém rukávu třímá
měšec s finanční hotovostí, soustře-
ďuje se pozornost právě na onen
měšec. I když billboard momentálně
slouží jako prostředek politického
boje proti navrácení majetku círk-
vím, u některých z nich vlastně proti
daru ze státního rozpočtu, je v něm
bezděky, alespoň pro věřícího křes-
ťana, skryt význam mnohem hlubší.
Ten billboard by byl mnohem vý-
mluvnější, kdyby byla shora nataže-
na ještě jiná ruka, o níž se na bezpo-
čtu míst hovoří ve Starém i Novém
zákoně. Přesto, aniž je zpodobena,
ale křesťan ji zde tuší, jde tu vlastně
o naprosto zásadní teologickou vý-
pověď. Má se natahovat ruka církve

horizontálním směrem k ruce na-
přažené nyní zprava, ale příště mož-
ná zleva, či by jí měla církev nedbat
a vztáhnout se vertikálně, vzhůru, 
k nebeským výšinám? Neměla by se
církev spíše než ruky lidské chopit
té, kterou jí podává sám její Pán?
Vždyť je přece psáno (I. epištola Pet-
rova, 5,1-7): "Starší mezi vámi napo-
mínám, sám také starší, svědek utr-
pení Kristových i účastník slávy, kte-
rá se má v budoucnu zjevit: starejte
se jako pastýři o Boží stádce u vás,
ne z donucení, ale dobrovolně, jak to
Bůh žádá, ne z nízké zištnosti, ale s

horlivou ochotou, ne jako páni nad
těmi, kdo jsou vám svěřeni, ale
buďte jim příkladem. Když se pak
ukáže nejvyšší pastýř, dostane se
vám nevadnoucího vavřínu slávy.
Stejně se i vy mladší podřizujte star-
ším. Všichni se oblecte v pokoru je-
den vůči druhému, neboť Bůh se
staví proti pyšným, ale pokorným
dává milost. Pokořte se tedy pod
mocnou ruku Boží, aby vás povýšil
v ustanovený čas. Všechnu svou sta-
rost vložte na něj, neboť mu na vás
záleží."

Jaroslav Kraus, Mariánské Lázně

Horizontálně, či vertikálně?

Poprázdninové povzbuzení
Během každého otočení naší planety kolem Slunce zažijeme hned trojí počátek roku.
Advent zahajuje rok církevní, prvním lednem začíná rok občanský a prvního září vstu-
pujeme do nového roku školního. Ten naposledy jmenovaný je ze všech těch tří počátků
nejméně populární. Při něm se nezpívají koledy ani neodpalují petardy. Děti – snad
s výjimkou prvňáčků – ovládá zvláštní melancholie a my dospělí se jí od nich snadno
nakazíme. Dovolená je za námi a do Vánoc je daleko. Často si kvůli tomu peprně uleví-
me. Přesto se chci toho neatraktivního nového školního roku zastat. Jeho počátek nám
dává najevo, že skončilo období, v němž jsme užívali plodů své práce. Spížka je prázdná.
Chceme-li z ní znovu brát, musíme ji opět naplnit. Biblický Kazatel říká: „Je čas sázet i
čas trhat.“ 31. srpna jsme dotrhali a 1. září začínáme sázet.

Emanuel Vejnar


