
ať žijeme, ať umíráme, 
Patříme Pánu.

SKutKy 12,1-11

Dnešní text nás zavádí do doby ko-
lem Velikonoc kolem roku 43. Je to-
mu už 10 let, kdy byl ukřižován Pán
Ježíš Kristus. A ďábel opět zneužívá
těchto svátků, aby ťal do živého –
tentokrát přímo do jádra vznikající
církve. Herodes právě popravil
apoštola Jakuba. A aby toho nebylo
málo, když viděl, že si tím získal u
židů politické body, chystal se skon-
covat i s dalším „klíčovým“ mužem
církve – apoštolem Petrem. 
Nechal ho zatknout, zavřít do vězení
a jako vězně zvláštního významu
pořádně hlídat. Dál je ten příběh do-
cela známý. Modlitby církve, zázrač-
né vyvedení Petra andělem a jeho
další působení na misijním poli…
Zaostřeme však na ty dva apoštoly,
dříve Ježíšovy učedníky – Jakuba a
Petra. Oba patřili k Ježíšovým nej-
bližším, oba nasadili své síly pro

evangelium. Ale zatímco Petr byl
zázračně zachráněn, Jakub byl sťat.
Jistě byl také před popravou uvěz-
něn a jistě i za něj se církev modlila.
Přesto nebyl vyveden z vězení, ale
byl vyveden katovi.
Co s tím? Co s tím, že třeba jednomu
modlitby církve vyprosí uzdravení
a jinému ne? Apoštol Pavel vyznává
toto: Žijeme-li, žijeme Pánu, umí-
ráme-li, umíráme Pánu. Ať žijeme,
ať umíráme, patříme Pánu. Zkrátka:
pokud patříš Ježíši, on je stále s te-
bou! Ve všem - v radosti, v bolesti,
ale třeba i ve smrti jsi jeho! On tě
miluje a nikdy se tě nevzdá. A vždy,
nejen ve zdraví a síle, ale i ve slabos-
ti, nemoci či dokonce smrti můžeš
oslavit Pána Ježíše! 

Tomáš Pospíchal,
kazatel CB v České Třebové
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Poselství k 16. neděli po sv. trojici

Můj syn se zrovna vrátil z lesa s koší-
kem plným čerstvých žluťoučkých
lišek. Byla to moc dobrá zpráva. 
V jižních Čechách totiž nerostou
houby ani borůvky, rozhodně ne 
v těch končinách, které si jarní
mrazy zvolily, aby ukázaly přírodě i
nám svou moc. Ovšem sluší se také
říct čas a místo toho nálezu: 14. čer-
vence, obec Malonty, její část Desky.
Z toho plyne, že se nikdy nedá říct
nic definitivního, co by platilo o ce-
lém vesmíru. Pokoušejí se o to me-
teorologové, aby aspoň zčásti pově-
děli; jaké počasí navštíví Českou re-
publiku, obvykle nám stačí bližší
údaje, zvláště jak bude v neděli, aby
křesťané věděli, mají-li si vzít do kos-
tela deštník. Těm evangelickým
křesťanům, kteří rádi cestují, sděluji,
že pro oblast Malont je evangelíkům
nejblíže do Kaplice (10 km), kde se
církev odhodlala k činu, který jde do
páru jen s vírou. Ta je ovšem vždy

veliká, protože se na své cestě vzta-
huje k Bohu Otci, Synu i Duchu sva-
tému. Nad víru není nic většího a
mocnějšího, protože nepočítá s člo-
věkem, ale s Bohem. Když se jeden
zloděj odvážil ukrást z ústřední
pokladny církve 10 miliónů, jak by
se neodvážilo 10 evangelíků posta-
vit sborový dům Archa v Kaplici za
tytéž peníze? Setkávají se tam o 9.
hodině každou neděli.
Tím vším chci říci, že vedle nahodi-
lostí, které jsou nespolehlivé pro set-
kání, jako je počasí a jako jsou houby
a borůvky, jsou tu na zemi časy a
místa, která leží mimo nahodilost a
nespolehlivost, neboť jejich ustano-
vitelem a stavitelem je Bůh v Ježíši
Kristu. Řeknu rovnou, jak to mys-
lím: „Nerostou“, jak jsem již o tom
pověděl, ale království Boží je a roste
mezi námi. Křesťan, který se setkal s
Ježíšem Kristem a uvěřil mu, žije již
v Kristově světle a má již věčný

život. V jeho životě se už nemůže
vyskytnout nic tragického. V tomto
světle už hřích nemá volnou cestu.
Ospravedlnění, jehož jsou v Ježíši
Kristu účastni, znamená, že hřích a
smrt ztratily nad nimi svou moc.
Vírou v Ježíše Krista, toho ukřižova-
ného, se ocitli na straně věčného
života. Děkujeme apoštolovi Janovi,
že ve svém evangeliu a svých listech
zdůraznil tuto skutečnost věčného
života ještě rozhodněji než apoštol
Pavel: „Moje ovce slyší můj hlas, já je
znám, jdou za mnou a já jim dávám
věčný život; nezahynou na věky a
nikdo je z mé ruky nevytrhne. Můj
Otec, který mi je dal, je větší nade
všecky a nikdo je nemůže vyrvat 
z Otcovy ruky. Já a Otec jsme jedno.“
(J 10, 27-30)
Křesťanská církev, shromáždění
těch, kdo byli v Kristu povoláni a
vyvoleni k věčnosti, se ve svém zvě-

nejen o tom, že nerostou
ZaoStřeno na blíZKo

Dokončení na str. 2

Věnujte, prosíme, pozornost prohlášení, které na svém mimořád-
ném zasedání dne 3. září 2012 formulovalo Předsednictvo Eku-
menické rady církví v ČR:

V současné době se nejenom v mediálním prostoru objevily
obavy, zda zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi neprola-
muje hranici 25. února 1948 jako výchozího okamžiku řešení
restitučního problému. Po prolomení této hranice by nastala
situace s těžko předvídatelnými důsledky vůči našemu státu.
Skutečností je, že k prolomení hranice února 1948 by mohlo
paradoxně dojít nepřijetím zmíněného zákona, a ne jeho přije-
tím.
Dikce návrhu, umožňující vydávání majetku zabaveného po
roce 1948 na základě zákona č. 142/1947 Sb., kolem kterého je
aktuálně tolik diskuzí, je slovo od slova opsána z platného
zákona o půdě. V našem právním řádu se nejedná o žádnou
novinku. Je to schvalování již schváleného. Pokud zákon o půdě
hranici února roku 1948 neprolomil, proč by jej měla prolomit
stejná formulace v zákoně o majetkovém vyrovnání? Kdyby to
nestačilo, zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi navíc vý-
slovně uvádí, že předmětem úpravy tohoto zákona jsou pouze
majetkové křivdy z období počínajícího 25. únorem 1948 a kon-
čícího 1. lednem 1990. Pokud některé církvi bylo cokoli zabave-
no třeba již 24. února 1948 podle dřívějších zákonů, má prostě
smůlu a náhrada se jí týkat nebude. Stát takový majetek vydat
nemůže.
Alternativou k zákonu o majetkovém vyrovnání s církvemi je
živelné neregulované vydávání zabaveného církevního majet-
ku soudní cestou, k čemuž svým rozhodnutím otevřel stavidla
Ústavní soud. Pokud existují obavy, že by přijetím zákona o
majetkovém vyrovnání s církvemi došlo k prolomení února
1948, je to obava lichá, neboť se tak nestalo ani přijetím zákona
o půdě. Mnohem snáze si však lze představit situaci, že k prolo-
mení této hranice by mohlo dojít v případě živelné a nikým
nekontrolovatelné laviny soudních jednání bez přijetí navrho-
vaného zákona.

Joel Ruml, předseda
Daniel Fajfr, 1. místopředseda

Dušan Hejbal, 2. místopředseda

Prolomení hranice 25. 2. 1948
nehrozí

Vizualizace Staroměstského náměstí s mariánským sloupem

Jsem hluboce smutný z diskusí o
mariánském sloupu na Staroměst-
ském náměstí. I když s jeho odstra-
něním rozvášněnou lůzou nelze
souhlasit, každý přece ví, že to
nebyl sloup vděčnosti Boží matce
za skončení moru, ale za vítězství
protireformace a Habsburků nad
českým národem na Bílé hoře.
Tento sloup na náměstí, kde bylo
popraveno 27 českých pánů, kteří
nechtěli nic jiného než svobodu pro
českou církev podobojí, a kde stojí
Husův pomník – i když Hus šel na
popraviště a zpíval si při tom mari-
ánskou píseň – považuji za neho-
ráznou provokaci a drzou facku do

tváře českého národa a jeho dějin. 
Irituje mě též, když Římskokatolic-
ká církev v Čechách užívá pro sebe
označení Česká církev - to historicky
je od Jihlavských kompaktát označe-
ní pro Českou církev podobojí.
Česká církev podobojí reprezento-
vala kolem r. 1575 většinu českého
národa, nejméně 75 % českého oby-
vatelstva v Českém království. To už
dnes málokdo ví. Nebýt nešťastného
Vestfálského míru, který nás oběto-
val Habsburkům, podobně jako
později nás Mnichov obětoval Hitle-
rovi nebo Teherán Stalinovi, mohli
jsme dnes být zemí podobnou Ho-
landsku, s demokratickou tradicí,

založenou na principech protestan-
ského presbyterianismu.. 
Obnovit mariánský sloup na Staro-
městském náměstí mi připadá jako
kdybychom souhlasili, aby v praž-
ských ulicích vedle pamětních desek
věnovaných těm, kteří padli v praž-
ském povstání, byly pověšeny pa-
mětní desky německým okupan-
tům, vojákům Wehrmachtu, kteří
při pražském povstání přišli o život.
Byla by to, stejně tak jako v případě
mariánského sloupu na Staroměst-
ském náměstí, nivelizace mezi agre-
sorem a bránící se obětí. 

O. A. Funda

aKtualita

Prohlášení PředSednictva eKumenicKé rady círKví v Čr

K diskusi o mariánském sloupu na Staroměstském náměstí
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tradiČní SyStém doSluhuje…
(blíží se historická změna církevní struktury ve Walesu)
„Je nutná radikální změna,“ prohlásil velšský arcibiskup Barry Morgan kon-
cem července 2012 po zveřejnění revizní zprávy Církve ve Walesu (angli-
kánské církve nacházející se ve Walesu). Tradiční systém místní far-
nosti/sboru s jedním duchovním podle zprávy, kterou shrnuje Ed Thornton
v britském týdeníku Church Times z 27. července 2012, není nadále udrži-
telný. „Církev ve Walesu má nadále strukturu a organizaci, jež se hodily 
k etablované církvi zhruba před 100 lety, avšak nyní jsou nadměrně napíná-
ny,“ stojí ve zprávě, která se má na celocírkevní úrovni projednávat v září
2012. Zpráva doporučuje nahradit farnosti/sbory rozsáhlými „oblastmi
služby (Ministry Areas)“, o něž by pečovaly týmy složené z duchovních i
laiků, přičemž každá taková „oblast služby“ by mohla zahrnovat 25 sborů
nebo kostelů. Lord Harries (emeritní oxfordský biskup, který trojčlennou
revizní skupinu vedl) v témže čísle týdeníku zprávu komentuje: „ … Místo
na sbor by duchovní byl jmenován především a hlavně do malého vedou-
cího týmu sloužícího daleko širší oblasti … Systém farností/sborů sloužil
církvi dobře, ale je dobré si připomenout, že před jeho vznikem byly Anglie
i Wales evangelizovány malými týmy duchovních, kteří žili společně na jed-
nom místě, odkud vycházeli sloužit širší oblasti ...“  Chystaná změna je
nepochybně historického významu a nezrodila se ze dne na den.

František Schilla

Farář dobrodruh
Na stránkách Evangelického týdeníku jsme obdivovali kardinála Vlka, který odváž-
ně letěl balonem! Nebi vstříc; sotva který evangelický farář by to dokázal. Z dobře
informovaných kruhů jsme se však dověděli, že čest evangelického duchovního stavu
byla zachována. Oním odvážlivcem byl bratr Václav Hurt, tehdejší farář a konse-
nior Poděbradského seniorátu ČCE, nyní již farář litomyšlský. Sám to ovšem tradu-
je následovně: „Let balónem jsem dostal od mladoboleslavského sboru k pětapadesá-
tinám. To mě velmi mile překvapilo. Smysl tohoto daru měl být v tom, abych své
tělesné schránce, zmožené a trápené všelijakými mými akcemi (bloudění v močálech
a omrzání na Šumavě, spanilé jízdy na Ukrajinu i na Balkán atd.), dal konečně mož-
nost občerstvit se pohledem z nebeských výšin.“ Let se uskutečnil na státní svátek,
5. 7. 2012. Úchvatný byl prý zvláště pohled z výše na Trosky. Posléze byl vzducho-
plavci pasován na „hraběte ze Srbska“. Zbývá jen dodat, že udatnost nového vzdu-
choplavce není zas až tak překvapivá, neboť jako vojenský kaplan působil v misi na
Balkán. A v Krkonoších na běžkách si jej pletou s Krakonošem. Přejeme mu, aby lito-
myšlský sbor mu dopřál příležitosti k dalšímu rozletu.

-kar

Z církví doma i ve světě
stování a učení soustřeďují k jediné-
mu jménu Pána Ježíše Krista, k jeho
životu, smrti a vzkříšení. Zdá-li se
komu, že je toho jména příliš, pro-
zrazuje na sebe, že dosud nepostihl
směřování obou dílů Písma, jež
předkládají svým čtenářům jedno
tajemství, které mají odhalit: „Kdo 
je ten muž z Nazareta v Galileji?“
„Kdo je ten služebník, jenž nepra-
vosti naše na sebe vezme?“ Marko-
vo evangelium vede tiše své poslu-
chače, aby svými ústy i srdcem vy-
znali to, co Marek naznačuje příběhy
a podobenstvími z Ježíšova života:
„Ty jsi Mesiáš.“ (Mk 8,29) Tímto vy-
znáním umlčí ty, kdo budou po Ježí-
šovi žádat legitimaci: „Jakou mocí to
činíš? A kdo tobě dal takovou moc,
abys tyto věci činil?“ (Mk 11,28) Boží
synovství pak bude dar těm, kdo
vyznají Ježíše Krista za svého Pána a
budou činit dobré skutky, podobné
těm, které Ježíš činil. Tuto moc jim
dává víra, která ji má z Boha.
Křesťané vyznávají, že nelze získat
věčný život jinak než vírou a posluš-
ností toho jména, které mají za jedi-
né a bez něhož nikdo nemůže nic
udělat. Avšak z dávného starověku
se k nám proplížila víra v nesmrtel-
nou duši a usadila se v křesťanské
církvi, která v ní nalezla oporu pro
své učení o dvojím bytí, dočasném a
věčném. Jsme věční díky své nesmr-
telné duši. Tato platónská idea
nesmrtelné duše a věčného života je
živa z blízkosti Božího slova, které
jako akt a dar Boží má účast na bož-
ském životě. Ta blízkost a podobnost

však nepomůže platónské ideji o
nesmrtelnosti duše, aby se naturali-
zovala a stala se tak i křesťanům při-
jatelnou. Vyzvedněte ji z křesťanské
blízkosti a svlékněte ji ze šatů, které
nejsou její vlastní, a zjistíte, že ne-
smrtelnost duše v platónském pojetí
a křesťanská nesmrtelnost, obsažená
a darovaná ve vzkříšení Ježíše Kris-
ta, je absolutně jiná. Rozdíl mezi ni-
mi záleží v tom, že křesťané mají
věčný život díky Ježíši Kristu, ti
druzí mají nesmrtelnost díky své
duši. Křesťanská církev se pokusila
odstranit jejich protikladnost tím, že
přidala nesmrtelnost duše jako
trumf k velikonoční víře ve vzkříše-
ní. Marné počínání, nečisté, vedené
strachem!
Čistota církevního učení záleží 
v tom, že se drží jednoho, jediného
zdroje, jímž je Boží slovo. Církev mu
naslouchá a vykládá je. Přitom spo-
léhá na pomoc Ducha svatého. Boží
slovo jako stvořitelský akt nás povo-
lává k životu, nikoli my sami třeba
ustanovením nesmrtelné duše. Z re-
formátorů byl Luther jediný, kdo se
pokusil vyjádřit nesmrtelnost čistě
biblicky, tj. Božím slovem: „Nesmr-
telný je ten, s kým Bůh mluví.“ A
když už s námi mluví, nechce s tím
přestat, bude mluvit až do věčnosti.
Do života nás povolává Boží stvoři-
telské slovo, nikoli my sami konsti-
tucí své duše, její nesmrtelností.
Nesmrtelnost, která chce být zcela
nezávislá na Bohu a jeho slovu, je
nástrojem v rukou lháře a pokušite-
le, jehož svodům křesťan unikne, jen
když povolá Boha na pomoc: „Ne-

vydej nás do pokušení.“ (L 11,4) Po-
kušením je domýšlivost, která počítá
s tím, že Bůh nás musí vysvobodit,
protože nemůže zapomenout, že
nás stvořil. Nesmrtelnost spjatá s do-
mýšlivostí „jsem přece tvé stvoření“
zabrání člověku ucházet se o jinou,
nesrovnatelnou pomoc lásky, kterou
Kristus Pán nám přinesl od Boha,
odpustil nám náš hřích svou smrtí
na kříži a otevřel nám dveře k živo-
tu věčnému.
Nesmrtelná duše pochopená jako
schopnost dobrat se lepšího života
je hřích, neboť odvrací pohled člo-
věka od stvořitelských událostí a
činů Božích jako je stvoření, vy-
koupení a dokonání v slávě Boží.
Tváří v tvář nesmrtelnosti platí
Ježíšovo slovo: „Co je platno člo-
věku, byť i nesmrtelnost získal, ale
duši svou ztratil?“ Nesmrtelnost
zůstává modernímu člověku jako
zbytek domýšlivosti, že si jako člo-
věk stačí sám a nikoho nepotřebu-
je. Uvažuji, co zbývá vzdělancům
a filosofům, kteří nepoznali a ne-
přijali Božího Syna, aniž v něho
uvěřili, dokud si ještě nenašli svůj
strom. Je mi z toho smutno, a pro-
to raději čtu apoštolova slova
kladně: Přece se jich najde v ko-
rintském sboru aspoň tolik, že
mohou být jmenováni jako zvlášt-
ní skupina: „Není mezi vámi
mnoho moudrých podle lidského
soudu.“ (1 K 1,26)
Kéž rosteme v milosti a poznání
našeho Pána a Spasitele Ježíše
Krista.

Josef Veselý

nejen o tom, že nerostou
Dokončení ze str. 1

Masaryk se nestyděl dát Ježíše do středu našich dějin i do stře-
du demokracie. Kéž je Ježíš také smyslem naší současnosti a
budoucnosti.
Dne 14. září uplynulo 75 let od chvíle, kdy zemřel 1. prezident
ČSR Tomáš Garrigue Masaryk. Narodil se 7. března 1850 
v Hodoníně a zemřel 14. září 1937 v Lánech. Byl pedagogem,
politikem, státníkem a filosofem. Byl také poslancem rakouské
říšské rady a univerzitním profesorem. V roce 1918 se stal prv-
ním prezidentem Československa. Za rozhodující podíl na
vzniku samostatného nezávislého státu byl jmenován Prezi-
dentem Osvoboditelem. T. G. Masaryk byl 4 krát zvolen prezi-
dentem a sedmnáctkrát navržen na Nobelovu cenu míru.
Masaryk napsal velmi důležitou větu, která má trvalou plat-
nost: „Ježíš, ne Caesar, toť smysl našich dějin a demokracie.“
Masaryk postavil vedle sebe nejznámější osobnosti starověku:
Ježíše a Caesara. 
Gaius Julius Caesar (100 – 44 př. n. l. ) byl římský vojevůdce a
politik; jeden z nejmocnějších mužů antické historie. Sehrál klí-
čovou roli v procesu zániku římské republiky a její proměny v
monarchii. Jako první Říman pronikl se svou armádou až do
Británie a za řeku Rýn. Svými výboji rozšířil římskou moc hlu-
boko na sever. V roce 49 zahájil občanskou válku a na jejím
konci se stal jediným vládcem římského státu. Po uchopení
moci zahájil rozsáhlé reformy římské společnosti. Byl zvolen
doživotním diktátorem. V roce 44 byl zavražděn a v roce 42 př.
n. l. byl římským senátem oficiálně prohlášen za jednoho z řím-
ských bohů.
Ježíš nebyl císařem ani vojevůdcem. Je však ústřední postavou
dějin. Svým vlivem způsobil rozdělení dějin lidstva na dvě epo-
chy – na epochu před Kristem a po Kristu. Narodil se v Betlémě
v izraelské zemi, vyrůstal v Nazaretě. Pracoval jako tesař. Tři
roky působil v Izraeli jako prorok a kazatel, který zvěstoval
pravdu o Bohu, o člověku, o zlu, o smrti i o věčnosti. Svou mocí
uzdravoval lidi ze všech nemocí a křísil mrtvé. Zvěstoval, že je
Božím Synem, který přišel na svět proto, aby vysvobodil člově-
ka z moci zla, z moci smrti a daroval lidem nový život v lásce
zde na zemi a věčný život v Božím království. Mocí svého slova
proměňoval lidi – ze sobců dělal lidi obětavé, z pyšných lidi
pokorné, ze zlodějů lidi, kteří rozdávali druhým, z hříšníků
dělal lidi svaté. Nikomu neublížil a pro věčné dobro druhých
byl ochoten prolít svou vlastní krev. Ve Velký pátek byl ukřižo-
ván, ve velikonoční neděli vstal z mrtvých a po 40 dnech vstou-
pil do nebe. Jeho učení, smrt a vzkříšení je základem křesťanské

církve. Jeho učení je přeloženo do téměř 3 tisíc jazyků a má
všude velmi kladný vliv na život jednotlivců, rodin i národů.
Proč dal Masaryk na první místo Ježíše?
Ježíš byl jediným mužem v dějinách, který s největší láskou a
pokorou sloužil všem až k sebeobětování. Jeho učení i jeho pří-
klad života vnáší nový životní styl do světa plného sobectví,
pýchy a bezohlednosti. Jeho učení ovlivnilo a ovlivňuje velmi
kladně život mnohých národů. Mělo rozhodující vliv i na život
evropských národů.
Caesar byl mužem, který chtěl nad druhými vládnout jako dik-
tátor a pod jeho vedením bylo prolito ve válkách mnoho lidské
krve. 
Když Masaryk hodnotil tyto dva muže – Caesara a Ježíše a
jejich vliv na národy, dal jednoznačně přednost Ježíši. Věděl
velmi dobře, že žádný Caesar – žádný císař ani král, žádný pre-
zident nebo předseda vlády, nemůže dát národům ani jednotli-
vým lidem opravdovou kvalitu života. To může dát jedině Pán
Ježíš Kristus. Jsme velmi vděčni, že to první prezident vyjádřil
tak jasně a jednoznačně: „Ježíš, ne Caesar, toť smyls našich dějin
a demokracie.“ Ano, Pán Ježíš dává smysl životu každého člo-
věka, dává smysl dějinám a dává smysl i demokracii. 
Co to znamená, že Ježíš je smyslem našich dějin ?
Dějiny mají smysl, když má smysl život každého člověka. Co je
tedy smyslem lidského života? Masaryk řekl: „Člověk od pří-
rody je jistě egoistou.“ Každý den slyšíme a vidíme, jak lidé
deklarují: Tolik máš ze života, co si užiješ. Ježíš ukázal slovy i
životem, že smyslem života není sobecké užívání, ale láska -
láska k Bohu a láska k lidem. Proč láska k Bohu? Proto, že Bůh
je naším Stvořitelem a dárcem všeho dobrého, co máme. Mi-
lovat Boha znamená milovat zdroj dobra. Proč láska k lidem?
Protože láska, která obšťastňuje jiné, činí šťastnými i nás. Pokud
je láska ve všem, je to skutečně smysl života. Láska se může
projevit jakkoliv a kdekoliv a může být skutečně všude. Masa-
ryk to řekl i v následující větě:
„Ježíš, ne Caesar. To je první přikázání lásky k bližnímu.“
Co to znamená, že Ježíš je smyslem demokracie? I na tuto otáz-
ku Masaryk odpovídá: „Demokracie není panováním, nýbrž
prací k zabezpečení spravedlnosti.“ Lidská společnost potřebu-
je ke své existenci určitý řád, pravidla, podle kterých se všichni
řídí. Respektuje-li vláda, která je zvolena lidem, Ježíšovo přiká-
zání lásky k bližnímu a usiluje o jeho naplnění v praktickém
životě všech občanů, pak vytváří podmínky pro smysluplný a
šťastný život. 

Ježíš je vskutku jedinečným učitelem smysluplného života v
opravdové lásce, která slouží druhým až k sebeobětování.
„Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přá-
tele.“ (Jan 15,13)
Ježíš je však mnohem víc než učitelem lásky, je Světlem, které
ukazuje cestu života až do věčnosti; je také zdrojem pravdy,
dává pravdivé odpovědi na naše základní otázky života, smrti
i věčnosti, je zdrojem života, který má smysl a jasný cíl. On
praví: Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci,
než skrze mne.“ (Jan 14,6)
Přemýšlím nad tím, proč současní politici neberou vážně
Masarykova slova, že Ježíš je smyslem dějin i demokracie. Proč
nestudují Ježíšovo učení, proč ho neuvádějí do života našeho
národa, když má stále zásadní a jednoznačně kladný vliv na
dějiny lidstva?
Přál bych našim politikům a všem, kdo řídí naše obce, města i
stát, aby vzali vážně slova prezidenta Masaryka. Kéž by byl
Ježíš Kristus smyslem naší současnosti i budoucnosti a smys-
lem demokracie i ve 21. století. 

St. Kaczmarczyk

ježíš, ne caeSar, toť smysl našich dějin a demokracie
K 75. výroČí úmrtí t. G. maSaryKa



Při biblické četbě narážíme po celý
život na texty, které jako by vystiho-
valy naši osobní situaci, jak ve chví-
lích radostných, tak i tíživých a
bolestných. To platí obzvlášť pro
hodně pokročilý věk, kdy nastávají
podle dávného Kazatele dny, v nichž
není zalíbení (Kaz 12,1). Jsou ovšem i
texty, které nás vybízejí, abychom se
učili smiřovat s údělem tíživého
stáří a počítat s ním jako s přiroze-
nou stránkou našeho životního bě-
hu. Ony texty mají často i velmi
působivé obrazné formulace, které
vedou k hlubšímu zamýšlení a do-
mýšlení. 
Ve Starém zákoně je takový základ-
ní obraz u proroka Izajáše (40,6-8),
který máme mnozí v paměti podle
kralického znění: Všeliké tělo jest
tráva, a všeliká vzácnost jeho jako květ
polní. Usychá tráva, květ prší, jakž vítr
Hospodinův povane na něj. - Usychá
tráva, květ prší, ale slovo Boha našeho
zůstává na věky. Dnes máme i mož-
nost užitečného porovnání s dalšími
českými překlady: ČEP vztahuje
onu pomíjivost života obecně na
celé stvoření: Všechno tvorstvo je
tráva a všechna jeho spolehlivost jako
polní kvítí. Tráva usychá, květ vadne,
zavane-li na něj vítr Hospodinův.-
Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha
našeho je stálé na věky.- Překlad B-21:
Každý člověk je jako tráva, všechen jeho
půvab jako polní květ. Usychá tráva,
kvítí uvadá, jak na něj zavane Hospodi-
nův dech.- Usychá tráva, kvítí uvadá,
slovo našeho Boha však věky přetrvá.-

Jeruzalémská bible: Každé tělo je
tráva a všechen jeho půvab je jako polní
kvítí. Tráva usychá, kvítí uvadá, když
přes něj přejde Jahvův dech.-Tráva usy-
chá, kvítí uvadá, ale slovo našeho Boha
trvá na věky. K tomuto Izajášovu
metaforickému výroku se vrací 
v Novém zákoně apoštol Jakub ve
svém varování proti hrabivým
boháčům (Jk 1,10-11) i apoštol Petr,
když připomíná nepomíjitelnost
těch, kdo se narodili "ze semene",
které roste z moci živého a věčného
Božího slova (1 Pt 1,24-25). 
V Novém zákoně mně zní nově a
souznivě obrazný příměr apoštola
Pavla v 2 K 4,16, a to právě v době,
kdy mně bylo dáno přesáhnout (již
o třináct let) věkovou mez osmde-
sátky udávanou v Ž 90,10. Jde o
doznání tělesného chřadnutí, jímž
apoštol vystihuje své břímě věku, už
hodně pokročilého.V původním
řeckém textu to zní: náš vnější člo-
věk zaniká (hyne). Je to trefné vysti-
žení situace, kdy "tělesná schránka"
uvadá a chřadne, kdy tuhnou a bolí
klouby i kosti, kdy se po nemocech
stupňuje únava, až celé tělo pomalu
"zaniká". Touto metaforou Pavel
předjímá svůj následný příměr: ke
"stanu těla", který je nutno svým
časem složit (zbořit) a život skončit
(2 K 5,1n). 
I zde je dobré přiblížit si Pavlův
obraz "vnějšího hynutí" v dalších
překladech. Kralické znění zevnitřní
člověk náš ruší se - je dnes už těžko
srozumitelné. ČEP opomíjí Pavlovu

metaforu "vnějšího člověka" ve
smyslu obrazu "tělesné schránky" a
překládá jednoduše: navenek hyne-
me. (Na původní text odkazuje v po-
známce: náš vnější člověk.) Podobně
B-21: navenek podléháme zkáze. (V po-
známce též odkaz na původní text.).
Jeruzalémská bible: náš vnější člověk
chátrá. - Ale co zde má vlastně vy-
značit tato Pavlova metaforická
představa "vnějšího člověka", který
zaniká ? Snad ne jen pouhý vnější
pohled na postavu chátrajícího star-
ce již v pokročilejším věku? 
Zde je nutno doplnit, že Pavel v této
své výpovědi (2 K 4,16) nemluví o
údělu stáří jen po stránce tělesného
zanikání, ale že příměr k ochabují-
címu "vnějšku" používá jako pro-
tiklad k tomu, co se s ním děje
"uvnitř", jako při vnitřním člověku.
Proto začíná své celé vyznání slův-
kem "ačkoli, (i když)", jímž podmi-
ňuje a vyvažuje svou "situaci" tíživé-
ho stáří. Doslova:
I když náš vnější člověk zaniká, ten náš
vnitřní se obnovuje den za dnem. Jde tu
vlastně o Pavlovo vyznání víry,
která je i při ubývání tělesných sil
oddána do Boží moci a pomoci. -
Zde jako by Pavel přímo navazoval
i na vyznání starozákonního žalmis-
ty: Ač tělo i srdce mé hyne, skála srdce
mého, a díl můj Bůh jest na věky 
(Ž 73,26). V tomto Pavlově vyznání
je pro nás křesťany inspirující výzva
a nadějná vyhlídka i pro naše dny
pozdního stáří.

Jiří J. Otter 

3ET-KJ

biblické texty 
k nám promlouvají až do pozdního stáří Kam Se Podělo ježíšovo tělo?

Rád bych poděkoval bratru Josefu Veselému za laskavou odpověď na
otázku, kam se podělo Ježíšovo lidské tělo ve chvíli, kdy byl vzat do
nebe, kam ovšem vstoupil již jen jako Bůh (ET-KJ 23-24). Odpověď, kte-
rou mi bratr Veselý adresuje, říká: To tělo zemřelo a bylo pohřbeno, teo-
reticky by bylo možno Ježíšovy kosti vykopat ještě dnes.
Tu odpověď čtu s potěšením, musím však upozornit, že dotyčnou otáz-
ku jsem nikdy nepoložil, ba ani mě nenapadla. Reagoval jsem pouze 
(v ET-KJ 13) na tvrzení profesora Petra Pokorného (ET-KJ 10): „I dítě
pochopí, že to, co v Bibli čteme o Ježíšově vzkříšení, neznamená jeho
zázračné znovuoživení.“ Jak bratr Pokorný vyložil už vícekrát podrob-
něji, např. ve svém výkladu Apoštolského vyznání (1994, str. 91), chápe
vzkříšení jako metaforu pro vyjádření nevýslovně mohutné, uchvacují-
cí i ohromující velikonoční zkušenosti Ježíšových následovníků. Byla to
zkušenost „události, kterou zprvu nedovedli popsat lidskými slovy“.
Tuto zkušenost pak po nějakou dobu „vyjadřovali na různých místech
různým způsobem“, avšak velmi brzy se „shodli na tom, že nejvhod-
nějším způsobem k jejímu vyjádření je zvěst o tom, že Ježíše vzkřísil
Bůh“.
Pod tlakem teologické argumentace se – nerad! – vzdávám právě té
představy, že ve vzkříšení šlo – mimo jiné – také o zázračné znovuoži-
vení jeho probodeného těla. Stačí, že Ježíš žije, a otázku, co se při vzkří-
šení stalo s jeho mrtvým tělem, odkládám jako bezvýznamnou. Musím
ovšem přiznat, že mi u Pokorného trochu chybí podrobnější výklad, jak
potom chápat tělesnost Vzkříšeného, resp. Zmrtvýchvstalého (viz Apo-
stolicum), v čemž naopak bratr Veselý má velice jasno.
Bratr Pokorný (ET-KJ 10) říká, že jeho výklad „s mírným zjednodušením
lze vysvětlit už dětem ze základní školy“. U těchto dětí slyším onu otáz-
ku: „Kam se podělo Ježíšovo tělo?“ Stále doufám, že u bratra Pokorného
nebo u jeho žáků naleznu pro tuto situaci instruktivní katechetický
návod.

Pavel Říčan
* * *

Vážená redakce,
nepatřím k pravidelným čtenářům ET-KJ a jednotlivá čísla se ke mně
dostávají jen občas. Chci proto s jistým zpožděním zareagovat na článek
pana Veselého "Kam se podělo Ježíšovo tělo?" z č. 23-24/2012. Je polito-
váníhodné, jak současná theologie vyprazdňuje jazyk, když namísto
"evangelisté lžou" uvádí "evangelisté svým zvláštním způsobem svědčí
pravdě". Možná se pousmějete nad laikem, který nechápe soudobé bo-
hoslovecké proudy. Bohužel si nemyslím, že je v pořádku, když být
moderním theologem znamená rozvod se zdravým rozumem. S polito-
váním musím dále konstatovat, že to není poprvé, co mi při četbě
výplodů současných neorthodoxních bohoslovců vytanul na mysli vý-
rok Ciceronův: "Nejjasnější pojmy jsou často zatemňovány složitými
úvahami." 
S pozdravem

Daniel Spratek

nad biblí

Brána věčnosti je však před námi
otevřena. 
Bude to nejprve řeč o tom, jak vše
končí. Tak nadepsal svou knihu
recenzí „Jedenáctý bílý kůň“ básník
Jan Skácel. Chtěl jsem mu trochu
vytknout, že za vším, co v té knize
napsal, lze spatřit i cítit roušku
nostalgie, která přikrývá a hned
ukládá do šuplíku nepřekonané mi-
nulosti  to, co bylo, ale už není. Vlast-
ně vůbec nic není, všechno končí.
Převahu minulosti nad tím, co je, ale
už končí, nelze oslabit ani vědomím
o přítomnosti „Toho, který přece
všechno ví“ (str. 78). Strhující slova
toho, kdo hledá pevný bod či něko-
ho a marně se vzpírá být zařazen
mezi ty, kdo už jenom končí a nemo-
hou navazovat trvalý vztah, vytvá-
řejí příliš malý základ , aby z něho
vyrostla víra, vztah k člověku Ježíši
Kristu. Svým čtenářům Jan Skácel
poskytl jen malý důvod, aby v jeho
stopách očekávali od života víc než
to, že končí. Že je to smutné? Tak se
obracím na své čtenáře pro porozu-
mění, ale vím, že by tento subjektiv-
ní pocit mohl sotva obstát v očích
dalších rozumných recenzentů,.
Zdržuji se silnějších slov, neboť naše
kniha Bible mi zadržela ruku a já
právě tou volnou rukou ji otevírám
a čtu vyznání Kazatelovo:  „Ale jak
jsem se ohlédl na všechny skutky
své, kteréž činily ruce mé, a na práci
úsilně vedenou, a aj, všecko marnost
a trápení ducha, a že není nic užiteč-
ného pod sluncem“ (Kaz 2,11).
Avšak při hodnocení těchto slov
neměli bychom zapomenout na to
vskutku poslední: „Všeliký skutek
Bůh přivede na soud, i každou věc
tajnou, buďto dobrou, buďto zlou“

(Kaz 12,14). Čtenář může snadno
rozpoznat rozdíl: Moderní beznadě-
je, jíž všechno končí, nezná Boha,
končí v nicotě, už neslyší a proto
nezná , co Bůh slibuje a vkládá do
toho, co končí: „Nuže tedy jez s ra-
dostí chléb svůj a pij s veselou myslí
víno své, nebo již oblibuje Bůh skut-
ky své. Každého času ať jest roucho
tvé bílé, a oleje na hlavě tvé nechť
není nedostatku“ (Kaz 9,7-8). Citace
z knihy Kazatel jsou dostatečně
dvojsečné, aby si je nemohl kdokoliv
přisvojit pro své jednostranné zamě-
ření. Kniha Kazatel se sama brání
svému zneužití: Nemluví jen o tom
všem, co končí, ale i o tom, co začíná
soudním Božím rozsudkem. S po-
dobně kladným hodnocením toho,
co je, mluví malíř Josef Čapek o slá-
vě pomíjivosti, která nesměřuje do
propastné tmy, ale vchází branou
věčnosti, aby ji ozdobila vším, co
poutník poznal pěkného na své
cestě pomíjivosti. Vyzývá nás, aby-
chom touto pomíjivostí nepohrdali,
ale věnovali jí svou vážnost, pokud
jsme jí schopni (Pavla Pečínková,
Josef Čapek, 2009 -2010). 
Řekli jsme na začátku, že bude řeč o
tom všem, co končí. Zatím však sto-
jíme na počátku prázdnin a náš
malý školák si vzpomene na školu,
kterou opustil. Zdá se mu, že škola je
nekonečně daleko. Dál než smrt.
Sotva to obávané slovo vyslovil,
hledá, jak by je odmocnil, a to doko-
nale. A činí se. Na začátku prázdnin
v rozmachu svých neopotřebova-
ných sil prohlásí, že „ smrt vlastně
není“ a k tomu dodá opatrněji, „pro-
tože než budu starý, něco se proti
tomu vynalezne.“ Spisovatel Jan
Skácel, aby nenechal malého školá-

ka v takové pověře žít, anebo jen za
jeho zády a jen nám dospělým sdělí
tu krutou skutečnost:“ale nevyna-
lezlo se nic“ a už se neostýchá
pokračovat v mrazivém tónu: „Vše
končí. I prázdniny.“ V jeho knize
patří tento výrok mezi poslední
slova. Dál už není nic. Nezamlčme,
že v té naší Knize v Bibli patří ta
slova k slovům předběžným, ohla-
šujícím nové přicházející věci, jimž
bude patřit větší sláva než těm před-
běžným, neboť budou to slova
„věrná a pravá“ (Zj 22,6), která
zůstávají až na věky. Mám z toho
radost, že naše Kniha Bible se nedá
svést tolika světskými knihami, kte-
ré svorně a skoro jednohlasně píší,
že všechno končí, a nutí nás ukáp-
nout do všech našich radostí smrtel-
ného jedu, nejlépe KCN- kyanidu
draselného. V Bibli, v souboru 66
knih se Kniha Kazatel jediná odváži-
la zpívat, že všechno dobré a krásné
nám vyrve krutý čas, avšak nakonec
stírá slzy a konejší duši a srdce:
„Raduj se tedy, mládenče, v mlados-
ti své a nechť tě obveseluje srdce tvé
ve dnech mladosti tvé, a choď po
cestách srdce svého a podle žádostí
očí svých, než věz, že tě s tím vším
přivede Bůh na soud“ (Kaz 11,9) –
tak Starý zákon krásně vyjadřuje
svobodu věřícího pod Božím záko-
nem. Pro ty, kdo věří v Ježíše Krista,
jsou napsány nové písně; místo aby
lítostnily, že všechno končí, zpívají
podle nových not, že všechno začíná
v nové kráse. Najděte si ve Zpěv-
níku jednu z takových písní, které
nám zachovala Jednota Bratří o věč-
ném životě, v Přídavku jich je pře-
hršle pěkných a zpěvných.
Avšak tato věčnost, kterou zvěstuje

Prázdniny končí

Z dopisů čtenářů

křesťanská víra, je něco jiného než
nekonečně dlouhé trvání. Musíme
vycházet z biblické představy Boha.
Bůh sám je věčný, protože je pánem
nad časem, který stvořil. Ale tento
Bůh nečeká, až a zda vůbec bude
objeven, chce se svým stvořením
jednat a s ním mluvit a také se v něm
oslavit. Bible mluví o tomto živém
Bohu, že se hne ke světu. Nemůže
být poznán jinak, než podle toho, že
jde k nám. Ti, kdo v něho uvěřili,
nemluví o svém rozhodnutí a o
svém podílu na cestě k víře, ale
mluví s překvapením a vděčností o
tom, že Bůh je našel a uchopil a oni
že se nechali uchopit. To je celý pří-
nos člověka k jeho víře.A není zane-
dbatelný. Budeš-li vzdorovat Boží-
mu uchopení, což není prázdná
hypotéza, tvůj příběh s Bohem a k
víře nemůže být tvou vinou dovr-
šen. Těch trosek víry na této cestě! I
ptám se, zda je odpuštění i pro tako-
vé, kdo začali a nedokonali? Probu-
dí snad Bůh svým milosrdenstvím
ty trosky, aby promluvily a vzdaly
chválu Kristu Pánu, který přišel
proto, aby se ujal i mé stále začínají-
cí víry a doplnil ji za mne? Ani se
moc nedivím, že nedokonalost se
přichytila i mé víry. Vždyť na té cestě
ke smetišti potkáte třeba zbytek
houslí beze strun a smyčce a hned
vedle učebnici jakéhosi cizího jazy-
ka, zřejmě upotřebenou jen v prv-
ních několika lekcích, ale i trosky
dobrých a nedokončených úmyslů,

které zaskřípou pod nohama, jinak
jsou naštěstí neviditelné. Zkazily by
ti procházku tím směrem do příro-
dy. Leč nežalostníme, už jsme na-
značili, že náš Pán se na své cestě 
k naší spáse musel spokojit s tak
nedokonalými učedníky, jako byli ti
nejpřednější, Petr a Jidáš, který spra-
voval pokladnu. 
Ježíš, ten jediný dokonalý, přišel 
z věčnosti, jež je synonymem doko-
nalosti. Historie, k níž dohlédneme,
je příliš mladá, aby se mohla alespoň
zdaleka dotknout věčnosti a doko-
nalosti. Ani ta nejstarší data na nej-
starším hřbitově a ani ta data, která
jsme mohli shromáždit o lidech, žijí-
cích před Kristem se nedotýkají věč-
nosti odkud přišel Ježíš. Jakési počá-
teční ponětí rozdílu kvality mezi
lidmi měla asi i vaše maminka, když
dbala o to, abyste se kamarádili s tím
nejhodnějším z vašich spolužáků. A
vy jí dáte za pravdu, až sami začne-
te číst a z té knihy se dozvíte nebo
vám to někdo řekne, že Ježíš z nebe
sestoupil (J 6,41). Takový nárok
nevyslovil nikdo jiný než on, jediný
(J 8,57-58). Skamarádíte se s ním a
dotknete se věčnosti a pak budete
zachovávat jeho přikázání lásky.
Hledání toho nejlepšího kamaráda,
hledání lásky a pravdy skončilo.
Jsme u konce a vlastně na začátku
všech dobrých věcí a dobrého živo-
ta. S Ježíšem jsme u věčnosti, více
nežádáme.

Josef Veselý
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Českobratrská církev evangelická

BRuNTál Ne 10.00
U potoka 383/34, a f. Vlastislav Stejskal
ČESKý TěšíN Ne (polské a c 8.00) české 9.00
nám. Dr. M. Luthera 1, f. Marcin Pilch, 
f. Štěpán Janča
FRýDEK – MíSTEK Ne 9.00
Husova 377, f. Pavel Křivohlavý
HODSlAVICE Ne 9.15
Hodslavice č. 96, f. Lubomír Červenka, 
f. Mária Jenčová
HRABOVá Ne 9.00
Hrabová č. 117, Zábřeh 1, f. Jan Hudec
HRANICE Ne 8.30
Farní 43, f. Pavlína Lukášová
JAVORNíK u JESENíKu Ne 9.45
Lidická 162, a f. Daniela Havirová
JESENíK Ne 9.15
Bezručova 7/41, f. Daniela Havirová
KRNOV Ne 9.45
Albrechtická 746/92, j Radovan Rosický,
a f. Jan Lukáš
NOVý JIČíN Ne 9.00
Janáčkovy sady 184/1, f. Pavel Prejda
ODRy Ne 8.15
1. máje 63, j Radek Hanák, a f. František
Hruška
OlOMOuC Ne 9.00
Blahoslavova 916/1, f. Jana Rumlová
OPAVA Ne 9.00
Lidická 747/2, f. Jan Lukáš
ORlOVá Ne 9.00
Palackého 787, f. Štěpán Janča
OSTRAVA Ne 8.30 
Husovo nám. 1188/4, f. Aleš Wrana, f Ewa
Milena Jelinek
OSTRAVICE Ne 9.20
Hamrovice 230, f. Pavel Janás
PROSTěJOV Ne 10.00
U kalicha 2574/1, f. Jan Jun
PŘEROV Ne 10.00
Čapky Drahlovského 912/1, f. Petr Kulík
SuCHDOl NAD ODROu Ne 10.00
Malá Strana 45, a f. Pavel Prejda
šENOV u OSTRAVy Ne 9.30
Hasičská 1131, j Štěpán Marosz, a f. Pavel
Křivohlavý
šTERNBERK Ne 9.30
U Horní brány 130/4, f. Vlastislav Stejskal
šTRAMBERK Ne 9.00
Zauličí 473, f. František Hruška
šuMPERK Ne 8.45
Revoluční 1174/8, f. Hana Chroustová
VíTKOV Ne 9.15
Opavská 116, a f. Jan Lukáš
ZáBŘEH Ne 10.00
U Vodárny 545/2, a f. Hana Chroustová

Církev bratrská – Severní Morava

FRýDEK – MíSTEK, Ne 10.45
Jiřího z Poděbrad 260, k. Petr Kučera
FRýDlANT N. O., Ne 16.00
Padlých hrdinů 1275 (Dům zahrádkářů),
k. Lubomír Hlavačka
HAVíŘOV, Ne 9.00
Fryštátská 21, k. Martin Grohman
OPAVA, Ne 9.00
Hradecká 50, a k. Karel Buba
OSTRAVA, Ne 9.30
tř. 28. října 148, k. Martin Jurčo
OSTRAVA – PORuBA, Ne 16.00
M. Majerové 1733/6 (Středisko AS), k. Petr
Polách
VElKá lHOTA, Ne 9.30
Velká Lhota č.102, k. Radek Palacký
VSETíN, Ne 9.30
Horní Jasenka 102, k. Josef Fišer
VSETíN – MAJáK, Ne 9,00 
Smetanova 1484, k. Bedřich Smola
ZlíN, Ne 10.45
Okružní 4551/17, k. Pavel Škrobák

Církev bratrská - Těšínsko

ČESKý TěšíN, Ne 9.00
Studentská 25, k. Tadeáš Firla
HORNí SuCHá, Ne 8.45
Těrlická 64/353, a k. Tadeáš Firla
HRáDEK, Ne 9.30
Hrádek č.74, v. Miroslav Kulec, a Josef Sliž
TŘINEC, Ne 9.30
Dolní Lištná 9, k. Otto Rusnok
TŘINEC – Terasa, Ne 9.30
Chopinova 463, Třinec – Lyžbice, k. Slavoj
Raszka

Bratrská jednota baptistů

OlOMOuC, Ne 9.30
Klub Sidia, Jeremenkova 36 (u hl. nádraží)
k Petr Coufal
OSTRAVA, Ne 9.00
Závoří 101/32, k Erik Poloha
SuCHDOl NAD ODROu, Ne 10.00
Malá Strana 40, k Tomáš Mrázek
šuMPERK, Ne 9.30
Štefánikova 10, k Pavel Mrázek
VIKýŘOVICE, Ne 9.30
Šumperská 272 
PŘíBOR, Ne 9.30 
nám. S. Freuda 20 

Evangelická církev metodistická

MIKulOV NA MORAVě – Ne 10.15 h
Purkyňova ul. 1700/2a, f. Michal Kostka

bohoslužby
MISIJNí ODBOR KOSTNICKé JEDNOTy A

SBORy BJB lITOMěŘICE A KOšICE zvou
na

SEMINÁŘE KŘESŤANSKÉHO
PORADENSTVÍ A PASTORACE

litoměřice: 26. - 29. září 2012 
Košice: 7. – 10. listopadu 2012

ŽIVOT VE SVOBODě
Tu svobodu nám vydobyl Kristus.
Stůjte proto pevně a nedejte si na sebe
znovu vložit otrocké jho!

galatským 5,1.
lektorky:
Anita Zürrer a Heidi Schenker
z  pastoračního střediska v  Basileji
(Švýcarsko)
Cena 1350 Kč s plnou penzí a uby-
továním.
Přihlášky pro Košice do 20. října
2012 na e-mail nebo na:
Ludmila Hallerová, Ve Vilách 7, 140
00 PRAHA 4 – Michle
telefon: 242 428 814
mobil: 774 572 671
e-mail: hallerova@volny.cz

* * *
MISIJNí ODBOR KOSTNICKé JEDNOTy A

OPERACE ESTER srdečně zvou všec-
ky křesťany na návštěvu do IZRAE-
LE. Využijte podzimního zájezdu
od 21. do 30. října.
Poznáte nejen líbeznou zemi patriarchů a
Pána Ježíše, ale setkáte se s obyvateli Židy
a Araby a od našeho průvodce Fredi Win-
klera se dovíte nejen všecko, co Vás bude
zajímat o zemi, ale také s ním nahlédnete
do prorockého Božího slova. Plánujeme i
další zajímavá setkání.
Bližší informace:
Ludmila Hallerová, Ve Vilách 7, 140
00 PRAHA 4 – Michle
tel.: 242 428 814; 774 572 671
e-mail: hallerova@volny.cz
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V den pro český národ tragický, 21.
srpna, který byl důvodem, že se r.
1968 nevrátil z dovolené do vlasti,
zemřel ve Švýcarsku r. 2012 Štěpán
Milan Pavlinec. Protože pravdivost,
pochopená jako shoda se skutečnos-
tí, byl základní rys jeho osobnosti,
neměj mi, čtenáři, za zlé, že se –
ovšem ze svého možná mylného
pohledu – pokusím být pravdivý, i
že budu velmi osobní.
Jako studenta teologie mě Š. M. Pav-
linec fascinoval svou znalostí a inter-
pretací předního německého teologa
R. Bultmanna. Šlo o projekt demyto-
logizace a existenciální interpretace
křesťanské zvěsti. Říkejte si zbožní
co chcete, ale šlo nám tehdy o evan-
gelium v jeho plnosti moci a aktuali-
tě. Š. M. Pavlinec zůstal zvěstování
Božího slova věren až do smrti. Mne
zbožní a pravověrní přesvědčili, že
je rozumnější zasvětit druhou polo-
vinu života jiným tématům. Pavli-
nec unesl v hloubi lásky, které vydal
svědectví Ježíš a kterou světu hlásá
zvěst o Kristu, můj ateismus, a tak
byl se svou paní při svých návště-
vách Čech naším hostem. Jako teo-
log věděl, že humanistický ateismus
je jen rub mince, které líc je křesťan-
ská víra. Měli jsme společného příte-
le, vynikajícího faráře a vzácného
člověka, Jana Kantorka. Zdá se, že v
přívalu postmoderní religiozity, vše-
lijakých těch exaltovaných prožitků

vzepjaté náboženské subjektivity či
pseudoontologických spekulací o
Boží entitě v rámci libovůle údajně
přírodovědných konceptů, jsme
prohráli. Vzácný Kantorek by nám
řekl: Netrapte se tím, Pán Bůh to 
v novém Jeruzalémě posoudí spra-
vedlivě. On to pochopí.
Protože se Š. M. Pavlinec v době ná-
silné socializace zemědělství zastá-
val těch, kteří byli stěhováni ze
svých domovů, kteří se nesměli vrá-
tit ani na návštěvu do své vesnice,
natož tam přespat, a protože (po-
dobně jako já) považoval teologicko
– politickou linii J. L. Hromádky za
nesprávnou, ocitl se záhy v nemilos-
ti komunistické státní správy. Jeho již
hotový doktorát byl po únoru 1948
pozastaven. Teprve po r. 1990 jej Ko-
menského evangelická teologická
fakulta mohla rehabilitovat. Budiž jí
to, alespoň takto, ke cti.
Obávám se, nevím, ale měl jsem do-
jem, že ani ve Švýcarsku neměl Š.M.
Pavlinec na růžích ustláno. Byl totiž
příliš přímočarý, příliš pravdivý a
měl mimořádný dar humoru. To
konvenční a sebejistí obvykle špatně
snášejí.
Jako druhý farář v Bernu byl zava-
len spoustou administrativních po-
vinností a úkoly církevnického pro-
vozu i nezbytností nevstoupit do
konfliktu se svým představeným.
Velmi se angažoval ve spolku česko-

slovenských křesťanů, utečenců.
Tam ovšem narážel na konservati-
vismus zejména slovenských katolí-
ků. Mnohé jeho úsilí, podobně jako
kdysi v komunistickém Českoslo-
vensku, končilo i zde v písku nepo-
chopení. Posluchačům doma se ozý-
val svými kázáními, úvahami a pro-
jevy ze stanice Svobodná Evropa, ve
spolupráci s paní Kopeckou. Iritoval
jej však pompézní, konzervativní ka-
tolicismus, pseudorehabilitace Jana
Husa – a tak opět patřil k těm nežá-
doucím.
Není však právě toto úděl Kristova
svědka, svědka autenticity Božího Slo-
va, nepatřit nikdy mezi oslavované,
protežované a konvenčně oblíbené?
Na jeho pohřeb ve Švýcarsku v re-
formovaném kostele v Bollingen 
3. září 2012 jsem se nevydal. Místo
kytičky kladu k jeho rakvi těchto ně-
kolik řádků a jeho tiché, laskavé a
hluboce vnímavé paní , paní MUDr.
Evě, tisknu upřímně ruku, s proje-
vem účasti též od mé ženy.
Ještě jeden moment nelze smlčet. Š.
M. Pavlinec miloval hory. Na srázu
Gerlachu požádal svou ženu o ru-
ku. Zasílal nám výstřižky z novin o
odvážných výstupech i o neštěstích
v Alpách. Věděl, že k moudrosti ži-
vota patří nadhled, a pro ten je
třeba se vypravit na výšiny, i s rizi-
kem zřícení.

O. A. Funda

PozvánkyČeské evangelické církvi odešel farář, 
české teologii teolog

Letos si mohla obec Františky (nyní
část střediskové obce Krouna) a její
obyvatelé připomenout 100.výročí
hřbitova, který zde slouží a existuje
od roku 1912.
Vybudoval ho sbor Reformované
církve kalvínského směru v Krouně.
Náklady na jeho stavbu, tzn.: poze-
mek, obezdění hřbitova („parkán“),
budova márnice a místnost pro
hrobníkovo nářadí, železná kovaná
brána s nápisem „POKOJ VÁM“ či-
nily 3.380,- korun rakousko-uherské
měny. Dnes je to několikanásobně

vyšší částka. Občané František své
zesnulé odváželi do 4 km vzdálené
Pusté Kamenice, kde je hřbitov pro
katolíky a další pro evangelíky. Pro-
to se rozhodli vybudovat hřbitov ve
své obci. 
Pustit se do tak finančně náročné
akce, kdy bylo v každé rodině  nejen
několik dětí, ale i bída o živobytí,
znamenalo pevnou víru v Boha, že
jejich dílo dojde ke zdárnému cíli.
Na tuto stavbu přispěli svým podí-
lem: rodák František Mundil z USA,
kde byl viceprezidentem jedné ban-

ky, a také majitel Rychmburského
panství kníže Thurn-Taxis, oba po
250,- korunách. Zbývající část 2.880,-
korun zaplatili místní evangelíci a
krounský sbor, kde byl farářem Jan
Toul. 
Hřbitov byl slavnostně otevřen 14.
července 1912 farářem Miloslavem
Novákem z Proseče kázáním na slo-
va Bible Gn 28,17. Jde o příběh, kdy
Jákob utíká z otcova domu, protože
otce podvedl. Cestou se probouzí 
v přírodě na opuštěném místě a říká:
„Jakou bázeň vzbuzuje toto místo!
Není to nic jiného než dům Boží, je
to brána nebeská.“
Potom ještě promluvil farář Vla-
dimír Čech z Borové a zazpíval ně-
kolik písní místní evangelický pě-
vecký kroužek za řízení řídícího uči-
tele Bedřicha Svobody.
Prvním hrobníkem a správcem hřbi-
tova se stal ve svých třiceti letech
František Nekvinda z č. 89. Tuto
službu vykonával přes čtyřicet let až
do druhé poloviny 50.let. Cena po-
platku za vykopání hrobu a jeho
úpravu po měnové reformě 1953
byla 80 Kčs a posléze 100 Kč. Po
skončení jeho služeb převzal tuto
práci soused Bedřich Klinský a další.
V nynější době je hřbitov nově opra-
ven Obecním úřadem v Krouně, zdi
a některé pilíře jsou přestavěné a vše
pečlivě vyspárované, budova már-
nice a skladiště je omítnuta a čistě
udržovaná. U zdi hřbitova je kontej-
nér na komunální odpad a pravidel-
ně je sem přivážena cisterna s vodou
na zalévání. Hřbitov je několik let už
ekumenický, slouží tak všem obča-
nům obce.
Při občasné návštěvě rodných Fran-
tišek, hřbitova a u hrobu svých rodi-
čů, sourozenců a sousedů jsem toto
zaznamenal. Jsem rád, že se mohu 
s veřejností podělit o toto výročí.

Oldřich Nekvinda 
z Hořic, o.Jičín

Sto let hřbitova na Františkách

Studoval teologii a historii v Praze, Basileji, Paříži a
Aberdeenu a působil nejprve jako vikář v Hořicích a farář
ČCE v Krabčicích. V r. 1930 se stal tajemníkem synodního
výboru ČCE a  týž rok promoval z novozákonní vědy, v r.
1937 se stal docentem evangelické bohoslovecké fakulty v
Praze. V letech 1939-45, když byly všecky české vysoké
školy zavřeny, připravoval bohoslovce v kurzu při synod-
ní radě ČCE. V letech 1946-72 byl profesorem, několikrát proděkanem a 
v r.1970 děkanem bohoslovecké fakulty.
Přiklonil se k dialektické teologii K. Bartha a J. L.Hromádky, vyrovnával se
s demytologizací S. Daňka a R. Bultmanna a udržoval rozhovor s filosofy J.
Patočkou a M. Machovcem. Měl značný rozhled nejen teologický a historic-
ký, ale i politický. Vůči odsunu Němců byl kritický, ale měl také střízlivé
představy o možném vývoji po r. 1948.
Nevěnoval se jen odborné práci na fakultě, ale rovněž kázal a přednášel ve
sborech ČCE. I ve svých četných vědeckých publikacích myslel zároveň na
širší čtenářskou obec.
Z jeho prací zmiňme aspoň některé: Teologie výkladů Kralické šestidílky,
Bláznovství kříže, Nástin biblické teologie Nového zákona, Teologie a filo-
sofie, Řecko-český slovník k Novému zákonu, Utrpení Páně podle evange-
lií a výklady k novozákonním knihám. Měl významný podíl na Biblickém
slovníku 1951-56, Biblické konkordanci 1954-60 a na ekumenickém překla-
du Bible. Účastnil se rovněž ekumenické práce.
"Z povahy věci vyplývá, že se tato kniha nutně opírá o výsledky práce pře-
mnohých předchůdců, zejména o plody dnes staletého úsilí o kritické,
vědecké, přitom přece věřící pochopení Nového zákona.
Na každé stránce jsem zavázán tomuto velkému kolektivnímu dílu..."

(Utrpení Páně podle evangelií, předmluva, 1951)
Bohuslav Vik

Český evangelický novozákoník 
josef bohuslav Souček

(12. 5. 1902 - 9. 9. 1972 v PraZe)

majetek
V uplynulých dvaceti letech bylo slyšet o
církvi nejvíce v souvislosti s navracením
majetků. Z pohledu poslání a důvěryhod-
nosti církve je to velmi nešťastné.
Pokud mezi navraceným majetkem jsou i
původně pobělohorské konfiskáty, má
tento ohromný majetkový přesun i vý-
znam potvrzení protireformačního úsilí,
kde katolická církev byla nástrojem ra-
kouské nadvlády nad českým národem.
Stejně nešťastný význam má i snaha o
znovupostavení mariánského sloupu na
Staroměstském náměstí v Praze.
Z těchto důvodů je nutné zveřejnění vý-
čtu a původu navracených majetků.
Posláním církve jistě není podnikání v les-
nictví a zemědělství, ani provozování
pivovarů či likérek. Právě to asi hněvá vět-
šinu lidí. Raději bych se dozvěděl o církev-
ní nemocnici nebo škole, která je kvalitněj-
ší a levnější než ostatní podobná zařízení. 

S. Bartoš



junáK v letech 1969 – 1970

Během rychlé, avšak krátké obnovy v letech 1968-1970 doslova
vzplálo nadšení pro skauting, a tak se skautskými vůdci opět
stali všichni, kdo přežili léta první totality, a to jak ti „s lilií pod
klopou“, tak ti, co s režimem „vycházeli“, skauti - „reformní
komunisté“ i pronásledovaní odpůrci režimu ze skautských
řad. Junák v sobě nesl, obdobně jako celá česká společnost té
doby, svoji rozporuplnou minulost co do problematické a kom-
promisní podpory „socialismu s lidskou tváří“. Vždyť i v teh-
dejším skautském slibu měla naše (nakonec „federativní“) re-
publika přívlastek „socialistická“. V  důsledku všech změn a
sovětské okupace v r. 1969 byl Junák „zrušen vlastním rozhod-
nutím“, což ukázaly události, které jeho třetí likvidaci nakonec
charakterizovaly. Ústřední rada Junáka v Praze, složená ze
skautek a skautů, vykonávající pokyny politických orgánů (jak
uvádí některé zdroje - ze 60 % komunisté), dne 15. září podala
na Ministerstvo vnitra dopisem, podepsaným tzv. úřadujícím
předsedou, že k tomuto dni „v souladu s usnesením ÚV KSČ
ze dne 17. 11. 1969 a s usnesením Federální rady dětských a
mládežnických organizací ze dne 31. 1. 1970 … ukončily svoji
činnost všechny orgány Junáka, a to okresní složky v červnu
1970, krajské složky do srpna 1970 a Ústřední rada Junáka na
své závěrečné schůzi dne 1. září 1970, s účinností pro všechny
své orgány od 15. září 1970.“ Jsou známa jména dvou žen a tří
mužů, jež se ujali vykonání práce likvidační komise.
Slova Rudolfa Plajnera (který po podepsání kompromisního
dokumentu o splynutí Junáka s  Pionýrskou organizací a po
jeho následně nepřijaté abdikaci se stal v důsledku svého pod-
pisu členem Ústřední rady „Pionýra“) jsou dodnes předmětem
někdy až dosti vzrušených diskusí, a to proto, že se všem, kdo
kdy přešli do Pionýra a nebyli tak vystaveni pronásledování,
nepodařilo zachovat „pravého skautského ducha“ a přitom
navenek vycházet s „normalizačním“ režimem. 
Zastánci „nekompromisního“ skautingu upozorňují na to, že
vždy bojovně ateisticky a podle ideologie komunistické strany
třídně vedený Pionýr zákonitě musel poznamenat negativně

skauty a skautky, kteří měli být v souladu se skautskou ideou
vychováváni tolerantně vůči náboženské víře a bez někdy do
dětských hlaviček doslova „vtloukané” třídní nenávisti, nýbrž
naopak k přátelským postojům vůči svému okolí. Je smutným
faktem, že, byť jen sporadicky, dokonce i dnes na webové dis-
kusi Junáka zazní tyto „falešné tóny“ a dávají tak těmto kriti-
kům za pravdu. 
Lépe na tom byli ti, kdo se svými svěřenci přešli např. do turis-
tických oddílů mládeže, tělocvičných jednot apod.; řada skaut-
ských vedoucích pokračovala ve výchově mládeže „pod stře-
chou“ církví, které měly se skautingem dobré zkušenosti dříve,
i když jejich duchovní správa nesla v důsledku toho značné
riziko a nevyhnula se negativním dopadům.

V roce 1970 byl vytvořen také zvláštní Svojsíkův oddíl, jehož
členy se doživotně stali zasloužilí činovníci a členové Junáka, a
to včetně tehdy současných a později „bývalých“ členů KSČ.
Dnes však, poté co většinu členů tvoří dnešní i bývalí nestraní-
ci, je již usneseno, že i bývalé členství v  KSČ je překážkou
k udělení členství ve Svojsíkovu oddílu (neboť toto členství je
chápáno jako vyznamenání za věrnost všem skautským zása-
dám bez výjimky). Tento názor se opírá také o zásadu WOSM,
že skaut nemůže být členem politické strany, jejíž ideje jsou
v rozporu s idejemi skautského hnutí, vyjádřenými konkrétně
skautským slibem, zákonem a základními principy skautského
životního stylu. Skutečnost, že skautské organizace dodnes
nejsou ve světě povoleny v  několika totalitních zemích, toto
stanovisko jen podporuje.

třetí obnova junáKa

Všechny tyto obtíže či rozpory se naplno znovu projevily při
poslední obnově Junáka, resp. skautského hnutí v roce 1990.
Do znovuobnoveného Junáka se začaly vracet oddíly, které
přečkaly normalizaci, obnovovaly se oddíly, které zůstaly v
„ilegalitě“, a všichni získávali nové členy z řad dětí a mládeže.
Někteří však se do Junáka nevrátili – zůstali v organizaci, která
se přeměnila ve sdružení Pionýr, v Sokole a jinde. 
Významnou roli při obnově skautského hnutí v ČR po listopa-
du 1989 sehráli skauti – členové sdružení ČIN, kteří již v první
polovině roku 1989 začali ilegálně vydávat „skautský časopis
ČIN“ - ten přinášel kritické příspěvky; vedle výchovných a his-
torických skautských textů to byly také příspěvky týkající se
problémů polistopadové obnovy českého skautského hnutí a
úlohy skautů-komunistů a spolupracovníků StB v  něm.
V první polovině devadesátých let dvacátého století byl poté
ustaven „Skautský oddíl Velena Fanderlika“, dodnes sdružují-
cí skauty - politické vězně komunistického režimu a skauty,
persekvované komunisty. Jeho badatelská dokumentační sku-
pina se dlouhodobě věnuje studiu skautského odporu proti
komunistické totalitě a pronásledování skautů a skautek
komunistickou Státní bezpečností. Z této „dílny“ bylo již vydá-
no pět sborníků.
Prokázala se skutečnost, že v Junáku zůstali někteří členové, o
kterých se našly doklady o spolupráci s komunistickou tajnou
bezpečností – někteří se soudně domohli očištění, avšak zůsta-
ly také ne zcela vyjasněné případy přímé účasti některých osob
na druhé a třetí „likvidaci“ skautského hnutí, motivované poli-
tickým trendem doby; tito aktéři dob nedávno minulých však
postupně odcházejí na věčnost. Najdou se odkazy, že komu-
nističtí skauti a skautky byli přesvědčeni, že konali čestně, tj.
v souladu se svým (politickým) přesvědčením, nicméně i těm,
v  nichž se „hnulo svědomí“ a mohli se po poslední obnově
Junáka podle svých sil a dle situace v jejich okolí účastnit skaut-
ské činnosti, již zůstal určitý „cejch“. Není známo, že by někdo

z nich podal svoje svědectví tak, jako to např. otevřeně vylíčil
spisovatel Ivan Klíma.
Souběžně s prvními dvěma roky, kdy federální československé
skautské hnutí vedl náčelník Václav Břicháček, již probíhal
proces, který postupně vedl k rozdělení Československa a 
s ním i k rozčlenění skautského hnutí na Junáka v České repub-
lice a Slovenský skauting na Slovensku; to bylo zvláště v Če-
chách spojeno s dalším tříbením na zmíněných politických a
náboženských základech. V roce 1992 Junák opustili adventis-
tičtí skauti a skautky a založili vlastní sdružení „Klub Pathfin-
der“. Řada protestantských skautů a skautek se postupně
uplatnila také mimo Junáka jednak v  organizaci Royal Ran-
gers, jednak v  odnoži nazvané YMCA-skaut, nehledě na tu
část, která začala naplno pracovat v charitativních organizacích
a v Junáku již přestala být členy. 
Projevil se však také - jaksi „neutrální“ - trend: někteří činovní-
ci Junáka se i po třetím obnovení Junáka silně zasazovali o
„zastřešení“ mládežnického hnutí -  tj. o zřízení reprezentační
organizace České rady dětí a mládeže (ČRMD). Vznikla v roce
1998 a dodnes působí jako „… platforma, jež sdružuje a pod-
poruje valnou většinu celostátních a zároveň i mnoho regio-
nálních a místních sdružení dětí a mládeže“. Organizuje celo-
státní akce, jedná s vládní a parlamentní úrovní i s některými
mezinárodními organizacemi. 
To však podle tradičně, v pravém smyslu konzervativně a de-
mokraticky smýšlejících skautek a skautů znamenalo a dodnes
znamená, že se Junák nerozešel úplně s minulostí a nesleduje
plnou nezávislost (obdobně jako se s ní, z počátku ani slovně
ani ve svém „staronovém“ vedení, nerozešel „nový“ Pionýr;
obě organizace jsou přitom zakládajícími členy ČRDM). 
Různorodé reakce na změny po r. 1989 se odrazily ve vývoji, v
podstatě obdobném počátečním létům skautingu v první ČSR
– vedle zmíněných sdružení Klub Pathfinder, Royal Rangers i
YMCA-skaut byly založeny také další skautské organizace,
které nesouhlasily s  liberálním vývojem v Junáku – jsou to
sdružení: Skaut-český skauting ABS, Svaz skautů a skautek
České republiky a Asociace skautů a skautek Evropy. Kromě
toho se obnovil i skautský spolek „Harceři“, sdružující na se-
verní Moravě děti a vedoucí skauting pěstujících občanů pol-
ské národnosti v ČR. S rozvojem neformálních styků v rámci
Evropské unie prokazují skautská hnutí v Německu a Rakous-
ku zvýšený zájem o spolupráci se skautským hnutím v  ČR.
Svoji činnost mj. obnovila také Liga lesní moudrosti.
I když ve svém  celku nemají ani skautské organizace činné
mimo Junáka (svaz skautů a skautek ČR - brány na počet členů
všechny spolu) zdaleka srovnatelný počet členů, znamenají
trvalou připomínku toho, že se sice dají konflikty postojů řešit
kompromisně, nicméně zároveň ukazují, že kompromisy resp.
na druhé straně nesmiřitelná stanoviska vedou vždy jen ke ště-
pení. 
Také z hlediska mezinárodního sesterství a bratrství je situace
„nerovnovážná“, protože světové organizace WOSM1/ a
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100 let skautingu jako občanské iniciativy
Stručně o skautingu v Čechách

Od dob normalizace do současnostiIII. část

Napsat o vztahu křesťanské víry a skautingu v osobních vzpomínkách by
pro mě, vzhledem k tomu, jak velkou část svého vyrůstání ve skautu jsem
strávil v duchovně založeném oddíle, mělo být snadné. Ale není – je toho
tolik, o čem by se dalo psát, že opravdu nevím, kde začít.
Každopádně je jasné, že křesťané i skauti kladou velký důraz na společen-
ství, takže není náhodou, že vzpomínky na první tábory mám spojené
kromě „klasických“ tábornických her a dovedností také se společným zpě-
vem duchovních písní a pobožnostmi. I později, když v našem oddíle při-
bylo lidí bez církevního zázemí, jsem se mohl přesvědčit, že víra a skauting
k sobě prostě patří.
Mohl jsem se o tom přesvědčit v osobním rozhovoru s mnoha lidmi, na
akcích typu Ekumenický lesní kurz (účast na němž dodnes považuji za
jeden z důležitých mezníků ve svém životě), i například na jednom táboře
společném s jedním křesťanským oddílem, kde přes počáteční neshody (bylo
to v době, kdy jsme měli dost nevěřících dětí, které navíc ve své vrcholné
pubertě byly schopné dát jakoukoliv nespokojenost dost výrazně najevo)
byl nakonec každovečerní duchovní program pro všechny velmi obohacují-
cím zážitkem.
Jako spíše anekdotická příhoda může sloužit zážitek, kdy jsme se jako sku-
pina vedoucích dohodli, že v  neděli navštívíme bohoslužby v  blízkém
sboru, kde sloužil farář, kterého jsme všichni znali. Mohli jsme si k tomu
účelu půjčit auto hlavního vedoucího – Škodu 120, která ovšem nebyla
úplně fit, takže ve výsledku nás při odjezdu roztlačovali hned dva faráři v talárech. Kromě toho jsme se ovšem na bohosluž-
bách seznámili s jinými nedaleko tábořícími skauty a na místě s nimi domluvili mezitáborovou olympiádu.

Benjamin Hejda - Beňa

Skauti a církev

Václav Břicháček



WAGGGS2/ trvají na pokud možno jediném zdůvodnitelném
zástupci za daný stát, jímž je stále jako největší sdružení Junák
(vytvořit s ostatními skautskými organizacemi v ČR skautské
sdružení se bohužel nepodařilo a vyhlídky do budoucna ne-
jsou valné).
Z  hlediska nesporného náboženského základu skautského
hnutí3/ musel však Junák, chtěl-li zůstat národní organizací
účastnou ve světovém skautském hnutí, hledat schůdné řešení
z hlediska jeho požadavků, a to ještě v době, kdy byli adven-
tističtí členové v jeho řadách. WOSM i WAGGGS mají přísněj-
ší pohled na slib, než tomu bylo za života zakladatelů Baden-
Powella a Svojsíka. Mezinárodní skautské centrály vyžadují,
aby byl přijatelným způsobem dodržen slib odrážející tři prin-
cipy skautingu - povinnost k Bohu, povinnost k ostatním lidem
a povinnost k sobě samému)4/. 
Byli to pracovníci WOSM, kteří hned v r. 1990 pro české a slo-
venské skautské hnutí upořádali víceúčelový seminář, který
vysvětlil jak tři základní složky skautské organizace (programy
pro mládež, lidské zdroje a výchovu vedoucích a manažerství
resp. řízení organizace), tak tři principy skautingu. V návazno-
sti na tento seminář Duchovní rada5/ Junáka ve složení Marie
Procházková a Václav Mucha za lesní školy, Jiří Kolář za meto-
diku křesťanské výchovy a Jan Pečený za sekci spirituální vý-
chovy, vedená předsedou Jiřím Zajícem, za významné spolu-
práce zástupců sympatizujících církví (za ŘKC Františka Lob-
kovicze, za ČCE Jaroslava Vokouna, za CČSH Milana Matyáše
a za CASD Jaroslava Šlosárka), navrhla znění nového skaut-
ského slibu, pro který v Ženevě dne 12. 11. 1992 náčelník V. Bři-
cháček spolu s O. Ďurčanským a F. Lobkoviczem získali příz-
nivé stanovisko konzultantů WOSM (jehož řídícímu výboru
bylo dále uvedené znění v březnu 1993 předáno a souběžně
předloženo následujícímu Valnému sněmu - avšak již jen Čes-
kého Junáka - ke schválení). Platný skautský slib v Junáku, dle
novely jeho stanov z r. 2011 (ve Stanovách uveden v mužském
rodě, platném však alternativně i pro rod ženský), zní: 
“Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe: 
- sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době, 
- plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské, 
- duší i tělem být připraven pomáhat vlasti i bližním.” 
Skaut může ukončit slib dodatkem: “K tomu mi pomáhej
Bůh.” 6/ 7/

junáK a SKautinG v Čr má budoucnoSt

Dnešní situace není již charakterizována ani v Junáku samot-
ném ani v celém skautském hnutí v ČR tak zásadními spory,
jako tomu bylo naposledy v letech devadesátých minulého sto-
letí. 
Určitým „staronovým problémem“, na který naráží Junák
např. při náboru nováčků anebo při vysvětlování pravidel
členství, je skutečnost, že se nevěnuje přednostně naplnění vol-
ného času dětí a mládeže, nýbrž za základní cíl má přispívat
k jejich výchově a tím doplňovat výchovu v rodině a ve škole,
i když samozřejmě působí ve volném čase dětí a mládeže. 
Počátkem 21. století je největší skautská organizace Junák
s počtem členů zhruba 45 tisíc (včetně dospělých) otevřenou
liberální organizací, nabízející vzdělávání i výchovu dle osvěd-
čených skautských metod a zásad, a to včetně vlastních skaut-
ských oddílů, které mají ve své činnosti zvýrazněnou nábožen-

skou výchovu, aniž by musely mít nějaký zvláštní status (mají
však v interním přehledu svůj „příznak“). 
Junák spolupracuje s ostatními skautskými organizacemi čás-
tečně přímo a kromě toho i v  rámci akcí ČRDM. Není však
ušetřen nových „společenských“ problémů, jako je stále rozší-
řenější konzumní styl života, který vede rodiny k tomu, aby si
„služby“ škol, církví i organizací pro volný čas svých dětí (tedy
zjednodušeně i Junáka) prostě „objednávaly“, a to spolu
s nebezpečným stylem rozhodování „podle ceny“, aniž by se
především hledělo na kvalitu. Není proto divu, že z minulosti
stále přetrvávající otázkou je, zda postačí dětem a mládeži „jen
vyplnit volný čas“ anebo je i při volnočasových aktivitách mlá-
dež třeba skutečně cílevědomě vychovávat. 
Je ověřeným faktem, že skauting stále nabízí „jako známku
kvality“ právě svoje heslo, svoji zásadu dobrého skutku, svůj
slib a zákon, to vše spojené s  nabídkou pro dospělé, aby se
„realizovali“ v dobrovolnické službě. Skutečnost, že se skaut-
ské organizace v  tomto ohledu často setkávají anebo přímo
spolupracují s charitativními aktivitami církví i s akcemi spole-
čenství ochraňujících přírodu apod., je jen důkazem toho, že
jsou schopny plnit základní tužby lidských duší, jež jsou (resp.
mohou být) ve svém základu málo závislé na konkrétní době a
společenské situaci a patří k „dobrým zprávám“, že „férová“
nabídka života ve skautském duchu nachází stále tu správnou
odezvu.
I když v Junáku jsou – ve stále se zmenšujícím počtu – dosud
někteří bývalí členové KSČ (která je však zpravidla vyloučila
ze svých řad a pronásledovala je), nejsou dnes zásadní skupi-
nou mezi dospělými politicky orientovaní členové. To však
neznamená, že jsou dospělí členové Junáka občansky pasivní –
vždyť dokonce řada skautů a skautek působících jako členové
Poslanecké sněmovny ČR má živý „skautský oddíl“ s čestným
členstvím. 
Pro skauting v ČR příkladem nezlomného skautského ducha
stále zůstávají dosud žijící skauti a skautky, kteří zažili druhé
nacistické a třetí komunistické persekuce, a přesto nevzpomí-
nají s nenávistí a nesnaží se o odplatu, nicméně stále a vytrva-
le upozorňují, že tyto osobní i celospolečenské v podstatě tra-
gické zkušenosti nemá zachovávat jenom „suchá“ historie, ale
musí být připomínány skautům i občanům jako živé memento
- jako výzva, aby se všichni snažili neposkytovat žádnou
živnou půdu totalitním metodám, potlačujícím svobodný roz-
voj občanské společnosti – a to bez ohledu na to, jedná-li se
např. o sdružování k  ochraně přírody, o praktikování nábo-
ženského života, o osobní vzdělávání či o účast na kulturních
akcích apod. Přitom svoji víru „praktikující“ skautky a skauti –

alespoň odhadem mezi dospělými – patrně tvoří asi čtvrtinu
členstva Junáka. 
Zůstane-li to tak, má Junák (obdobně jako další spolky, jako je
Klub českých turistů, Sokol, YMCA nebo YWCA či další skaut-
ská sdružení i jiná občanská společenství) dobrou příležitost
skutečně být opěrnými sloupy nebo ještě lépe živnými kořeny
soukromého i veřejného spolužití, a to od dětství až po zralý
věk občanů naší vlasti.

Vysvětlivky:
1/ WOSM= World Organization of the Scout Movement (Světová organi-
zace skautského hnutí)
2/ wagggs = World Association of Girl Guides and Girl Scouts (Světová
skautská asociace dívek a žen)
3/ Již v r. 1922 na 2. světové skautské konferenci v Paříži byla schválena
podmínka „Boha ve slibu“ pro přijetí národní organizace (asociace) do svě-
tové skautské organizace – nynější WOSM. Některé zakládající národní
organizace podmínku nesplnily (mezi nimi SJS RČS), ale jako zakládající
členové na základě příslibu z 1. londýnské světové skautské konference
v  roce 1920 a se souhlasem B-P byly přijaty a očekávalo se, že svůj slib
dodatečně upraví. Všechny další národní organizace-asociace, ucházející se
o členství ve světové organizaci po roce 1922, už musely příslušnou pod-
mínku splnit při podání žádosti.
4/ Tzv. Tři principy skautingu byly poprvé jasně formulovány a schváleny
na 26. světové skautské konferenci v Montrealu v roce 1977.
5/ Dnes se tento odbor nazývá Odbor duchovní výchovy.
6/ Nicméně je třeba podotknout, že toto znění skautského slibu „není po
chuti“ některým „dědicům“ bývalých postojů zvláště z doby těsně po II.
světové válce i z let 1968-1970; někteří vzpomínají na Svojsíkův slib, který
podle nich umožňoval, aby se na náboženskou víru a plnění povinností
z ní vyplývajících ve skautských řadách nebral žádný ohled a skauting se
„praktikoval neutrálně“.  
7/ WAGGGS na změně slibu netrvala, protože uznala zakládající členství
dívčí části Junáka; kvůli jednotě však dívčí kmen nový slib přijal. 

Z dostupných pramenů sestavil 
Ing. Vladislav Jech - Kamzík

historickou korekturu provedli 
Ing. Jiří Čejka, DrSc. a PhDr. Hana Bouzková

Závěrečná poznámka autora:
Tento text nemá v  žádném případě nahrazovat podrobné a
fundované publikace, nýbrž snad posloužit jako podnět
k zamyšlení nad klady i zápory v historii se opakujícího kom-
promisního uskutečňování „skautského stylu života“ a vyvo-
lat některé otázky nad dnešním liberálním přístupem k životu
(i skautskému) ve společenství širším, než je samotná rodina
nebo nejbližší okruh bližních, který jednotlivci - občanu naší
vlasti je „domovem“. 

100 let skautingu jako občanské iniciativy
Stručně o skautingu v Čechách

Od dob normalizace do současnosti

Stěhování do Prahy, když mi bylo 11 let, bylo velkým zlomem v mém
životě. Nové město, nová škola, nové prostředí, noví lidé a nové zájmy
- to znamenalo radikální řez v mém životě. Máma mě přihlásila na
kroužky - začal jsem hrát na flétnu, cvičit v Sokole, chodit do skauta a
také chodit do kostela - Českobratrské církve evangelické v Praze 8-
Libni, kde jsme bydleli. Kostel mě nebavil, proč by měl, vždyť tam mlu-
vili o věcech, které mi nic neříkaly. Zato ve skautu to bylo jasné - Akéla
Petr "Čmelák" Vopálka (farář Církve československé husitské) nás učil
kromě praktických věcí jako šifry a uzly také milovat bližního svého -
to mi ale došlo až mnohem později, při pohledu zpět.
Chovej se slušně, chovej se tak, abys nedělal ostudu sobě, rodičům,
skautingu. Skauting jsem si zamiloval a snad právě to mi otevřelo oči
v kostele. Vždyť za všemi těmi příběhy jsou skautské zásady! Začal
jsem se zajímat více (přišel na to, že za skautingem jsou křesťanské
zásady, nikoliv naopak) a nechal se pokřtít. Bylo mi 14 let, byl jsem
pokřtěný a křesťanství bylo nástrojem, který mi říkal, jak se chovat, co
je správné a co je špatné. Skauting a kostel žily v dokonalé symbióze,
která měla jednu vadu - a to zásadní, chyběl v ní Bůh. Vztah k Bohu
jsem si vytvořil až mnohem později, téměř o 10 let později. Je krásné
dívat se, jak je Bůh trpělivý a stále nás volá. Což mě vede k poslední
myšlence, opět krásné paralele mezi skautingem a vírou.
Křest je nesmazatelné znamení; kdo je jednou pokřtěn, je součástí rodi-
ny a nemá, jak by se z toho vyvléknul. Ve skautu jsme se učili "jednou
skautem, navždy skautem" - a snad i proto píši tento článek, abyste

věděli, že skauting mě přivedl k Bohu a Bůh na mě trpělivě počkal. To je mé svědectví.
Pavel Duchan

Křesťan skautem a skaut křesťanem 

Skautský Slib

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe: 
* sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době, 

* plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské, 
* duší i tělem být připraven pomáhat vlasti i bližním.

Skaut může ukončit slib dodatkem: “K tomu mi pomáhej Bůh.”

Vladislav Jech - Kamzík


