
Boží PoHled
JóB 14,1-6

Jób si byl vědom své konečnosti a
omezenosti. Věděl, o čem mluví,
když si naříkal na trápení a nepo-

koj, kterých si užil do sytosti. Byl
si plně vědom své nedostatečnosti
před Bohem - toho, že se nemůže
sám očistit od svých hříchů. Záro-
veň si byl též jist Božím spravedli-
vým soudem nad každým zlem.
Ve srovnání s lidmi dnešní doby
toho Jób věděl opravdu mnoho.
Kéž by dnes lidé měli ponětí o této
neviditelné realitě.
Jednu věc ale Jób nevěděl. Když
přemýšlel o tom, jak se asi na něho
dívá Bůh, měl tento pohled spojený
se soudem. Byl to přísný pohled
spravedlivého Boha, a proto ho Jób
prosil, aby od něj svůj zrak odvrátil
a dopřál mu trochu klidu.
Jób totiž nevěděl, že Bůh dokáže 
z nečistého učinit čisté. Ještě neslyšel
o Ježíši, který sestoupil z Boží náru-
če na tuto zem, aby pro naše očiště-

ní vzal na sebe náš hřích a podstou-
pil kvůli tomu spravedlivý trest. To
on zakusil za nás plné odsouzení,
aby nás mohla čekat otevřená náruč
a široký úsměv radostného Otce.
Na ty, kteří tuto bláznivou zvěst
přijali, se Bůh dívá a vidí je oble-
čené do Kristovy spravedlnosti a
raduje se z nich. Ne z toho, že se
sami očistili, ale že neodmítli jeho
plán záchrany. Ti zakouší i upro-
střed nepokojů dnešní doby podi-
vuhodný pokoj.
Jakého boha zahlédnete vy, když
pozdvihnete své oči?
Je to Bůh, který se na vás dívá ká-
rajícím pohledem, anebo v jeho
očích uvidíte radost a smích?

Pavel Trefný, 
kazatel Církve bratrské 
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Poselství k 23. neděli po sv. trojici

Nedávno jsem přemýšlel o tom, jak
co nejcitlivěji a přitom pravdivě
pronést vzpomínkovou promluvu.
Napadlo mě zdůraznit nejen přiro-
zenost zármutku, ale i naději věčné-
ho života v nebeském království. Je-
nomže pro mnohé představuje pos-
lední rozloučení hlavně jen ten žal,
neboť snad díky své hříšné nedo-
statečnosti mnozí již ani ve vzkříše-
ní nedoufají, ba co víc, možná ho
vůbec nechtějí.
A vskutku, třeba si říkají, že až jed-
nou nastane fyzický konec a buňky
se rozloží, nebude už nic, nářek ani
bol, trápení či strasti, bolest, křivda,
nenávist. Nebude už nic, protože
nebudeme. To je krásná představa –
nebýt! Když někdo není, může mu
to být přece úplně jedno, co nastane
po smrti, není-liž pravda.
Takový ateista si myslí, že je vlastně
lepší než pánbíčkáři. Ti podle ne-
znaboha dělají dobré skutky jen ze
strachu před strašným posledním
soudem. Bojí se pekla, a tak jsou po-
slušní. „Tak je to!“ Bezvěrci jsou ale
jiní, ti dělají dobro ne ze strachu,
nýbrž protože chtějí, prostě jen pro
dobrý pocit.
V této souvislosti mě napadlo říci,
jak strašně se katolická církev mýlila,
když ve středověku z lidí dělala jen
bídné červy hodné zatracení, kteří
snad mají jen maličkou šanci na
poslední cestě v očistci obstát, když
za ně někdo poprosí panenku Marii,
která jako maminka snad Ježíška ob-
měkčí. Ale pak jsem se raději vyvra-
cení zažitých lidových představ vy-
varoval. Pomyslil jsem si raději: „Co
takhle ujistit se o jistotě spasení?“
Proč se vůbec trápit tím, co bude na
onom světě, když to již jako Boží
vyvolení máme jisté. Je přece psáno:
„Kdo věří ve mne, získá život věč-
ný.“ Halelujah, ptám se:“ Proč tako-

vé ujištění jen málokomu stačí? Jsme
přeci Boží děti, nebo ne?“ Nejspíše
to však nebude tak jednoduché.
Předem se omlouvám ctihodným
teologům, kteří snad omylem pře-
čtou tento článek. Samozřejmě, do-
týkat se vrcholných otázek escha-
tologie, to chce odvahu. A pokud
tak činím já, může to být chápáno i
jako drzost. Vždyť kdo jsem, abych
takové věci mohl vykládat? Nikdo
přece neví, co bude v životě po ži-
votě. Dokonce ani sám Pán Ježíš ne-
chtěl vysvětlovat svým učedníkům,
kdo bude stát na jaké straně. Os-
tatně, máme dosti problémů s po-
chopením věcí pozemských, natož
pak nebeských. A už vůbec nelze
hádat, kdy nastane konec světa.
Jestli to někdo tvrdí, tak tím vlastně
dává najevo, že je chytřejší než Boží

Syn, protože ten to taky nevěděl.
A proč tedy ty vzpomínky na ze-
snulé často konáme v mnoha křes-
ťanských sborech? Jsme jen nositeli
kultury? Dáváme tím najevo, že si
vážíme svých předků? Nebo je to
způsob, jakým zvěstujeme?
Většinová společnost podle mého
názoru už nejenže nekoná pohřby,
ale už ani nevzpomíná. Někteří lidé
se již možná odcizí za svého života
a jiní nechtějí být jen nějakými
ostatky. Populární je prý nechat se
rozprášit a vůbec nebýt, tedy ani 
v tom hrobě nebo urně. 
Nicota, toť má být definitivní cíl
bytí? To bych neřekl. My křesťané
máme naštěstí svůj cíl znám a tím je
nebeské království. Ó kéž nás k ně-
mu, Kriste, dovedeš. Amen.

Ivo Kraus

o posledních věcech

aNgelus

Nad ložem stanul kdos. klid, oči soucitné
a pod závojem tvář. už – jitro procitne?

Je noc. ty nasloucháš. a nežádáš si víc,
jen aby ustal čas a nebylo už nic…

leč slovo poslední, to není písně zmar;
a tečka za větou – ta všemu dala tvar.

Na stezku slunečnou teď křížem padl stín:
a život živější porodí smrti klín,

ten stín když překročíš, svět nový objevíš,
nad setbou zmarněnou svým hořem zvítězíš.

ta stezka vede – kam? do země ztracené,
kde mládí odkvetlo, kde teskní jaro tvé?

Ne: kdo se neloučil, zda může litovat?
a kdybys neztrácel – jak moh‘ bys milovat?

Jen tím je krásný květ, že zítra uvadne,
jen tím je vzácný svět, že v tmu se propadne,

jen že jej ztratit smíš, je život životem
a ráj tvůj rájem jest, jen jsi-li vyhnancem.

Zpěv houslí zní, jde sen… to není skončení!
Co touhou bylo jen, smrt v souzvuk promění.

a růží pláč. a skon. a mír. a … blaženství?
V boj nový volá zvon za nová tajemství! –

Má svoji pravdu den – noc pravdu svoji má;
leč hvězdy odhalí ti jenom – noci tma.

aNNa FliegloVá

„Na počátku byl Hlas,“ zní začátek Janova evangelia v novém anglic-
kém překladu pořízeném ve Spojených státech a nazvaném Hlas (The
Voice).
Překladatelský tým Hlasu převzal z jiných oblastí (veřejné správy, soud-
nictví, tvorby legislativy) aktuální důraz na prosté, obecně srozumitel-
né vyjadřování. (Veřejná kampaň za obecně srozumitelné vyjadřování
prosté oborové hatmatilky a přílišné komplikovanosti začala před dese-
tiletími v Británii a postupně se ujala v celém anglosaském světě.)V brit-
ském týdeníku Church Times z 25. května 2012 dílo blíže představují
prof. David Capes (novozákoník z Baptistické univerzity v Houstonu) a
prof. Greg Garrett (anglista). Termín „Kristus“ je v novém překladu
nahrazen slovy „Boží Pomazaný“ – s cílem zabránit stále prý častějšímu
zkratovému chápání titulu „Kristus“ jako Ježíšova „občanského“ pří-
jmení. 
Někdejší posluchači Komenského evangelické bohoslovecké fakulty
(KEBF) si možná nad zprávou o Hlasu vzpomenou na interpretaci prof.
Luďka Brože: „Na počátku byl LOGOS!“

František Schilla

ZaostřeNo do dálky

Hlas
(Nový překlad Písma do obecně srozumitelné angličtiny)
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Herr gott! ZaPoMeNutí sousedé - oBraZ ZBožNosti
NěMeCké MiNority
Výstava  s tímto názvem probíhá až do 31. prosince v Moravském zemském
muzeu v Brně a přibližuje privátní religiozitu německých obyvatel bývalých
Sudet z 19. a 20. století.
Vystaveny jsou nikoliv špičkové slohotvorné exponáty, ale předměty z běž-
né řemeslné produkce často hraničící s kýčem. Tyto pohledy na někdejší
každodenní život německy mluvících obyvatel českých zemí dokládají
identické zázemí katolického duchovního života, shodné předměty úcty či
stejné poutní cesty, které byly vlastní slovanské x české majoritě. Exponáty
reprezentují příběhy jednotlivců, blízkost životů obou etnik a inspirují k za-
myšlením nad lidskými osudy i kořeny, které nás spojují s někdejšími a 
v současnosti už „zapomínanými sousedy“.
Komorní výstava v Moravském zemském muzeu představuje náboženské
upomínkové předměty někdejších německých obyvatel Čech, Moravy a
Slezska. 
V současnosti vzniká v Mnichově Sudetoněmecké muzeum. Doposud bylo
pro toto muzeum shromážděno na 8 000 předmětů. Mezi nimi je i přibližně
450 předmětů lidové zbožnosti – betlémy, modlitební knihy, upomínky 
z poutí, růžence, svaté obrázky, grafické listy- veduty se sakrální tematikou,
upomínky na křest, první svaté přijímání a biřmování, kříže, kropenky a
mnoho dalšího. Výběr z nich je představován právě na této výstavě.
Kurátor: Klaus Mohr, M. A., Sudetoněmecký institut Mnichov

Doprovodný program k výstavě
• pondělí 26. listopadu 2012 v 18 hodin – „Měli jsme překrásné dětství".
Vzpomínky německých spoluobčanů na dětství v meziválečném Brně. Jana
Nosková, Etnologický ústav Akademie věd České republiky v.v.i. (Palác šle-
chtičen, Kobližná 1, Brno)
• čtvrtek 6. prosince 2012 v 17 hodin – Vánoční zpívání. Německý pěvecký
sbor. (Palác šlechtičen, Kobližná 1, Brno)

www.magni.cz/ red. zkráceno

roZHoVory ČeskoBratrské CírkVe eVaNgeliCké
s VedeNíM reForMoVaNé křesťaNské CírkVe Na sloVeNsku
Ve dnech 22. a 23. října 2012 se setkalo v Praze vedení Reformované křes-
ťanské církve na Slovensku (RKCS) se synodní radou Českobratrské církve
evangelické a dalšími církevními pracovníky. Delegaci ze Slovenska vedl
biskup synodální rady László Fazekas, dalšími byli ostatní členové šesti-
členné synodální rady a dva synodální rádcové. Rozhovory se dotýkaly pře-
vážně složité situace v této evangelické reformované církvi, jejíž synod před
dvěma lety odhlasoval, že RKCS se stane součástí Maďarské reformované
církve. Maďaři žijící na Slovensku tvoří národnostní menšinu, ale slovenští
věřící tvoří menšinu v této převážně maďarsky hovořící reformované církvi.
Sedm seniorátů RKCS je maďarsky hovořících, pouze dva slovensky.
Konsenzus se hledá v mnohých oblastech církevního života. Jednou pozo-
rovanou tendencí je pokračující asimilace Maďarů do slovenské společnosti
a čím dál rozšířenější znalost slovenštiny u maďarského obyvatelstva, dru-
hou tendencí je prosazování maďarské identity, která doprovází pocit
národnostní menšiny. Existují různé modely bohoslužeb v oblastech s pře-
vahou Maďarů, ve smíšených oblastech i tam, kde většinu sboru tvoří
Slováci. Spory a třecí plochy se vyskytují, i když zpravidla v praktických
otázkách, nikoli věroučných. (Jako příklad bylo uvedeno vyvěšení maďar-
ské vlajky na kazatelně, které slovenští věřící nechtějí akceptovat.)
Při konzultacích nastínili členové synodní rady ČCE, jaké jsou zkušenosti se
zahraničními evangelickými sbory na Ukrajině, v Polsku, Rumunsku, Srb-
sku a Chorvatsku. Historicky je ale situace těchto sborů jiná v tom, že Češi
do cizích zemí přišli, zatímco Maďaři na nynějším území Slovenska žijí od
nepaměti, ocitli se v sousedním státě politickou vůlí, změnou vytyčení stát-
ních hranic.
„Slovenští členové delegace přiznali, že prožívají frustraci z toho, že bývají
přehlasováni maďarskou většinou, pokud se hlasuje například na synodu o
citlivých národnostních a jazykových otázkách. Na druhou stranu potvrdi-
li, že ve všech ostatních oblastech dochází ke korektním jednáním a řešením
problémů jak ve vedení církve, tak na úrovni seniorátů a sborů. Podobně
jako na celospolečenské úrovni, kde se nacionalisticky profilované strany
nedostaly v posledních volbách do parlamentu, i v reformované církvi sice
národní cítění hraje stále důležitou roli, ale nevraživost klesá,“ popisuje
obsah rozhovorů Daniela Ženatá, šéfredaktorka časopisu Český bratr, která
se rozhovorů účastnila.
„Synodní senior Joel Ruml zdůraznil naše společné kořeny i dlouholetou
přátelskou provázanost díky tomu, že maďarští studenti z reformované
církve na Slovensku chodili až do revoluce studovat bohosloví na pražskou
teologickou fakultu. Dodnes ovládají perfektně češtinu a mnohá přátelství
ze studentských let přetrvávají. Vyslovil také naději, že díky působení
Ducha svatého má mnohem větší váhu a moc to, co křesťany spojuje, než to,
co je může dočasně rozdělovat,“ dodává D. Ženatá.

e-cirkev.cz

Z církví doma i ve světě
Čeští protestanti se více než 2 stole-
tí vyznačují štítivým odstupem od
Památky všech věrných zesnulých,
zvláště od „dušičkových“ pobož-
ností a od svícení na hrobech. V mi-
nulosti nebylo divu, neboť pozadím
většiny projevů tohoto svátku bylo
učení o očistci, kde údajně trpí duše
nedokonale poslušných křesťanů. A
mše a modlitby měly údajně jejich
utrpení zkracovat a pomáhat jim
dosáhnout pokoje. I rozsvěcení sví-
ček na hrobech bylo formou modlit-
by či oběti za duše zesnulých. Toto
učení je třeba odmítnout. Pro exis-
tenci očistce se může argumentovat
jen jediným biblickým místem, líčí-
cím, že Kristus po svém vzkříšení při-
šel vyhlásit zvěst duchům ve vězení,
kteří neposlechli ve dnech Noemových
(1 Pt 3,19-20a). Ale ničím se nedá
podepřít vývod, že se po této
Kristově osvoboditelské návštěvě
toto vězení znovu plní, a dokonce
dušemi zesnulých křesťanů! Z po-
zorného čtení toho místa je zřejmý
opak: že Kristus i v podsvětí vyhlá-
sil radostnou zvěst, že dokonal
spásu svou obětí a z milosti nabídl
na té spáse podíl i těm, kdo byli
kdysi hluší k Noemovu kázání. Pro-
to byli a jsou v právu všichni, kdo
se proti zavádění představy očistce
do zbožnosti pobouřeně ohradili:
„Tohle ne! My věříme v Boha, který
je Láska! My máme jistotu spase-
ní! Každý, kdo se vírou upnul ke

Kristově oběti a přijal jeho milost, je
zachráněn, má věčný život, a to včet-
ně našich zesnulých, o jejichž chy-
bách dobře víme.“
V době, kdy 9 z 10 Čechů a Mora-
vanů absolvovalo výuku římskoka-
tolického náboženství, snad o tom-
to dogmatickém pozadí dušičko-
vých zvyků něco věděli, i když lido-
vá zbožnost jde vždy svými cestami
a vyrábí si svá zdůvodnění, která 
s oficiálními nemají moc společného.
Ale dnes? Většina našich spoluobča-
nů nezná pořádně ani obsah hlav-
ních křesťanských svátků. V každé
rodině sice někdo nakoupí výzdobu
a jede na hroby, ale o posmrtném
blahu zesnulých blízkých se nepře-
mýšlí. Běžný Čech buď vůbec nevě-
ří, že po smrti něco je, nebo třeba
fandí čemusi, co vzdáleně připomí-
ná učení o reinkarnaci. Návštěvníci
městských hřbitovů naštvaně tipují,
zda jim výzdobu ukradnou zlodě-
ji nebo zničí mráz. Pak se uklidní a
chvíli vzpomínají. Možná si v té
chvíli připustí i vlastní pomíjivost.
A stále přibývá lidí, kteří hřbitovy a
kolumbária zásadně nenavštěvují,
protože je to deprimuje. Myslím, že
v této duchovní bídě české společ-
nosti není bojkot Památky zesnu-
lých to pravé, co bychom měli my
evangeličtí křesťané dělat. On nás
totiž dostává do té nejhorší možné
společnosti, do společnosti dneš-
ních bezduchých konzumentů, kte-

ří chtějí nemoc, stáří, pomíjivost a
smrt vytěsnit někam daleko a žít 
v iluzi, že se jich netýká. Lepší by
bylo jít na hřbitov a slavit, ale vnést
do toho velikonoční radost, že smrt
není to poslední, že je přemožena.
Hroby vkusně a prostě upravit a
vykonat nad nimi krátkou pobož-
nost. Kde je evangelický hřbitov,
může být společná pro celý sbor.
Tak to dělají např. v Ochranově,
jenže ne na Dušičky, ale na Veliko-
noční pondělí. Jdou na hřbitov, kde
jsou všechny náhrobky stejné, ne-
boť před Bohem jsme si všichni
rovni, v životě i ve smrti. A radují se
tam i s tou částí sboru, která se již
odebrala ke Spasiteli. 
Na obecním hřbitově mohou bez
povolení konat pobožnost jen jed-
notliví nájemci u svých hrobů. Ty
pak nikdo nesmí obvinit z výtrž-
nosti, ani jim bránit. Doporučuji
přečíst z Písma třeba J 11,25 nebo 
1 Te 4,13-18. Poděkovat Bohu za
život zesnulých blízkých a za nadě-
ji vzkříšení k novému životu. Uza-
vřít písní, třeba Přemohl Ježíš smrti
noc (EZ 350) nebo Už svitlo jitro
nedělní (DEZ 665). Tato píseň končí
slovy: Ó, živý Pane Ježíši, i my ti děku-
jem, že mocí tvou smí hrob nás všech
mít kámen odvalen! Třeba to kromě
nás osloví i další dušičkové náv-
štěvníky. 

dagmar ondříčková

Proti dušičkám i dnes?

Tedy základní věc, od které se odví-
její další skutečnosti zvěsti, je, zda
vzkříšení Ježíše Krista je skutečnost
nejskutečnější, nebo zda se jedná o
jakousi metaforu, kolektivní sděle-
ní, že dílo Ježíše Krista nepokračuje
ve vzkříšeném těle, ale jen ve zvěs-
ti, nadšeném prožívání naděje o
budoucích věcech. Až do dnešního
dne Židé na celém světě chtějí do-
kázat, že vzkříšení Ježíše Krista je
blud, který si uchovávali učedníci
po jeho smrti. Vynakládají veliké
peníze na archeologické výzkumy,
které by měly dokázat, že pozem-
ské tělo bylo pohřbeno buď v maso-
vém hrobě nebo někde jinde. Jed-
nalo se tedy o nepravého Mesiáše,
který nedorostl velikosti pravého
Mesiáše, který teprve přijde. Co vy-
týkají Ježíšovi, je to, že nepřišel 
z nebe, ale narodil se z ženy. Dále
pak neuskutečnil jednu velice důle-
žitou věc, neshromáždil všechny
rozptýlené Izraelce na jedno místo.
Nepostavil v Jeruzalémě tzv. třetí
chrám, neučinil Jeruzalém hlavním
městem světové říše Izraele.
Staly se tedy mimořádné události
ve skutečnosti nebo je to jen zbožné
přání věřících či jde jen o jakousi
metaforu, kolektivní sdělení? Meta-
fora je přenesení významu určitého
pojmu na jiný pojem, kterým se vše
objasní nebo zpřístupní. Tedy staly
se mimořádné zázraky, činy Ježíše
ve skutečnosti, nebo je to jen zbož-
ná představa věřících? Chceme tvr-
dit, že všechny zázraky popisované 
v Písmu nejsou metaforickým vyjá-
dřením, ale skutečností nevyvrati-
telnou.
To, co nemohli učedníci sdělit ostat-
ním, je jeho způsob modlitby. Úpl-
ná soustředěná koncentrace, která
udivovala moudré učitele Zákona.
Velice brzy zrána odešel na pusté
místo, aby se tam modlil, což zna-
mená zavřít za sebou dveře a mod-
lit se ve skrytosti. Ve svém věku 12

let čekal odpovědi na své otázky a
sám je kladl. Předpokládáme, že se
týkaly mesiášského poslání. Při
křtu v Jordánu si ověřil, že jde
správným směrem po správné ces-
tě. V mesiášských pokušeních přes-
ně rozezná, co jsou pravé a co ne-
pravé mesiášské nároky.
V jasnozřivé vizi sděluje co dělal
Natanael, než k němu přišel Filip.
Na hoře Tábor se připravuje na
vlastní exodus a rozmlouvá s Moj-
žíšem a Eliášem, kteří již přešli na
druhou stranu. V modlitbě pro-
měňuje pozemské tělo, takže září, 
v modlitebním soustředění může
kráčet po vodě, což není metafora,
ale skutečnost jako u dnešních jogí-
nů, kteří po dlouholetém cvičení
zvládnou totéž. Materializace du-
chovní skutečnosti je možná, jak
dokazuje i zasvěcenec již zemřelý
Sai Bába, tak proč by to neměl do-
kázat Syn Boží a Syn člověka! Ma-
terializace ducha a spiritualizace
hmoty je možná. Hmota je vibrace 
v různých frekvencích, hustotách,
tvarech a podobách. Mystikové
mluví o zhušťování hmoty jako ubí-
rání energie, hmota houstne, těžk-
ne. Naopak přidávání energie zna-
mená, že hmota taje, vypařuje se a
zduchovňuje se. V tom smyslu po-
chopíme historičnost pozemského
Ježíše s vesmírnou mystikou kos-
mického Krista. To ukazuje skuteč-
nost, že vzkříšené tělo mohlo nejen
stolovat s učedníky, ale mohlo na
druhé straně projít dveřmi se závo-
rou. Zhmotnění a zduchovnění jsou
dva póly té zvláštní duchovní síly,
která to zvládá. Je to fundamenta-
lismus, pozitivní víra v zázraky a
nadpřirozené divy, nebo jsou to jas-
né a cílevědomé důkazy duchovní
moci a síly Ježíše Krista? Poslední
výsledky parapsychologie mluví o
skutečnosti, že se naše pozemské
tělo promění v prach, ale komplex
pamětí, vědomí osobnosti a duše,

může přejít na druhý břeh, kde je
všechno nové. Je dvojí možnost:
Porozumět Ježíši Kristu v jeho jedi-
nečné síle a moci, nebo se spokojit 
s tím, že jde o lidské zbožné před-
stavy, tzv. metafory. Ježíšova cesta
jsou přítomné zázraky zde a nyní v
naší časoprostorové přítomnosti. A
není třeba se jedině vázat na mega-
zázrak druhého příchodu Ježíše
Krista, který by naplnil i eschatolo-
gické představy židovstva. Člověk
je nezaměnitelná identita, duch
jakožto paměť, duch jakožto inte-
lekt, vzorec kmitání nevyhasne ani
při smrti, po odumření těla tato
identita žije dál. A jak říkají fyziko-
vé, v nikdy nekončící spleti rytmic-
kých vztahů, které vytvářejí smys-
luplné univerzum. Kristova cesta,
pravda i život je jedinou orientací 
v této veliké spleti. 

Jiří Melmuk

Co s metaforou?

Srdečně zveme členy, zástupce
místních sdružení,

ale i přátele, hosty a všechny
zájemce na:

ShroMáždění
KoSTnICKé JednoTy,

které se bude konat
v sobotu 10.11. 2012 od 13.30 h
v klubu Maják, Ječná 19, Praha 2

na programu
Biblický úvod: Mgr. Ivana Procház-

ková, farářka ECM

Michal Flegl: S kalichem z krize

(předpoklady husitství a východiska

ze středověké krize). Přednáška s přís-

pěvkem k projektu 1415 - Mistr Jan

Hus – 2015, jeho předchůdci, souputní-

ci a následovníci.

Po přestávce se bude konat
67. sjezd Kostnické jednoty –

Sdružení evangelických 
křesťanů, o.s.,

který je tentokrát volební.
Členové sdružení jsou zváni i

k tomu, aby včas posílali 
návrhy k projednávání 

a návrhy k sestavení volební
kandidátky.

Pozvání do kutné Hory 
Zveme Vás na koncert pěveckých sborů do krásného prostředí historické
Kutné Hory. Již 18. ročník festivalu Adventní setkání pěveckých sborů se
bude konat v sobotu 24. listopadu od 16 hodin v kostele sv. Jakuba.
Vystoupí sbor Cantica, který řídí RNDr. Štěpán Kafka, a Učitelský pěvec-
ký smíšený sbor Tyl Kutná Hora se sbormistrem Mgr. Zděnkem Lickem.
Pořadatelský pěvecký sbor Effatha - Celorepublikový sbor Církve bratrské
- řídí ing. Bohumír Toušek. Skladby pro varhany přednese kutnohorský
varhaník MgA. Michal Hanuš. Vstupné dobrovolné.



Pokračování z minulého čísla
Na první pohled patrný rozdíl mezi
luterstvím a jinými protestantskými
vyznáními spočívá v interiérech
kostelů a svátostných prostorech. 
V luterských kostelech zůstal oltář,
který zosobňuje Krista. V Malém ka-
techismu je slavnost eucharistie
nazývána svátostí oltářní. Svátost
byla a v římském katolictví je dosud
uchovávána v ciboriu - malé skříňce
v oltářním prostoru. Pro římské ka-
tolíky je „proměněná“ hostie pří-
tomným Kristem. Luther byl augus-
tiniánský mnich a kněz (na rozdíl od
teoretického Kalvína, jemuž talár
„slušel“ lépe) a ponechal části řím-
skokatolického pojetí. Kde není ol-
tář, bývá kříž. Ten ve svém význa-
mu vyjadřuje sv. Trojici, není pojí-
mán „magicky“, kříž je nejjedno-
dušším trojičním vyjádřením celého
díla Boží spásy. Uvědoměle refor-
mované křesťany bude oltář i kříž
iritovat a luteráni z jejich strany bu-
dou obviňováni z modloslužby.
Oltář ve významu Krista ale má
podstatné místo v luterské boho-
službě. Jsou na něm svíce, mohou se
lišit v počtu. Smysluplné jsou dvě
oltářní svíce, které D. Bonhoeffer
vykládá jako dvojí přirozenost
Kristovu – Kristus pravý Bůh a
pravý člověk. To je starokřesťanská
symbolika spojená se symbolem
Boha jako našeho světla. Kromě
těchto dvou svícnů je vedle oltáře
ještě jeden, a to větší svícen – paškál,
který je každoročně o Velikonocích
obnovován a vyjadřuje jediného
Krista jako světlo světa. (Paškál je
zcela běžný v holandských reformo-
vaných církvích.) Předsedající luter-
ské zpívané bohoslužby pronáší své
modlitby (kolekty) do oltáře, kdy už
při „předzpěvu“  v úvodu boho-
služby stojí čelem k němu, zády ke
shromážděným. To je opět stará
symbolika dodnes běžná v pravo-
slavných církvích, která má zdůraz-
nit, že ten, který vede křesťanské
shromáždění, není farář, nýbrž Kris-
tus „zpodobený“ oltářem – Kristus,
který svou církev „předchází“. Tak-
to vedená luterská liturgie v praxi

ČCE čelem k oltáři a zády k lidu
ovšem dosud není poznamenaná II.
vatikánským koncilem, kdy římsko-
katoličtí kněží po usnesení tohoto
koncilu mají stát při mších čelem 
k lidu po celou dobu bohoslužby,
kdy je již jiné pojetí „Krista upro-
střed nás“, nikoliv v oltáři v apsidě
(půlkruhovém výklenku v čelní čás-
ti uvnitř kostela, chrámové lodi).
Zpěv bývá nejsilnější stránkou
evangelických bohoslužeb obecně.
Zpívaná luterská liturgie J. Třanov-
ského to ještě více umocňuje, je
„zpěvná“ z wittenberských nápěvů
vyšlých z gregoriánského chorálu.
Na rozdíl od reformovaných a pou-
čujících bohoslužeb luterská liturgie
oslavuje vzkříšeného Krista. Před-
obraz zpívané liturgie (a liturgie
obecně) máme v andělském chva-
lozpěvu v Iz 6,3, kdy liturgie vyjad-
řuje samu podstatu teologie, našeho
lidského úsilí, která není salónním a
nezávazným mluvením o někom,
kdo není zrovna přítomen, ale je
modlitbou, rozhovorem s Bohem,
který je nad námi (nebo uprostřed
nás, ale také v nás, nakolik jsme na-
plněni Duchem sv. a živi už nejsme
my, ale živý je v nás Kristus (Ga
2,20)). Pán Bůh je přítomen, chva-
lozpěv je aktivní a responzoriální -
shromáždění církve se aktivně
zapojuje v odpovědích (antifonách)
k předsedajícímu bohoslužeb. Tak
kazatel ztrácí dominantní místo ve
shromáždění a opravdu dochází ke
společné službě, oslavě Boha. Do
luterské liturgie, jakkoliv je blízká
římskokatolickému způsobu, pro-
nikla reformační teologie více než
do bohoslužeb anglikánské církve.
O luterských bohoslužbách lze říci,
že jakoby tam „je přítomen“ i Lut-
herův duch. Anglikáni ve svých čás-
tech „high church“ jsou mezi protes-
tantskými útvary římskému katolic-
tví nejblíž zejména ve stálých boho-
služebných řádech. Luterské církve
se mohou lišit ve stavbě bohoslužeb
(v liturgickém rámci). I atmosféra
může být jiná. Cizí účastníci boho-
služeb např. ve slovenském luter-
ství mohou mít poněkud zvláštní

pocit ponurosti. To je dáno „velko-
páteční“ zbožností slovenských lu-
teránů, která je oblastní záležitostí.
U slezských luteránů můžeme sle-
dovat pietisticko-letniční ovzduší.
Pro každou neděli jsou z lekcionáře
vybrány texty Písma, které odpoví-
dají zvěsti evangelia k danému
období. Podobně jako liturgie vyjad-
řují jednotu s církevním časem, jiný-
mi sbory, farnostmi a církvemi, ka-
zatel podléhá autoritě Písma sv. už
ve výběru čtení (lekcí) a evangelia
pro základ kázání, ne vlastnímu vý-
běru a vnějším aktuálním podně-
tům. Nebývá to ale zcela platným
pravidlem. Každému období v cír-
kevním roce přísluší některá z litur-
gických barev, zřetelná na oltáři, ka-
zatelně, ambónu (kazatelskému
pultíku), případně stolu Páně a štóle
ordinovaného liturga.
Luterský způsob víry je radostný a
oslavný. Osvobození člověka při-
chází se zvěstí evangelia o Boží mi-
losti, kterou reformátor Dr. Martin
Luther opět nalezl v Ježíši Kristu.
Zjevení Boží lásky přichází výlučně
z Boží strany. Událost Krista v jeho
vtělení, životě, smrti, vzkříšení i na-
nebevstoupení je smyslem a obsa-
hem reformační teologie i bohoslu-
žebné praxe. Nutno říci, že křes-
ťanství nezačalo v reformaci, ale 
v tomto období bylo obnovováno.
Nikdy již není možné se vrátit do
apoštolských dob. Navazujeme na
to, co křesťanská církev ve všech
odnožích přinesla dobrého i co udě-
lala špatně. Husovy snahy, aby 
v církvi „vládlo pouhé Písmo“, re-
formátor Luther uplatnil v praxi. 
V tzv. Lutherově mši už nejde o opa-
kování Ježíšovy oběti, jak nachází-
me v římském katolictví před tzv.
„modlitbou nad dary“, ale golgot-
skou obětí v minulosti je za hřích
světa zaplaceno jednou provždy.
Ustálená liturgie v pevných for-
mách vytváří domácí prostředí (M.
Heryán).

otto Miklík

Dokončení příště
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Co znamená „luterský“? (ii. část)

Přemýšlím o diskusi o znovuumístění mariánského sloupu na Staroměst-
ském náměstí. Pravda, jsem evangelík, ale upřímně mohu prohlásit, že mi
socha Panny Marie vůbec nevadí. Ba naopak! Ale ten zmíněný sloup je
účelovým sousoším a představuje daleko víc než samotnou Pannu Marii.
Nebudu psát o povšechně uváděných důvodech proti jeho umístění.
Nedovedu však pochopit, že kritici dosud jednoznačně neuvedli protik-
řesťanský dopad umístění tohoto sloupu na tak citlivém místě. Nevím, zda
se vlastně seznámili s celým pomníkem. Na úpatí dříku pro sochu Panny
Marie jsou umístěny postavy Božích poslů, andělů. A to v nehorázném,
hrůzně pozdně středověkém vyobrazení, jak kříži propichují a mečem
ohrožují démonizované lidské postavy, nebo chcete-li, ďábly v lidské po-
době. Je to veskrze nekřesťanské, temně středověké a doslova pohanské
vyobrazení křesťanské víry člověka v Boží vůli, která nás na tomto světě,
ať chceme či ne, provází. Teologie dnes, zvlášť v druhé půli minulého sto-
letí, se s tímto zákeřným pojetím křesťanství již vyrovnala; bohoslovci
dokázali přeformulovat do té doby do myslí člověka zadřenou středově-
kou představu pekla a nebe. 
Rozhodně nejsem zastáncem násilného kácení soch či nějakého obrazobo-
rectví, ale uvědomuji si, že tak jako Jan Hus a Petr Chelčický předešli
evropskou reformaci bezmála o století, tak i ten akt na Staroměstském
náměstí po vzniku republiky měl podstatně významnější smysl, než mu
jeho kritici přičítají. Zřejmě naprosto bezděčně, ale o to spíše v duchu doby,
která ještě pamatovala, kdy česká reformace byla krutě zadupávána, došlo
zde, naprosto spontánně i k přeformulování praxe křesťanské víry. V křes-
ťanské praxi - mimo jiné už u Chelčického - přestalo platit násilí! A zde, na
soše Panny Marie, matky veškerého dobra by měli strašit a lidi dobré vůle
hrůzně odpuzovat andělé, jak Kristovým křížem vraždí doslova lidské
bytosti! A nad hlavami jim máchají meči. O úloze Panny Marie na sloupu
nemluvě. Dupe po sani představující jinověrce. Zde mi nejde o ty jinověr-
ce, ale o ten hrůzný úkol, Panně Marii stanovený tímto účelovým dílem na
objednávku.
Budiž, nějaký nadšenec má svou vůli sochu obnovit, ale od toho tu je Rada
města, která má objektivně rozhodnout, jak s ní naložit. Dovoluji si vyslo-
vit přesvědčení, že umístění té sochy na Staroměstském náměstí by zna-
menalo uvrhnout české křesťanství do bludů středověku, kdy jinověrci, na
sousoší zobrazení jako čerti, ďábli či saně, byli tehdejší církví jako zlo
inkvizičně likvidováni. Dnes si však již uvědomujeme, že zlem společnos-
ti jsou špatné sociální a mravní vztahy či chorobná závislost člověka na
zkaženosti a zlu tohoto světa. A mimořádně významné je, že společnost, i
naše, se snaží obětem tohoto zla pomoci, vyléčit je z jejich upadnutí či
závislosti, ale rozhodně ne je zabíjet! Zvláště ne zabíjet člověka pro jiné
přesvědčení! 
To sousoší je sochou nenávisti a v očích české veřejnosti by znamenalo
další hřeb do rakve českého křesťanství - a podle dostupné fotografické
dokumentace i umělecky ohyzdné, i přes mimořádně kvalitní a líbivou
řemeslnou práci, s níž bylo zhotoveno; podle teorie estetiky, jak ji
Immanuel Kant vyjádřil ve své Kritice soudnosti, se vlastně jedná o kari-
katuru. 
Vím, že Magistrát Prahy připravuje kolokvium na toto téma; zástupcům
církví, které tam zřejmě vyšlou své delegáty, proto předkládám tyto po-
známky, aby i je uvedli v rozhovoru o umístění repliky původního ma-
riánského sloupu na Staroměstské náměstí.

Marek e. Světlík

Co se přesně stalo – bývá naše otáz-
ka, když slyšíme neobyčejný příběh,
ať šťastný či nešťastný. Ptáme se tak
když se zprávy o něm liší nebo
nejsou úplné a očití svědkové ne-
jsou. Naše zvědavost je pochopitel-
ná a čím víc se nás příběh týká, tím je
i oprávněnější. Avšak jinak tomu
bývá v případě literárních příběhů.
Tam bývá na nás samých, abychom
si příběh dotvořili do konce a nějak
vztáhli na sebe. A ještě mnohem
důsledněji to platí v případě biblic-
kých příběhů, zvláště starozákon-
ních. Naše zvědavost, jak to doo-

pravdy bylo, je sice také možná,
avšak oprávněná není. Vždyť biblič-
tí autoři nezaznamenávali své příbě-
hy jako reportáž. Všechna starověká
literární písemnost – ostatně jak byla
vzácná! – jde do hloubky smyslu
bytí člověka na zemi a tehdejší vzác-
ní zapisovatelé se neuměli vyjadřo-
vat jinak než v bájích. Ani slovo Boží
v Písmu se jim nevyhýbá, ono spočí-
vá totiž obyčejně v tom, co je odlišné
od pohanských poselství. A když
křesťanští teologové opatrně a s
úctou odhalují nenapodobitelnou
jedinečnost biblického poselství,

nacházejí jeho jádro v Boží velikosti,
která se nevyčerpává v historických
událostech. Na neštěstí těm, kdo
pátrají po tom nezjistitelném jak to
doopravdy bylo, to může připadat,
že oni pomíjením historických fakt
otřásají biblickou pravdou. Jaké to
nedorozumění!
Ostatně ta nedorozumění se netýka-
jí jen výkladu Bible. Současný izrael-
ský autor Amos Oz ve své knize
Příběh o lásce a tmě píše mimo jiné,
jak jej zklamávají novináři a vůbec
čtenáři, když se nad jeho knihami
táží, jak to či ono přesně bylo. Píše:
„Všechny příběhy, které jsem na-
psal, jsou autentické a žádný není
zpověď. Špatný čtenář chce vždycky
vědět od samého začátku, co se doo-
pravdy stalo. Jaký příběh se skrývá
za příběhem, o nějž jde, kdo je proti
komu a kdo vyzrál na koho. Chtějí
klepy. Touží nahlížet klíčovou dír-
kou. Chtějí vědět, co se mi dooprav-
dy stalo, a ne to, co jsem pak o tom
napsal ve svých knížkách. – Ten, kdo
hledá jádro příběhu mezi knihou a
autorem, se mýlí. Pátrat není třeba 
v prostoru mezi autorem a tím, co
napsal, ale mezi textem a čtenářem.“ 

Blahoslav hájek

Jak to doopravdy bylo?

Detail mariánského sloupu

Ještě k PříPadNéMu ZNoVuPostaVeNí
PůVodNíHo MariáNskéHo slouPu

Na staroMěstskéM NáMěstí V PraZe

Každá společnost má své priority. Většinou se týkají základních mezilidských vzta-
hů: Nebudeš vraždit, nebudeš krást, budeš věrný tomu, komu jsi věrnost slíbil, nebu-
deš lhát, nebudeš závidět, budeš mít v úctě své rodiče… Takové jsou priority společ-
nosti stavějící na základě židovsko – křesťanském. Ačkoli jsme v našem národě podle
posledního sčítání lidu už většinou bezvěrci, přesto tyto způsoby oceňujeme. Ne
třeba tak, že bychom se podle nich sami řídili, určitě se nám však líbí, když se jimi
řídí lidé kolem nás. Škoda, že těch, kteří tak činí, rychle ubývá. Společnost v důsled-
ku toho hrubne a my ji začínáme vnímat jako sobě nepřátelskou. Někdo se brání tím,
že se z ní stahuje a uzavírá do sebe. Jiný řeší své trauma tak, že přebírá její způsoby.
Ani jedno ani druhé není dobré řešení. Chceme-li žít v prostředí, které je k člověku
přátelské, nemůžeme ty osvědčené židovsko – křesťanské priority pouze konzumovat.
Musíme je i aktivně rozvíjet. Naší nadějí jsou lidé, kteří tak činí, i když ti kolem nich
vycházejí z právě opačných předpokladů.

Emanuel Vejnar

Priority



seNiorát VýCHodoMoraVský

Českobratrská církev evangelická
hodonín – Ne 9 h
Husova 6, f. Pavel Šebesta
hošťálKová u vSeTína – Ne 10 h
Hošťálková u Vsetína č. 23, f. Petr
Maláč
hruBá vrBKa a velKá nad velIČ-
Kou – Ne 8.30 h (Velká n.V.), 10 h (Hr.
Vrbka)
Hrubá Vrbka 117, f. Mojmír Blažek
huSlenKy – Ne 10 h
Huslenky č. 439, f. Jiří Palán
JaBlůnKa – Ne 9 h
Jablůnka 45, Jablůnka nad Bečvou, j.
Martin Tomešek, a f. Daniel Heller
JaSenná – Ne 9 h
Jasenná č. 108, Vizovice, f. Radmila
Včelná
JavorníK nad velIČKou – Ne 10 h
Javorník nad Veličkou č. 111, Velká
nad Veličkou, a f. Mojmír Blažek
KaTeřInICe – Ne 9 h
Kateřinice č. 226, Ratiboř, f. Miroslav
Jelinek
KroMěříž – Ne 9 h
Riegrovo nám. 147/37, f. Ivan Ryšavý
KyJov – Ne 9.30 h
Dobrovského 511, f. Erika Petříčková
leSKoveC – Ne 9 h
Leskovec č. 156, Valašská Polanka, 
f. Libor Špaček
lIPTál – Ne 10 h
Liptál č. 8, a f. Radmila Včelná
PozděChov – Ne 8.45 h
Pozděchov č. 121, Valašská Polanka, 
f. Jiřina Kovářová
PruSInovICe – Ne 10 h
Přerovská 174, f. Leoš Mach
Pržno – Ne 10 h
Pržno č. 32, Jablůnka nad Bečvou, 
f. Zdeněk Píštěk
raTIBoř u vSeTína – Ne 10 h
Ratiboř u Vsetína č. 221, f. Jarmila
Wiera Jelinek
ruSava – Ne 8.30 h
Rusava č. 28, a f. Leoš Mach
růžďKa – Ne 10 h
Růžďka č. 138, a f. Petr Maláč
STříTež nad BeČvou – Ne 9.30 h
Střítež nad Bečvou č. 120, f. Josef
Hurta 
uherSKé hradIšTě – Ne 10 h
Jana Blahoslava 419, f. Michal Vogl
valašSKé MezIříČí – Ne 9.30 h
Blahoslavova 430/3, f. Daniel Heller
velKá lhoTa – Ne 9.30 h
Velká Lhota č. 30, Valašské Meziříčí, 
f. Jan Krupa
vIzovICe – Ne 8.45 h
Palackého nám. 364, f. Jiří Malý
vSeTín-dolní SBor – Ne 9.30 h
Palackého 153, f. Bronislav Czudek
vSeTín-horní SBor – Ne 9.30 h
Palackého 156/17, f. Pavel Čmelík, 
j. Stanislav Mikulík
zádveřICe-raKová – Ne 8.45 h
Zádveřice č. 139, Vizovice, f. Miloš
Vavrečka
zlín – Ne 9.30 h
Slovenská 3063, f. Petr Pivoňka

Církev bratrská
oloMouC – Ne 10 h
Mariánská 3, v. Dalimil Staněk, a k.
Pavel Škrobák
ProSTěJov – Ne 9.30 h
Šárka 10a, k. Pavel Lukáš
velKá lhoTa – Ne 9.30 h
Velká Lhota č. 102, k. Ladislav Mel-
kus, v. Radomír Palacký
vSeTín – Ne 9.30 h
Horní Jasenka 102, k. Josef Fišer
vSeTín-MaJáK – Ne 9 h
Smetanova 1484, k. Bedřich Smola
zlín – Ne 10.45 h
Slovenská ul. (kostel ČCE), k. Pavel
Škrobák

Bratrská jednota baptistů
KroMěříž - Ne 9.30 h
Moravcova 430/16, k. Alois Klepáček
uherSKé hradIšTě – Ne 14 h
Jana Blahoslava 419, k. Pavel Novosad
vSeTín – Ne 9.30 h
Rokytnice 273, k. Jan Vychopeň
zlín – Ne 9.30 h
Hluboká 1343, k. Marek Titěra

Bohoslužby
FS ČCe v ChrudIMI naBízí k pro-
nájmu byt 2+1 ve 2. patře domu čp.
303 na Pardubické ulici. Bližší infor-
mace na tel.č. 469 622 110.

Č. 10
noeMI - SeznaMKa Pro KřeSťany

Služba pro křesťany, kteří hledají
svého životního partnera.
Bližší informace a přihlášky:
www.noemka.com, 
info@noemka.com
+420 777222877
Noemi, 
Na Mušce 1124, 534 01 Holice 

Č. 12
dIaKonIe ČCe – STředISKo

BeTléM vyhlašuJe výBěrové

řízení na místo vedoucího do-
mova Betlém v Kloboukách u
Brna (Jihomoravský kraj, okr.
Břeclav). 
Domov Betlém tvoří nejstarší orga-
nizační součást střediska a je zaří-
zením alternativního typu, které
vedle úsilí o profesionalitu a kvali-
tu poskytovaných služeb klade
důraz na křesťanské hodnoty a ro-
dinnou atmosféru. Sociální služby
poskytované Domovem Betlém
jsou určeny převážně lidem s těž-
kým tělesným postižením.
Předpokládané datum nástupu
do funkce: od 1. března 2013
(příp. od 1. dubna 2013).
Veškeré další informace o tomto
výběrovém řízení a předpokla-
dech, které musí uchazeč o tuto
funkci splňovat, najdete na inter-
netových stránkách: 
http://www.betlem.org 
Termín pro zaslání (podání) při-
hlášek: nejpozději do 30. listopa-
du 2012. 
adresa pro zaslání nebo osobní
předání přihlášek:
DČCE – středisko BETLÉM, 
k rukám ředitele Petra Hejla, 
Císařova 27, 
691 72 Klobouky u Brna.

č. 13

evangelICKý TýdeníK - KoSTnICKé JISKry

Vydává Kostnická jednota 
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V sobotu 27. října 2012 se ve 13 h
naplněný chrám ČCE U Salvátora 
v Praze 1 loučil se sestrou Irenou
Škeříkovou, která jako farářka Čes-
kobratrské církve evangelické slou-
žila ve Škvorci, v Praze 10 - Uhří-
něvsi a naposledy v Praze 4 - Nus-
lích. Kromě toho působila i jako spi-
rituálka Evangelické akademie –
VOŠ sociální práce a SOŠ. A také
Bratrské školy – církevní základní
školy.
Opustila tuto časnost ve věku 54 let
po dlouhotrvající vážné nemoci, se
kterou statečně zápasila a která se po
nadějném období ústupu vrátila a
projevila v plné síle.
Sestra Irena si sama v předstihu při-
pravila pořad rozloučení, a tak vše
mohlo zaznívat tak, jak to sama cíti-
la: chválou Hospodinu a vděčností,
což přehlušuje i naše otázky a ne-
chápání.
Životopisná data zesnulé připomněl
synodní senior Joel Ruml, rozlouče-
ní vedl a kázáním posloužil Tomáš
Trusina, který v něm vycházel z Žal-

mu 139. Ten byl připomenut v repro-
dukovaném podání skupiny OBO-
ROH. Chvála a naděje stoupaly
nejen ze společného zpěvu, ať do-
provázeném varhanami či skupinou
EJHLE (nebo i v mohutném závěreč-
ném zpěvu přítomných bez dopro-
vodu, kdy působivě zněla stará bra-
trská píseň Radujme se vždy společ-
ně), do tohoto rámce zapadly
(možná trošku překvapivě) i Pink
Floydi a triumfující G. F. Händel. A
dojímavě působilo i vystoupení stu-
dentské skupiny školy, kde ses. I.
Škeříková působila a kde jeden ze
sólových partů zazpívala její dcera
Abigail. 
A zcela charakteristické bylo, že po-
dle jejího přání byla sbírka po tomto
shromáždění určena na Fond léčby
dětských onkologických pacientů.
Jak bylo zdůrazněno, sestra farářka
mnohé pro tuto příležitost připravi-
la sama. Jen neznala přesně, v kte-
rém dni se toto rozloučení bude
konat. A jistě ani netušila, jak mnoho
lidí se s ní přijde rozloučit – těch,

kteří se s ní znali z jejich dětských let
na Vsetíně, přátel z mládežnického
období, z časů theologických studií,
kolegů z církevní služby, z ekume-
nických a hudebních kruhů, studen-
tů a jejich rodinných příslušníků... Ti
všichni jistě pociťovali zármutek nad
odchodem této výrazné osobnosti,
ale nad smutkem převládla vděč-
nost za její život a svědectví. A chvá-
la Hospodinu, který je se svým li-
dem v každé situaci.

Bohumil Kejř
foto: Josef Chalupník 2/2012

inzerce

Pozvánka

Plný chrám vděčnosti

V sobotu 6. října 2012 vzpomínalo
gymnázium na Tř. kpt. Jaroše v Brně
145. výročí svého založení. Tento
ústav, původně klasické gymnázi-
um, hrál nejen významnou roli 
v kulturním životě Moravy, ale také
v životě naší církve. Výuka latiny a
řečtiny byla dobrým předpokladem
pro budoucí studenty teologie. 
Z učitelů na naší bohoslovecké fa-
kultě na něm maturovali: prof. Fran-
tišek Žilka, prof. František M. Do-
biáš, prof. Petr Pokorný, prof. Mar-
tin Prudký a doc. Jiří Mrázek. Z fará-
řů (pokud jsem dohledal): František
Prudký, Vincenc Vašíř, Vladimír
Pokorný, Timoteus Pokorný, Lubo-
mír Balcar, Viktor Hájek, Jan Pokor-
ný, Václav Procházka, Jan Šimek. Až
do septimy na něm studovali podle
zvláštního tehdy nařízení budoucí
teologové: Jiří a Lubomír Kabíčkovi
a Jana Juránková-Opočenská. Napo-
sledy Ester Doulová-Čašková. Na
ústavě působili jako profesoři četní
vynikající evangeličtí pedagogové.
V rámci oslav jsem byl pozván pro-
mluvit při bohoslužbě v katolickém
kostele sv. Tomáše. Svůj proslov si
dovoluji přiložit.

Když myslím na události svého života
spjaté s tehdejším klasickým gymnáziem,
vytane mi na mysli má maturita v roce
1938. Prožili jsme právě květnovou mo-
bilizaci. Dobře vyzbrojené vojsko nastou-
pilo ukázněně na hranice, převládala
odvaha k obraně proti nacistické hrozbě.
Byla to snad poslední ukázka odhodlání
většiny národa k boji proti zlu, mravního
vzepětí a statečnosti mužů i žen.
Dnes se ocitáme v jiné mezní situaci.
Nehrozí zkáza zvnějška, ale zvnitřku.
Zmizelo vědomí posledních měřítek nad
námi a odpovědnosti nejen před lidmi,
ale také i před Pánem Bohem. Demokra-
tická debata se mění v okřikování a uráž-
ky, odvaha ve zbabělé pohodlí, hospo-
daření v podvody, poctivá žurnalistika 
v bulvár, věrnost ve zradu. Zkrátka má-
me takový tísnivý pocit, že se začínáme
propadat do ne – smyslu.
A teď, co k tomu my, absolventi tak slo-
vutného ústavu, jeho učitelé a žáci, a
když jsme zde v kostele, my vzdělaní
křesťané? Přidat se k naříkání a nadává-
ní? Sedět v papučích před televizorem?
Přestat být soudnými a statečnými
lidmi?
Chceme si především uvědomit, že jako
křesťané máme tu velkou výhodu, že

jsme naprosto svobodni. Pán Ježíš nás
ujišťuje: „Když vás Syn vysvobodí, bu-
dete skutečně svobodni.“ (Jan 8) Domy-
sleme si jen, co to znamená! Vzdělaný
křesťan je nejsvobodnější občan České re-
publiky. Není ubožákem vlečeným obec-
ným míněním. Není absolutně svázán
směrnicemi své strany, ale v závažných
rozhodnutích se řídí jen svým svědo-
mím. Není otrokem honby za penězi  ne-
bo za mocí, ani pověstné české závisti.
Za druhé se jako křesťané smíme probrat
ke statečnosti, a to i občanské statečnosti.
Je sice pravda, že v každé době není nic tak
nebezpečného jako hlasitě říct, jak se věci
vlastně mají. To vždycky vyžaduje určité
riziko. Ale křesťané v prvních dobách, pro
ně daleko nebezpečnějších, mluvili veřej-
ně se svobodnou otevřeností, „parésia“,
jak by nám přeložil p. profesor Koukl,
který nás učil latině a řečtině.
A to třetí, buďme ochotni k službě a po-
moci blízkým i dalekým. Máme se až pří-
liš dobře ve srovnání s miliony trpících
ve světě, jejichž bídu si nedovedeme ani
představit. Nejsme vyhladovělým náro-
dem, tím víc jsme povinni pomáhat těm
mezi námi i v dalekých zemích, kteří po-
třebují jídlo, praktickou pomoc, porozu-
mění a lásku. Jsme vděčni za to, že se
objevují mezi námi ostrůvky lidí alter-
nativního způsobu života, kteří se snaží
zmírnit jakoukoli bídu. Podívejme se,
kolik lidí dovede s láskou a trpělivostí pe-
čovat o postižené a nemocné doma i 
v ústavech! Kolikrát ani nevíme, kolik
mladých lidí se hlásí k dobrovolné po-
moci v zařízeních Charity nebo Diako-
nie. To je vklad do lidštější budoucnos-
ti. Modleme se za ně!
Zkrátka, my křesťanští vzdělanci si
smíme uvědomit, že vzdělanost nespočí-
vá jen na množství informací, ani na
rozvinuté technice, ale především na
vstřícném společenském styku, na tom,
jak se k sobě chováme, a pro nás křesťany
na dnešnímu člověku srozumitelném
zvěstování evangelia, které ovšem musí
být podloženo pravdivým a láskyplným
životem.
A tak, milí žáci, absolventi a profesoři,
postupujme i v dnešní době statečně ku-
předu, vědouce, že na čele kráčí náš Pán
Ježíš Kristus a razí nám přes všechny
překážky cestu do otevřené budoucnosti.
Na pochodu rozdávejme nakažlivé du-
chovní a mravní zdraví, porozumivou
lásku a dobrou naději. A buďme přitom
pokorní a skromní.

Jan Pokorný

145 let gymnázia v Brně

Ekologická sekce České křesťanské
akademie zve na besedu Ekono-
mické a etické křižovatky české
energetiky. Na toto téma promluví
v úterý 13. listopadu 2012 v přízemí
kláštera Emauzy (Praha 2, Vyše-
hradská 49) Mgr. Roman Juriga,
ředitel Pravoslavné akademie Vilé-
mov. Začátek je v 17.30 hodin, před-
pokládaný konec do 19.15 hodin. 

Jne
aleš PaláN: ZáPisky o VálCe
Česko-sloVeNské
Blíží se dvacáté výročí rozdělení
Česko-Slovenska. K věci se budou
vyjadřovat politologové, sociologo-
vé, politici, pamětníci... Autor vstu-
puje do společenské diskuse kni-
hou, kterou lze řadit mezi kontra-
faktuální historie, tedy: Co by se
stalo, kdyby… Palán se ohlíží za
dobou před dvaceti lety a zkoumá,
jak se stalo, že tehdy „byla“ válka.
Namísto obvyklé formy reportáže či
vyprávění příběhu ve třetí osobě dociluje silnějšího účinku skládáním
tematických výstřižků z novin chronologicky za sebe. Jedná se tak v
podstatě o klasickou výstřižkovou službu – s tím rozdílem, že mediální
výstupy zde jsou kompletně smyšleny, stejně jako situace, kterou dané
mediální postupy vyvolají.
Kniha ukazuje moc médií, způsob, jakým proměňují realitu i svázanost
politiky s nimi. Komentáře a zprávy se dnes v médiích slévají v jeden
celek, emoční náboj je upřednostňován nad zpravodajskou informací.
Média tvoří realitu a tato knihu to v detailu ukazuje.
Kvartový formát 20 x 20 cm, 192 stran, první vydání.
Cena v Kalichu do 1. 11. 2012 175 Kč (obvyklá cena v prodejnách 250 Kč).

Petr Pithart o knize napsal: „Samé srandičky, pak sranda a pak to pomalu a
nenápadně (a o to asi jde) přechází v horor. Tak to bývá. Až člověka nakonec
mrazí – jak jsme byli daleko? To už se nikdo nikdy nedozví.... Chválím to velmi.
Autorovi děkuji a blahopřeji."


