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Co svět světem stojí, přicházejí stále
noví hlasatelé idejí, jak prý lze do-
sáhnout nebe na zemi. Jenže nic
nefunguje, zkušenosti velí, že zaru-
čit lze pouze neúspěch. Výsledkem
bývá v lepším případě zklamání
obelhaných, v horším vyvlastňová-
ní, perzekuce a prolitá krev „škůd-
ců“, kteří o metodách vedoucích 
k pozemskému nebi pochybují.
A přesto je pořád znovu s touto
nabídkou slaven úspěch, protože
člověk se nespokojí s pozemským
bahnem a hluboko v nitru po čemsi
nebeském touží. Touží po návo-
dech a zárukách, že lze dosáhnout
nápravy poměrů ve společnosti a
trvalého štěstí.
Řekněme si rovnou, že lidské meto-
dy sice nefungují, ale ta nevykoře-
nitelná touha po štěstí je do lid-
ských srdcí zaseta Stvořitelem. To,
co lidi žene ke zběsilé honbě za
štěstím, je ve skutečnosti bolest z ne-

naplněného intimního vztahu s Bo-
hem, stesk po věčnosti, smutek 
z hříchem ukradené radosti. Avšak
jinak než skrze složení neklidného
srdce do Kristových dlaní ta bolest
neustane.
Ačkoli mnoho zklamaných (říkají o
sobě, že jsou „zdravě skeptičtí“
nebo „racionální“) má za to, že
inteligentní člověk by neměl idea-
listicky snít o něčem, co mu bude
kýmsi dáno, neměl by spoléhat na
pomoc zvenčí a už vůbec ne „sho-
ra“ – čekat na nějakou nebeskou
útěchu, jsou lidé o vánočních svát-
cích přece jen náchylnější vnímat
to, že nebe na zemi si neděláme
pouze sami, že pravé nebe přichází
k nám „pozemšťanům“ nadpřiroze-
ně a bez našeho přičinění.

Viktor Glier
kazatel Církve bratrské 

v Novém Městě nad Metují
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Vánoční poselství

Neboť bůh … dal

Vývoj konzumního stylu života je
jednou z největších globálních
změn lidské zkušenosti, která se
objevila až v posledních staletích.
Přinesl zcela nový posun v lidském
chování a osobních očekáváních.
Konzumerismus vytváří společ-
nost, v níž se většina lidí ve větší či
menší míře zaměřuje na získávání
věcí, které prokazatelně nepotřebu-
jí. Mnoha lidem konzumerismus
poskytl pocit svobody a sebevyjá-
dření. Stal se náhražkou potřeby
změny, vytvořil nové normy osob-
ního naplnění a identity. Lidé si na
něj zvykli, vyrůstají s ním a připadá
jim logický a normální. Nakonec
jsme se ocitli v situaci, kdy lidé ku-
pují věci, které nepotřebují, penězi,
které nemají, aby zapůsobili na lidi,
které ani nemají rádi.
Otázkou je, jaký vliv má rozvoj
konzumního přístupu k životu na
církev a na jednotlivé křesťany.
Zatímco mnozí vidí největší hrozbu
pro budoucnost křesťanství v islá-
mu, já osobně se obávám, že zdale-
ka největší hrozbou pro církev a
misii jsou hodnoty globální kon-
zumní kultury, které nepozorova-
ně, ale rychle nahrazují tradiční
křesťanské hodnoty a cíle. 
Cílem globálního konzumerismu je
nejen prodávat zboží, ale také šířit
hodnoty a světový názor, vytvářet
citová pouta a preference či potřebu
i nutkání být „in“. Budeme jako cír-
kev úspěšní v bitvě s lákadly tohoto
světa, která jsou mnohem rafinova-
nější než cokoli v historii? 
Před církví stojí nemalý úkol oslovit

a znovu získat představivost lidí
zasaženou prodejci a reklamními
experty McWorldu. Mnoho lidí
uvázlo v pasti moderního světa a
myslí, že není úniku. Existuje ale
mnoho způsobů, jak žít smyslupl-
nější život v pokoji a radosti, o kte-
rých se McWorldu ani nesní. Jed-
nou z cest, jak se svodům zkomerci-
onalizování postavit, je dát prostor
kreativitě a obnovit biblické poro-
zumění životu a lidskému poslání.
Musíme nabídnout alternativu a
praxi, která bude pro naše spole-
čenství silnější než přitažlivost ame-
rického snu.
Jednou z nejúčinnějších cest, jak se

z této gravitace vymanit, je štědrost
a kultura dávání. Kromě tržní eko-
nomiky, která má tendenci zcela
ovládat naši každodenní realitu,
existuje ještě Boží ekonomika zalo-
žená na daru, která je v jistém smys-
lu podstatnější než ta prvně jmeno-
vaná. Většina věcí, které jsou v lid-
ském životě podstatné, jsou totiž
darovány a nedají se koupit. Nej-
větším darem je pak sám Ježíš Kris-
tus a odpuštění. Bůh dal svého syna
a odpustil nám a jediný způsob, jak
na tento dar odpovědět, je vděčnost,
štědrost a ochota odpustit druhým.
Letošní Alianční týden modliteb se
zabývá oblastí štědrosti a dávání,
jako jedné z nejlepších obran proti
nejsilnějšímu konkurenčnímu bož-
stvu současnosti. Církev, která ztra-
tila i díky restitucím kredibilitu 
v české společnosti, musí o to více
dbát na teologii správcovství i štěd-
rosti Ať je pro vás ATM zdrojem
inspirace a růstu Boží milosti ve

vašem životě i v životě vašich spo-
lečenství. 
Sbírka aTM 2013: Projekt M4 –
podpora zakládání nových sborů
Již tradičně prosíme, abyste během
modlitebních shromáždění uspořá-
dali také sbírku na některý z pro-
jektů ČEA nebo na její činnost. 
Své dary můžete zasílat s variabil-
ním symbolem 2113 na účet ČEA u
ČS a.s. - č.ú.: 00 138 083 59 / 0800
S bratrským pozdravem

Mgr. Jiří Unger, tajemník 
Česká evangelikální aliance
Plzeňská 166; 150 00 Praha 5

e-mail: info@ea.cz

alianční týden modliteb 2013 Milé poZDraVení

Takové milé pozdravení,
kytička z naší zahrádky!

V době, kdy v polích kvítka není,
je to jak ruky pohlazení.
Je to jak ruky pohlazení,

když vstříc si jdeme, já a ty.

Když vstříc si jdeme, já a ty,
to vždycky rozkvítají kvítka,
barví se zlatem jako dukáty.

Kytička z naší zahrádky
kvete i v mrazu, jako já a ty.

i o Vánocích kvete u nás snítka.

VlaDiMír Kučera

Modlitební týden 6. - 13. ledna se tentokrát věnuje tématu štědrosti a dávání jako pro-
tiváhy konzumnímu stylu života. Doufáme, že bude pro vás i vaše sbory inspirací. 

Děťátko, o jehož příchodu na svět se dozvídáme 
z evangelií, se nenarodilo do světa vybaveného součas-
nými vymoženostmi. Když jeho maminka Marie cítila,
že se blíží její čas, nemohla si zavolat sanitku, aby ji
dovezla do porodnice. Tehdy totiž nebyly ani telefony
ani sanitky ani porodnice. Ke všemu se Marie nacháze-
la v cizím městě. Jmenovalo se Betlém. Její snoubenec
Josef z něj sice pocházel, ale už v něm nikoho neznal.
Marně tloukli na dveře a dovolávali se příbuzenských
vztahů.
Nakonec se však nad nimi přece jen kdosi slitoval.
Nepustil je sice do svého domu, ale aspoň do své stáje.
Dnešním maminkám, zvyklým na úzkostlivou čistotu,
by se taková porodnice určitě nelíbila. Ale Marie s Jo-
sefem Pánu Bohu děkovali i za tu stáj. V ní se pak jejich
děťátko skutečně narodilo. Pojmenovali ho po Jozuovi,
který kdysi uvedl Izrael do Země zaslíbené - Ježíš. Marie
svého synka pilně kojila, přebalovala a zpívala mu, aby
se mu dobře usínalo. Přitom sbírala síly na cestu domů,
do Nazareta. Doma je přece jen doma.
Zatímco v betlémské stáji to vypadalo docela obyčej-

ně, na nedalekých pastvinách se děly zvláštní věci.
Před pastýři, kteří zde hlídali svá stáda, se uprostřed
noci objevil Boží posel. Ačkoli do té doby žádného
nespatřili, hned ho poznali. Vyzařovala z něj taková
sláva, že to nemohl být nikdo jiný. A ten Boží posel jim
pověděl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost,
která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spa-
sitel, Kristus Pán v městě Davidově.“ Tuhle událost si
pastýři nemohli nechat ujít.
Rozběhli se do Betléma a skutečně ho našli. Děťátko v
plenkách položené do jeslí. Vypadalo docela obyčejně.
Je to však nezmátlo. Právě tak jim ho přece anděl
popsal. Spasitel pochází „shora“. K nám lidem však
přichází „zdola“. Je dobře, že nás na to Boží poslové
upozorňují. Někdy stačí jediná jejich věta a my vidí-
me, co jsme neviděli, a chápeme, co jsme nechápali.
Zaslíbený Spasitel sestupuje se svého královského trů-
nu a přichází k nám v podobě bezbranného dítěte. V té
bezbrannosti spočívá jeho největší síla.

Emanuel Vejnar

Zaslíbený Spasitel
Vánoční evangelium pro děti



2 eT-KJ

poZVánKa na noVoroční eKuMeniCKou SlaVnoST
Ekumenická rada církví v České republice spolu s Českou biskupskou
konferencí a Českou televizí si vás dovolují srdečně pozvat na tradiční
Novoroční ekumenickou slavnost, která se koná 1. ledna 2013 od 18 h 
v katedrálním chrámu sv. Vavřince v Praze na Petříně, který spravuje
Starokatolická církev. Ústřední téma novoroční slavnosti se tentokrát
zaměří na postavu starozákonního Mojžíše. Novoroční ekumenické
slavnosti se tradičně účastní představitelé Římskokatolické církve,
zástupci členských církví Ekumenické rady církví v ČR a další význam-
ní hosté. O hudební doprovod se postará Pavla Forest, varhaník Vojtěch
Starý, starokatolická schola a hudební skupina tvořená farníky chrámu
sv. Vavřince. 

Sandra Silná, 
generální sekretářka Ekumenické rady církví v ČR

SbírKa na poMoC SyrSKýM uprChlíKůM
Synodní rada Českobratrské církve evangelické se z podnětu Střediska
humanitární a rozvojové pomoci Diakonie ČCE rozhodla vyhlásit dob-
rovolnou sbírku, která by alespoň částečně pomohla zmírnit útrapy
těchto těžce zkoušených lidí, kteří ztratili domov v důsledku válečného
konfliktu v Sýrii. Středisku humanitární a rozvojové pomoci Diakonie
ČCE se díky grantu Ministerstva zahraničních věcí ČR a díky spoluprá-
ci s Luterskou světovou federací podařilo v táboře Za´atari zajistit obyt-
né kontejnerové buňky pro 35 rodin s malými dětmi a starými, dlouho-
době nemocnými či postiženými členy rodiny. V těchto buňkách budou
moci tyto rodiny přečkat nadcházející zimu.
Vzhledem k počtu lidí zasažených konfliktem, který má ke konci roku
dle odhadů OSN dosáhnout 4,5 milionu, je však potřeba přemýšlet o
způsobech další pomoci. Díky spolupráci s Luterskou světovou federa-
cí má Diakonie ČCE možnost zapojit se do přípravy utečeneckého tábo-
ra Za’atari na blížící se zimu.
Své příspěvky můžete zasílat na sbírkový účet synodní rady číslo
7171717171/2700. 

podle e-cirkev.cz (redakčně zkráceno)

poMoC pro VěZněného paSTora
Zahraniční právnické organizace, především Christian Solidarity World-
wide, bijí na poplach v případě uvězněného 41letého pastora Benhami
Iraniho, který má strávit ve vězení ještě pět let na základě odsouzení za
ohrožování národní bezpečnosti. Pastor je držen v nechvalně známém
vězení GHesel Hesar poblíž města Karaj v Íránu. V průběhu pobytu za
mřížemi je opakovaně vystaven násilí ze strany dozorců i spoluvězňů.
Pastor byl zatčen a odsouzen původně k jednomu roku. Později soud
přidal obvinění z ohrožování národní bezpečnosti a rozšířil jeho trest o
dalších pět let. Stále je v jednání také obvinění zásadní – totiž z odpad-
nutí od islámu, které by uvrhlo Iraního pod přísnou jurisdikci diskuto-
vaných rouhačských zákonů. Za pronásledováním stojí úspěšné půso-
bení pastora, který stál v čele sítě 300 domácích církví.
Stovky křestanů z těchto domácích společenství čelí pronásledování:
jsou zatýkáni a vyslýcháni, zastrašováni a nuceni opouštět svá spole-
čenství. Přesto přicházejí ze země odhady, podle kterých počet křestanů
v této striktně islámské zemi rapidně roste – hovoří se o 100.000 nových
věřících, někteří uvádějí i vyšší počty.

podle: Křesťan dnes

Z církví doma i ve světě

On jim odpoví: „Amen, říkám vám, že
cokoli jste NEUDĚLALI pro nejmenší-
ho z nich, to jste neudělali PRO MNE.“

Mt 25,45
Ráda bych Vám pověděla, jak vznik-
la myšlenka kajících bohoslužeb za 
2 000 roků křesťanského antisemi-
tismu. Křesťanský antisemitismus
vznikl už v prvních stoletích chyb-
nou „teologií náhrady“, jako by Židé
byli navždy Hospodinem zavrženi,
jako by jim patřily jen soudy a všech-
no zlé, co je jim prorokováno, když
se odvrátí od Hospodina. Nový Iz-
rael je údajně pouze Církev, které
patří všechna krásná zaslíbení Sta-
rého i Nového zákona.
Bylo to při jednom z početných zá-
jezdů do Izraele, které od roku 2002
absolvuji jako „Zájezdy lásky a soli-
darity s Izraelem“. Na okraji Jeruza-
léma je Památník obětem holokaus-
tu, jehož součástí je tzv. „údolí obcí”,
nebo také „hřbitov obcí“. Je to roz-
sáhlé území, z ptačí perspektivy ma-
pa Evropy, proměněné v bludiště
mezi vysokými kamennými sloupy,
které jsou umístěné na území toho
kterého evropského státu. Jsou po-
psány jmény za nacismu zlikvidova-
ných židovských obcí a znázorňují
zánik celé jedné vzácné kultury,
která kdysi Evropu zbohacovala.
Bylo nás několik, kdo jsme tam stáli
před kamennými pomníky již neexi-
stujících židovských obcí na území
našeho státu.
Hluboce se nás dotýkalo pomyšlení
na těch 120 000 vyhaslých životů
(pozn.: 120 000 z území Čech, Mora-
vy a Slezska; celkově 270 000 z celé-
ho Československa, tj. včetně Slo-
venska a Zakarpatské Ukrajiny), na
stovky již neexistujících židovských
obcí, na kus navždy vymizelé zvlášt-
ní svébytné kultury, který navždy
zmizel z naší země. Plakali jsme,
když jsme každý našli jméno své
obce, modlili jsme se za zbylé Židy u
nás a za Izrael, který z toho popela se
zrodil a trvá z Boží milosti, čekaje na
vykoupení.
Jistě, byla to zrůdná nacistická ideo-

logie o čisté rase, která hnala na smrt
do plynu naše židovské spoluobča-
ny a která chtěla mimo jiné také čes-
kými hlavami vydláždit Václavské
náměstí v Praze. Podařilo se jí zlikvi-
dovat na 60 000 (pozn.: 90 000 z celé-
ho Československa) dalších našich
občanů nežidovského původu…
Ale! Copak jsme byli tak zahlceni
vlastní bolestí, že jsme neviděli mi-
zet tu dávnou kulturu z našich měst
a obcí? Je tak málo těch, kdo se sna-
žili nějak pomoci s nasazením vlast-
ního života, kdo mají svůj strom a
jméno v Háji spravedlivých v Jad Va
Šem!
Jak je možné smýt tu vinu za to, co
jsme NEUDĚLALI DOBRÉHO NEJ-
MENŠÍM BRATŘÍM Pána Ježíše?
Můžeme se připojit k výzvě Marii-
ných sester z roku 2001 a uspořádat
kající bohoslužby za 2 000 roků křes-
ťanského antisemitismu, který vyvr-
cholil v Lutherově Německu holo-
kaustem, při kterém Hitler citoval
nenávistná slova proti Židům dáv-
ných církevních otců a reformátora
Luthera.
Je naší touhou, aby to nebyla záleži-
tost jen několika jednotlivců, ale aby
se odstranila i ta poslední překážka
požehnání – naše vina v tom, co
jsme dobrého NEUČINILI našim ži-
dovským spoluobčanům. Jak si mají
ke své spáse zamilovat našeho
Spasitele, Žida Ježíše Nazaretského,
jak mají číst Nový zákon od jeho
žáků jako knihu pro ně napsanou,
když nebudeme činit pokání?
Jsem Pánu Bohu vděčná za všechny,
kdo se přidávají, jejichž srdce pláče
se srdcem Božím a chtějí ho potěšit
láskou k jeho vyvolenému lidu a po-
káním za naši necitelnost v době,
kdy se nenávist a zloba pokoušela
vyhladit nositele budoucího pože-
hnání pro svět, až se do Jeruzaléma
ke svému lidu ve veliké moci a slávě
vrátí se svojí Církví židovský Mesiáš
a náš Spasitel Pán Ježíš Kristus.

Z hiSTorie ProNáSledoVáNí

Židů V eVroPě

… Jen od května do června roku 1096
bylo vyvražděno 12.000 Židů, když kři-
žáci táhli Metzem, Trierem, Speyerem,
Wormsem, Kolínem nad Rýnem, Main-
zem a četnými jinými městy. Během této
první křižácké výpravy byla v Německu
a severní Francii vyvražděna jedna čtvr-

tina až jedna třetina veškeré židovské
populace.
… Na kněze, který roku 1389 nesl v Pra-
ze Nejsvětější svátost, údajně házely
hrající si židovské děti písek. Odvetou
bylo vyvraždění na 3.000 Židů.
Přeskočíme několik století, ve kterých by-
chom mohli uvádět další příklady proná-
sledování Židů v Evropě…
… Když byl před Norimberským mezi-
národním soudem vyslýchaný zřejmě
nejhorší nepřítel Židů ve Třetí říši, Ju-
lius Streicher, řekl: „Dr. Martin Luther
by měl dnes sedět na lavici obžalovaných
místo mne, kdyby tato kniha byla obža-
lobou vzata na vědomí. Ve knize „Židé a
jejich lži“ píše Dr. Martin Luther, že Ži-
dé jsou hadí plemeno, jejich synagogy by
se měly vypálit, měli by být zničeni...
Přesně to jsme dělali!“
… Katolický kněz a historik Edward
H. Flannery konstatuje v pohledu na
křesťanský antisemitismus: „Je to tra-
gédie, která se týká Ježíše. Je to on,
který je ve svém lidu znovu křižován,
a to rukama mnohých, kteří byli
pokřtěni v jeho jméno. Hřích antise-
mitismu zahrnuje mnoho dalších hří-
chů, ale konec konců jde o zapření
křesťanské víry, o selhání křesťanské
naděje, o onemocnění křesťanské lás-
ky. Což v tom nebylo to nejvlastnější
odpadnutí křesťanstva: Ten nejvíc
pronásledovaný lid v křesťanském
období nebyli křesťané, jimž jejich
Mistr pronásledování předpovídal
(Jan 16,2-4). Byl to jeho národ, národ,
z něhož vzešel. A což to nebyl ten nej-
větší skandál: Židé, kteří nesli v ději-
nách své Bohem uložené břímě, nena-
šli v církvi žádné spojence, žádné
zastánce. Spíše církev sama je tupila a
pronásledovala s největším fanatismem.
Jsou to dějiny, které volají k pokání.“

literatura k tématu: 
Historie Židů v Čechách a na Mo-
ravě (Tomáš Pěkný), 
Máme ruce od krve (Michael L.
Brown), 
Jak se křesťané provinili proti Židům
(sborník o dvou tisících letech křes-
ťanského antisemitismu).
Na požádání vám rádi zašleme další
podklady k tomuto tématu.

ludmila hallerová,Ve Vilách 7, 
140 00 Praha 4 – Michle.

Tel.: 242 428 814; mobil: 774 572
671, e-mail: hallerova@volny.cz

Redakčně upraveno

Kající bohoslužby za dva tisíce roků
křesťanského antisemitismu

„Nenechme se vyprovokovat!“ –
Heslo z listopadu 1989 se objevuje
znovu! V názvu článku, kterým Mar-
got Kässmannová v jedenáctém čísle
německého měsíčníku Chrismon ak-
tuálně reaguje na emoce rozvířené
videem „Nevinnost muslimů“. 
Kässmannová nepopírá rozdíly a
napětí mezi křesťanstvím, židov-
stvím a islámem, za centrální ale po-
važuje, jak s nimi zacházíme. Proti
tzv. „obrazům nepřítele“ volá po me-
zikonfesijní „koalici rozvážných“.
(Našinec si snad v této souvislosti
připomene další „sametovou“ mo-
mentku, totiž ironickou výzvu pís-
ničkářovu: „Vraťte mi nepřítele …“)
Závěrem upozorňuje, že nejhorší ka-
rikatura Boha křesťanů je zároveň
jejich základním symbolem: Bůh
popravený na kříži s cynicky míně-
ným nápisem: Ježíš Nazaretský, král
židovský.
O neméně aktuálních problémech
trestněprávních se za asistence re-
daktorek přou v témže čísle Chris-
monu dva odborníci – bavorská
ministryně spravedlnosti Beate Mer-
ková a kriminolog Jörg Kinzig.
Kinzig kritizuje zejména démonský
(teologizuji) vynález německého

trestního práva – institut tzv. preven-
tivní zadržení (Sicherungsverwah-
rung), kdy pachatel po odpykání
trestu nadále (na základě dalšího
rozsudku soudu, který se opírá o
dva nezávislé znalecké posudky)
zůstává ve věznici, někdy dokonce
na dobu neurčitou. Merková tuto
praxi, za kterou bylo v poslední do-
bě Německo opakovaně odsouzeno
Evropským soudem pro lidská prá-
va, nejenom hájí (staví se pouze
proti používání preventivního zadr-
žení u majetkových trestných činů),
ale volá dokonce po dalším odstra-
ňování „bezpečnostních mezer“ v
trestním právu. Kinzig naopak varu-
je před sklouznutím do „totalitního
trestního práva“ (od poloviny deva-
desátých let se preventivní zadržení
zostřovalo skoro každý rok) a zdů-
razňuje: „Právní stát znamená také,
že kdo si odseděl svůj trest, dostane
v zásadě druhou šanci na svobodě
… Nestojím o bezpečnost za každou
cenu!“ (Podobně jako Merková ar-
gumentovala kdysi v rámci kampa-
ně „Třikrát a dost!“ tuzemská strana,
která momentálně zvažuje vypustit
slůvko „křesťanská“ ze svého
názvu.)

Tématem tolerance se zabývá více
příspěvků. „Tolerance je výzvou, ne-
zaměňujme ji s lhostejností,“ tvrdí
třeba teoložka Susanne Breit-Kessle-
rová. „Také muslimové se mohou
rozejít; nemusí vždy vše vyústit do
dramatu,“ konstatuje bývalá pra-
covnice diakonie Sosan Azadová,
když s odstupem rekapituluje své
kuriózní desetileté manželství zaran-
žované v Afghánistánu rodiči. V sou-
vislosti s někdejší (nyní opuštěnou)
taktikou při ochraně svých osobních
údajů cituje afghánské přísloví:
„Nejde o pravdu, ale o to, co je dobré
pro danou situaci.“ To je tzv. kontex-
tuální etika v muslimském provede-
ní! (Zdaleka ne každé fórum má vý-
znam kostnického koncilu, zejména
ne debaty u kafička s kolegyněmi o
srdečních záležitostech všech pří-
tomných i nepřítomných …) 
Nejenom článek Margot Kässman-
nové, který jsme shrnuli úvodem,
ale celé listopadové číslo Chrismonu
tvoří profilovanou protestantskou
reakci na turbulence vyvolané proti-
muslimským videem „Nevinnost
muslimů“.

František Schilla

nenechme se vyprovokovat!
(Z německého protestantského měsíčníku Chrismon 11/2012)

nejen o přímé volbě prezidenta
Vypořádáváme se s novinkou – s přímou volbou prezidenta, kterou před rokem,
14.12.2011, schválila Poslanecká sněmovna. Zdá se, že politické strany chtěly shodně
vyjít vstříc přání občanů. Nemyslím si však, že by právě přímá volba prezidenta bylo
něco, co by nás a naše spouobčany tolik pálilo. Asi nám dělají větší starosti  jiné pro-
blémy a jiné zákony. Spíše se lidé domnívali, že není příliš povzbudivé sledovat přeta-
hování o hlasy a různé politikaření při volbě prezidenta našimi zvolenými zástupci,
parlamentem a senátem. Asi jsme si představovali, že přímá volba bude méně zatěž-
kána tím, co se jevilo jako nedůstojné. Hladké přijetí tohoto zákona senátem a pode-
psání prezidentem republiky a obdobně relativně brzké přijetí prováděcího zákona
všemi odpovědnými institucemi dávalo naději, že vše bude v pořádku. Ale ukazuje se,
že nikoliv. Různé výklady znění zákona při vyřazení tří kandidátů pro vysoký podíl
neplatných podpisů na seznamech jejich podporovatelů, jejich následné odvolání se 
k soudu; varující hlasy, že by se za této situace nemuselo podařit uskutečnit v lednu
2013 prezidentské volby, to už nám dost zřetelně naznačuje, že přímá volba sama o
sobě moc velká výhra není. A to mluvíme pouze o proceduře, k samotným kandidátům
se nevyjadřujeme.
O to více asi vzpomínáme v této době na našeho prvního prezidenta České republiky,
Václava Havla, který svůj úřad opustil před deseti lety v únoru 2003 a který před
rokem (18.12.2011) zemřel.
Připomeneme si jej několika citáty:
* Ženy mají v sobě něco, co by se mělo objevit v politice. Citlivost ke konkrétní situaci,

ke konkrétnímu člověku. 
* Mír neohrožují zbraně jako takové, ale lidé, kteří je konstruují, instalují a jsou 

ochotni je použít.  
* Fráze organizuje život, fráze vyvlastňuje lidem jejich identitu, fráze se stává vládcem,

obhájcem, soudcem, zákonem. 
* Politika skutečně obsahuje bezpočet různých pokušení, a když jí člověk podlehne, 

mohou ho trochu deformovat.
* Falšovatelé historie svobodu národa nezachraňují, ale ohrožují.

Bohumil Kejř



Když se dnes, v postmoderní době,
snaží někteří religionisté vysvětlit
víru v Boha, používají formulace,
že jde o něco, co nás přesahuje, co
sahá za přirozené lidské vnímání a
chápání. Křesťanská víra je však za-
ložena na biblickém svědectví, kte-
ré mluví o Božím zjevení. Tento
výraz je dnes povětšině spojován 
s pohádkovou představou pouhé-
ho přeludu, jako něčeho neskuteč-
ného, spojeného s mámením smys-
lů. Biblické podání naopak předsta-
vuje zjevení jako objektivní udá-
lost, doprovázenou zpravidla i Bo-
žím průvodním slovem: Mnoho-
krát a mnohými způsoby mluvil Bůh 
k našim otcům ústy proroků; v tomto
posledním čase k nám promluvil ve
svém Synu (Žd 1,1). K této víře skrze
zjevení napomáhá sám Bůh mocí
svého Ducha. O tom Bible svědčí
již od samého začátku, kdy i samo
stvoření se děje Božím slovem (I
řekl Bůh... Gn 1,1). V Novém zákoně
pak Boží zjevení vrcholí v Ježíši
Kristu: Slovo se stalo tělem (J 1,14),
Bůh zjevený v těle (1 Tm 3,16).
V českých překladech Nového
zákona nacházíme pojem "zjevení"
na mnoha místech, v různých nuan-
cích a souvislostech. Stačí nahléd-
nout do konkordance. Je pozoru-
hodné, že v původním řeckém tex-
tu nacházíme pro "zjevení" tři růz-
né výrazy, a to v rozrůzněném poje-
tí. Nejčastější je výraz apokalypsis (a
sloveso apokalyptein) ve smyslu

odhalení něčeho, co bylo dosud ne-
známé. Toto označení má i poslední
novozákonní spis Zjevení Jana, kde
však čteme hned na začátku, že jde
o "apokalypsis Ježíše Krista": Zjevení,
které Bůh dal Ježíši Kristu, aby ukázal
svým služebníkům, co se má stát 
(Zj 1,1).V tomto apokalyptickém
smyslu byl Boží Mesiáš očekáván
jako Světlo, jež bude zjevením náro-
dům (L 2,32); a sám Pán Ježíš vy-
světlil učedníkům, že Otce nezná ni-
kdo než Syn - a ten, komu by to Syn
chtěl zjevit (Mt 11, 27.) Na to nava-
zují janovské výroky: Boha nikdy ni-
kdo neviděl; jednorozený Syn, který 
je v náručí Otcově, nám o něm řekl
(J 1,18); Kdo vidí mne, vidí Otce
(J 14,9).
Výraz apokalypsis je i v Pavlových
listech, a to ve smyslu zvláštního
osobního obdarování: Bůh, který
mne povolal svou milostí, rozhodl se
zjeviti mně svého Syna, abych radost-
nou zvěst nesl všem národům
(Ga 1,16); - Nepřevzal jsem evangeli-
um od nikoho, ani se mu nenaučil od
lidí, nýbrž zjevil mi je sám Ježíš
Kristus (Ga 1,12); - Bůh dal mi ve zje-
vení poznat tajemství, které slovy
vypsal (Ef 3,5); - Nám však to Bůh zje-
vil skrze Ducha; Duch totiž zkoumá
všechno, i hlubiny Boží (1 K 2,10).-
Přicházím teď k viděním a zjevením
Páně (2 K 12,1). Podobně zní i
Pavlovo přání do sboru v Efezu:
Aby vám Bůh dal ducha moudrosti a
zjevení, abyste poznali a osvíceným

vnitřním zrakem viděli, k jaké naději
vás povolal (Ef 1,17). Tedy: zjevení
jako samým Bohem darované nové
poznání. . 
Dalším výrazem pro zjevení je v pů-
vodním textu sloveso fanerún, ve
významu objevit se, stát se zřejmým a
známým. V tomto smyslu vyzývají
učedníci svého Mistra a Pána: Či-
níš-li takové věci, zjev se světu (J 7,4;
ČEP zde překládá: ukaž se světu.) U
Jana je toto sloveso i v závěru, kdy
se Ježíš opět zjevil učedníkům u jezera
Tiberiadského (J 21,1). Vyskytuje se
třikrát i v pastorálním listu Titovi:
Bůh ve svůj čas zjevil své Slovo v kázá-
ní, které mi bylo svěřeno (Tt 1,3); další
texty však překládá ČEP slovesem
"ukázat se": Ukázala se Boží milost, kte-
rá přináší spásu všemu lidu (Tt 2,11);
Ale ukázala se dobrota a láska našeho
Spasitele Boha (Tt 3,4). 
Třetím výrazem pro zjevení je v
řeckém textu sloveso emfanizein, ve
smyslu činit zřejmým, dobře známým.
Je na jediném místě, v evangeliu
podle Jana: Kdo zachovává má přiká-
zání, ten mne miluje... I já ho budu mi-
lovat a dám se mu poznat (J 14,21-22
ČEP).- Ony všechny uvedené texty
dokumentují, že biblický výraz zje-
vení je neodmyslitelný pro křesťan-
ské vyznání a svědectví, i když
"přesahuje" přirozené vnímání a
chápání. Pamatujme, že víru ve zje-
vení vlastně vyznáváme jako křes-
ťané i v Apoštolském vyznání víry. 

Jiří J. otter 
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něco nás přesahuje ? - bible svědčí o božím zjevení!

naD biblí

Čím je větší finanční krize, tím více
se mi zdá, že se mezi křesťany šíří
móda ubezpečovat se, že je třeba
děkovat i za to málo, co nám zbývá,
protože jsme proti chudým zemím
pořád strašně bohatí, a že si snad ani
to nezasloužíme, neboť máme býti
pokorní a skromní, nejlíp nechtít víc
a spokojit se s tím, co máme.
Proti tomuto postoji samozřejmě nic
nemám. Myslím, že ekonomické
zkoušky nás posilují zejména proto,
že kdybychom neznali hůř, tak by-
chom si nevážili toho líp, které jed-
nou zcela jistě přijde. Vždyť stejně
jako není člověku dáno užívat si
trvale blahobytu, tak ani žádná hrů-
za netrvá věčně. Víme, že Pán na nás
neuvrhne nic, co bychom neunesli a
že naše utrpení je jen dočasné. A tak
když se máme blbě, máme být vděč-
ní. Ovšem dodávám, že vděčnost by
měla přicházet nejen v době nedo-
statku, ale hlavně v době dostatku.
Tedy hlavně v době, kdy je nám
dobře.

Tento rok mám tu čest vést sborové
účetnictví a nestačím se divit, jak i v
těchto věcech pracuje Bůh. Kdosi mi
kdysi řekl, že duchovní zbožnost se
prý pozná podle zbožnosti hmotné.
Řekl bych, že pro sborové hospodá-
ře platí jedno pravidlo: „Lepší mít ve
sboru méně členů, ale zato štědřej-
ších, než mnoho členů lakomých.“

Přátelé, nemyslím to teď na každé-
ho, ale finanční obětavost se kupodi-
vu neodvíjí od majetku dotyčného.
Často žasnu nad tím, jak třeba něja-
ký senior či maminka s dětmi v dlu-
zích dokáže dávat i ze svého nedo-
statku, zatímco mladý úspěšný ma-
nažer hýřící nápady a doporučení-
mi, kde ušetřit či jak oslovit sponzo-
ry, se v darech sotva chudákům vy-
rovná, ba co víc, někdy i na svou cír-
kev v tomto ohledu docela pozapo-
mene. A to je škoda.
Ptám se: „Nežehná snad Bůh v Čes-
ké republice i lidem bohatým? Roz-
hodl se snad Hospodin nepřivádět
tyto hmotně obdařené ke Kristu a
následně pak do protestantských
církví?“ Paradoxem dějin většinou
je, že ač byly církve v minulosti mož-
ná člensky početnější, nakonec z vět-
ší části zafinancovali stavbu kostela
místní sedláci, obchodníci nebo
hrabě. V mnoha sborových kroni-
kách nacházíme mezi mnoha zázna-
my o korunových darech tisíců čle-
nů ještě zprávy o tom, jak například
řezník koupil okno, truhlář daroval
lavice a doktor přispěl na obraz. Jen
se podívejte.
Celosvětová dluhová krize bují, lidé,
firmy i státy si vesele půjčují dál,
jedni chudnou a druzí bohatnou, ale
církve nemusí mít strach, protože
KRISTUS má tu moc nakrmit hlado-
vé téměř z ničeho a on jistě obdaří i
své věrné, aby mohli sloužit Bohu i
lidem. Měli bychom věřit, že i když
momentálně možná nemáme, tak
jako sbor jsme silní, protože se mů-
žeme modlit s vírou, že za námi stojí
Pán. Ten si k sobě povolává jak chu-
dé, tak i bohaté. Když se někomu
daří, měl by být nejvíc vděčný.
Amen

ivo Kraus

blahobyt a vděčnost
Motto:

... Herodes se rozlítil 
a dal povraždit všechny chlapce 

v Betlémě a v celém okolí ve stáří do dvou let, 
podle času, který vyzvěděl od mudrců.

Mt 2,16

opomenutou „epizodou“ v životě spisovatele, dramatika a malíře
Josefa Čapka, obestřenou tajemstvím, jsou jeho poslední dvě dochova-
né malby, jež vznikly v dílně koncentračního tábora. V místě, v němž se
vraždilo každodenně, maloval Josef Čapek obraz plný života a naděje,
svou madonu. Na šílenou nelidskost nacistů poukazoval ve svých kari-
katurách v lidových novinách. To bylo bezesporu důvodem jeho zatče-
ní v roce 1939.
Přitom esesáci využívali ve svůj prospěch umělcova umění v koncent-
račních táborech - v malířských dílnách. Nejčastěji pracoval na rodo-
kmenech svých věznitelů z řad SS. V buchenwaldu dokonce i s emilem
Fillou. Na pracovišti se mu občas podařilo najít prostor pro malbu svých
námětů. byl známý jako perfekcionalista a je otázkou, zda by je pozdě-
ji dovolil zveřejnit. Poslední předválečná nedokončená díla nařídil
manželce zničit, což učinila. Jen šest z nich pouze rozřezala a ty po válce
slepil jeho zeť. 
obě díla vzniklá za válečného běsnění nejsou datována. Tak i obraz
matky s dítětem, který bychom s trochou nadsázky mohli nazvat
„Poslední Vánoce Josefa Čapka“. dílo plné něhy vzniklo v čase, kdy i
jej obklíčilo herodovo vražedné komando. Snad zahleděn do vánoční-
ho evangelia... I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do ple-
nek a položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou.
lukášovo evangelium 2,9

-kar

herodova vražedná soldateska

Křesťanské vánoce
Předlistopadoví vládci věnovali mnoho úsilí tomu, aby přeznačili obsah
vánočních svátků. Když se jim z nich ani po mnohaleté propagandě nepo-
dařilo učinit „svátky míru“, začali je charakterizovat jako „svátky hoj-
nosti a plného stolu“. Z počátečních vznešených ideologických výšin tak 
v závěru své epochy sklouzli do velmi nízkého materialismu.
Je smutné, že se ty dekadentní doby tak rychle vrátily. Nezpůsobila to 
ideologie, ale ekonomika. Výrobci chtějí prodávat a Vánoce jim k tomu
dávají jedinečnou příležitost. Odstředivý tlak tak dnes působí mnohem
rafinovaněji než za socialismu. Doprovázejí ho koledy a zdobí charita.
Vede však ke stejně nízkému materialismu jako ten předlistopadový. 
Křesťanské vánoce nejsou svátky plných stolů a dárky přecpaných skříní. 
V Bibli v souvislosti s nimi čteme o narození dítěte, které v sobě nese opra-
vený genetický kód lidství. Ten způsobuje, že když to dítě vyroste, nedere se
před ostatní, ale obětuje se pro ně. Křesťanské Vánoce nás každý rok vyzý-
vají, abychom od onoho dítěte přijali jeho genetický kód.

Emanuel Vejnar

boží hoD Vánoční

i přišli chválíce
a nalezli… (l 2,15)

Víra nám ruce rozechvěla
nad chlebem z páně stolu.
Spolu jsme pili z kalicha

a zpívali jsme spolu.

na cestě domů pod nohou
v jarní květ sníh se mění,

vždyť „narodil se Kristus pán,
hříšným na spasení - - -!“

Zas je hod boží vánoční. –
bez tebe, v sněhu, v ledu,
víra tvá, otče, s vírou mou

sešly se v písni dědů.

Marie rafajová (Vánoce 1960)
sbírka básní Za ním, ÚrbJb 1991



SenioráT STřeDočeSKý

Českobratrská církev evangelická

beNeŠoV U Prahy – Ne 10 h
Husova 656, f. Tomáš Trusina

beroUN – Ne 9.45 h
Husovo nám. 43/30, a f. J. Pechar

dobříŠ – Ne 10 h
Husova 1556, f. Samuel Hejzlar

hořoViCe – Ne 9.30 h
Valdecká 408, f. Drahomíra Duš-
ková Havlíčková, a f. Samuel
Helzlar

hVoZdNiCe – Ne 9.30 h
Hvozdnice č. 125, f. Vendula Ka-
lusová

KladNo – Ne 9 h
gen. Klapálka 37/1394, f. Daniela
Brodská

libČiCe Nad VlTaVoU – Ne 9 h
5. května 66, f. Dana Rotkovská

SedleC-PrČiCe – Ne 8.30 h
K. Burky 150, a f. Tomáš Trusina, 
j Pavla Jandečková

Soběhrdy – Ne 10 h
Soběhrdy č. 21, f. Petr Turecký

ŠKVoreC – Ne b,d 9.30 h 
Husova 133, a f. Elen Plzáková

Církev bratrská

NeraToViCe – Ne 10 h misijní sbor
Vojtěšská 1219

KladNo – Ne 10 h
Víta Nejedlého 1503, k. Daniel
Kaleta

evangelická církev metodistická

KladNo – Ne 11 h
Milady Horákové 1526 (v modli-
tebně CASD), k. Tomáš Trávníček

SlaNý – Ne 9 h
Vepřkova 1087 Husův dům, k. Ja-
na Daněčková

bohoslužby
FS ČCe V ChrUdiMi NabíZí k pro-
nájmu byt 2+1 ve 2. patře domu
čp. 303 na Pardubické ulici. Bližší
informace na tel.č. 469 622 110.

č. 10
PoZNáVaCí ZáJeZd do iZraele

Srdečně zveme k ekumenickému
poznávacímu zájezdu do Izraele,
který se bude konat ve dnech 7. - 17.
dubna 2013. Přenocování v hotelech
v Jeruzalémě, v Haifě a v Eilatu.
Přes den cesty autobusem za po-
znáváním biblických míst. Místním
průvodcem bude Fredi či Ariel
Winkler. 
Cena: 8.800 Kč za letenku a 1.295
USD za služby v místě. V ceně je
vše, tedy ubytování s polopenzí, au-
tobus, všechny vstupy a služby
průvodce. Zveme vás k účasti.  
Dotazy nebo přihlášky možno po-
slat na adresu: Manželé Mikuláš +
Anita Zoubkovi, Žižkova 1161/27,
358 01 Kraslice, telefon: 352 696 085,
mail: mikulas.zoubek@seznam.cz

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

eKoloGiCKá SeKCe ČeSKé KřeS-
ťaNSKé aKadeMie Ve SPolUPráCi

S MeZiNárodNíM eKUMeNiCKýM

SPoleČeNSTVíM (ieF) se připojuje
k lednovým modlitbám a připra-
vuje Podvečer modliteb za život-
ní prostředí a náš vztah k němu. 
O malé, osobně laděné zamyšlení
nad velkými věcmi nám svěřený-
mi, se s posluchači podělí bratr
Lubomír Mlčoch ze Sekulárního
františkánského řádu. 
Ing. L. Mlčoch, CSc., je profeso-
rem Fakulty sociálních věd Uni-
verzity Karlovy a členem Papež-
ské akademie společenských věd.
Toto ekumenické modlitební set-
kání se uskuteční v úterý 15. led-
na 2013 od 17.30 h (předpokláda-
ný konec do 18.45 h) v přízemí
kláštera Emauzy, Praha 2, Vyše-
hradská 49.

JNe 
jne@centrum.cz 

18. prosince jsme vzpomenuli ne-
dožitých devadesátin bratra fa-
ráře Bedřicha B. Bašuse. 
Z větších sborů jeho služby uveď-
me Brandýs n. Orl. a Choceň. 
Pracoval také v redakci Kostnic-
kých jisker a hojně přispíval
články do těchto novin. Známá je
také jeho literární činnost. 
Ve službě mu věrně stála po boku
jeho manželka Libuše. 

Dcery s rodinami

Pod názvem "Unášeni větrem, zmí-
táni bouří: Na jedné lodi" proběhla
16.11. 2012 na Evangelické teologic-
ké fakultě UK v Praze mezioborová
konference k desetiletí smlouvy o
spolupráci mezi státem a církvemi
při neštěstích. V první části se věno-
vala smlouvě a v druhé obsahu
pojmu „duchovní pomoc“.
Po úvodním rituálu se sfouknutím
symbolických deseti svíček, na
němž se podílel jako čestný host
bývalý generální ředitel HZS ČR
Miroslav Štěpán, navrhl v úvodním
příspěvku Karel Šimr rozlišení po-
jmů náboženská a duchovní pomoc
a na příkladu vzpomínkové boho-
služby po tragické dopravní nehodě
představil příklad dlouhodobé du-
chovní pomoci v podobě obřadu.
Následovala panelová diskuse me-
zi tehdejšími a současnými zástupci
smluvních stran. Okolnosti vzniku
smlouvy o spolupráci „při přípravě
a realizaci opatření v oblasti ochra-
ny obyvatelstva, zejména humani-
tární, psychologické a duchovní
pomoci“ mezi Generálním ředitel-
stvím Hasičského záchranného
sboru ČR a Ekumenickou radou
církví a Českou biskupskou konfe-
rencí připomněli za signatáře býva-
lý předseda ERC Vladislav Volný a
jeho protějšek na straně GŘ HZS
ČR Miroslav Štěpán. Diskuse se
dále účastnili současní generální
sekretáři ERC a ČBK Sandra Silná a
Tomáš Holub a tvůrkyně psycholo-
gické služby u hasičů a policie
Marie Sotolářová. Sandra Silná
představila strukturu Ekumenické
rady církví a potvrdila, že záleží na
představitelích jednotlivých církví,
zda smlouvu uvedou v život v kon-
krétních církevních komunitách.
Tomáš Holub položil důraz na rám-
covost a obecnost dohody, která
spíše vytváří pole pro další rozvoj
spolupráce. Miroslav Štěpán při
hodnocení dohody například zmí-
nil, že se nepodařilo zapojení míst-
ních církevních komunit a duchov-
ních. Jako možnost prohloubení
spolupráce na lokální úrovni vidí
zapojení farností a sborů do přípra-

vy na mimořádné události a do
součinnostních cvičení. Zdůraznil,
že se jedná o dlouhodobou smlou-
vu o krátkodobé pomoci.
V odpolední části konference sezná-
mil zaplněnou velkou posluchárnu
fakulty Luboš Votípka z GŘ HZS ČR
se současným pojetím ochrany oby-
vatelstva. Připomněl především za-
kotvení náboženské pomoci v Do-
datkových protokolech k Ženev-
ským konvencím. Evangelický teo-
log Ondřej Kolář představil základní
teologické koncepty vztahu státu a
církve a promítl je do oblasti spolu-
práce po neštěstích. Pojednal též
cestu apoštola Pavla na rozbouře-
ném moři v roli vězně, který s ostat-
ními sdílel blízkost smrti a vedl je
cestou prvních duchovních pomocí
(varování, odhodlanosti, iniciativy,
odvahy, otevírání nových horizontů,
uskutečnění krizového rituálu,
zachování chladné hlavy v panice).
Rozhodně je „neposkytoval“. Du-
chovní by měl jít tam, kam nikdo
nechce, a hledat ospravedlnění ne-
úspěšného. Zdůraznil, že církev má
ve vztahu ke státu spolupracovat a
zároveň plnit svou kritickou funkci,
nemá se s ním však míjet. Michal
Umlauf z Cyrilometodějské teolo-
gické fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci pojal ve svém referátu
duchovní péči jako pomoc člověku k
rozvinutí jeho lidství.
Závěrečná práce ve skupinkách při-
nesla zjištění, že duchovní pomoc

lze pěstovat na úrovni angažovanos-
ti duchovního pro místo, kde žije;
angažovanosti církevních sborů a
farností a lidí z nich tamtéž; první
duchovní pomoci občanské a v pro-
středí charitativních organizací
někdy též profesionální. Obsahově
se diskutující shodli, že v době dopa-
du nepříznivé události nám lidem
jde především o blízkost a porozu-
mění. Z oblasti specificky duchovní
vzájemné pomoci o modlitbu, rituá-
ly a otázky po vině, smyslu, řádu.
Jádro těžkopádnosti při hledání spo-
lečné řeči viděli účastníci v setkání
odlišných oblastí praxe a též v napě-
tí mezi jazykem představitelů insti-
tucí a jazykem angažovaných obča-
nů. Výrazně chyběl hlas lidí "zdola"
a těch, kdo by smlouvou a jejím
naplňováním dnes "žili". Dohoda
přesto může sloužit jako důležitá
opora pro porozumění dvou světů,
budou-li mít ochotu spolupracovat,
což znamená i vzdělávat se. Obor od
vzniku smlouvy na obou stranách
skokově pokročil.
Konferenci pořádala Evangelická
teologická fakulta Univerzity Karlo-
vy v Praze ve spolupráci s Cyrilo-
metodějskou teologickou fakultou
Univerzity Palackého v Olomouci,
Hasičským záchranným sborem Čes-
ké republiky, Psychosociálním inter-
venčním týmem České republiky a
Spolkem krizovců a humanitářů.

Karel Šimr

inzerce

oznámení

pozvánka

oprava

Farář Jaroslav Vanča se přestěhoval
s manželkou Vlastou z Kolína do
Hranic v roce 1999. Hned jsme mu
dali úkol, aby se spolu s farářem
Jaroslavem Batlou (oba se narodili
1920) starali o Moravskou bránu.
Dělali svou práci dobře, bránu otví-
rali a zavírali podle síly větru a po-
dle potřeby. Jenže odešel J. Batla a
Járu Vanču ta práce zmáhala. 3. lis-
topadu 2012 opustil Moravskou
bránu i nás.
Jeho život byl tak jako tak spojen s
branami. Rád slyšel se žalmistou slo-
va „Vcházejte do Hospodinových
bran s díkůčiněním“.Velice se rado-
val z toho, že se jeho nohy postavo-
valy v branách Hospodinových. Po-
slechl spolu s Jeremjášem výzvu:
“Postav se v bráně domu Hospodi-
nova a ohlašuj tam slovo toto.“
Jára Vanča zvěstoval slovo Hospo-
dinovo, slovo pravdy, smíření, slo-
vo pokoje a naděje, slovo, pod nímž
často i klesal, ale zase znovu po-
vstal k veliké radosti. Kázal to slovo
v Jasenné na Valašsku po 23 let až
do roku 1968. Měli ho tam rádi.
Však obecní úřad v Jasenné vypra-
vil na pohřeb do Hranic v pátek 

9. listopadu autobus. Také Járovi
přirostla Jasenná k srdci. Nosil v pa-
měti jména členů sboru. Velice tesk-
nil, když na jaře zemřel Jan Rokyta.
S ním natáčel před lety pro rozhla-
sovou stanici Vltava vzpomínky ze
života. Kousek z té nahrávky o ja-
senském sboru zazněl i při pohřbu
v kostele. Sestra farářka Pavlína
Lukášová kázala o veliké naději
vzkříšení a nového života
Od roku 1968 do roku 1984 působil
Jára Vanča ve Mšeně u Mělníka. Na
odpočinek, do zaslouženého dů-
chodu odešel i se svou manželkou
Vlastou do Kolína. Ale na odpoči-
nek? Hned 1986 byl zvolen senio-
rátním vikářem Poděbradského
seniorátu a působil v Libici u senio-
ra ThDr. Zdeňka Souška a od roku
1989 v Kolíně u seniora Miroslava
Frydrycha až do 31. srpna 1995.
Jára Vanča se narodil 11.září (jako
Jan Lukáš) 1920 v Teplicích. Rodina
se po Mnichovu přestěhovala do
Kolína, kde Jára maturoval. Protože
vysoké školy byly zavřeny, studo-
val teologii v tajných seminářích při
synodní radě v Praze. Jak nevzpo-
menout prof J. B. Součka, který to

studium organizoval. Studium bylo
spojeno s prací diakona a potom
vikáře v kolínském sboru. V Kolíně
tedy Jára svou práci kazatele začí-
nal, v Kolíně ji i končil.
Když jsme při pohřbu vycházeli 
z kostela a doprovázeli rakev k po-
hřebnímu vozu, rozklenula se na
Hranicemi, ba nad celou Morav-
skou bránou, veliká překrásná
duha – obraz slávy Hospodinovy
(Ez 1,28). A snad jsme mohli i 
v srdci uslyšet tichý hlas: „Vejdiž 
v radost Pána svého.“

Miroslav Frydrych

odešel strážce Moravské brány

Konference ukázala slabiny 
i možnosti spolupráce církví a hasičů
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Ve 30. čísle ETKJ měl být správně
pod básní Angelus uveden jako
autor Vojtěch Paulus.

Vzhledem k volným dnům v do-
bě vánočních svátků a Nového
roku nebudeme moci z technic-
kých důvodů v tomto čase vy-
cházet. Proto jsme pro vás při-
pravili čtenářskou „zásobu“ v po-
době dvou po sobě jdoucích
dvojčísel. 
První číslo eT-KJ v roce 2013
vyjde proto až 8. ledna 2013. 

redakce a administrace

upozornění



SaNdra SilNá

generální sekretářka Ekumenické rady církví v ČR, farářka
Církve čs.husitské v Praze 6-Břevnově

1. V životě ERC je významnou událostí každé ekumenické set-
kání, kde se sejdeme dobrovolně a s chutí spolupracovat.
Osobně za událost r. 2012 považuji výbornou spolupráci s
představiteli města Roudnice n. L. při přípravě letošní Mod-
litby za domov. Přelomovou událostí v životě církví jistě je i to,
že Senátem prošel návrh zákona o částečné nápravě majetko-
vých křivd. 

2. Potěšil mě vznik ekumenické Husovy komise a šíře aktivit,
které se připravují v souvislosti s výročími v r. 2013 (příchod
věrozvěstů Konstantina a Metoděje, Bible kralická) a 2015
(Mistr Jan Hus). Vždy mě povzbudí, když se setkám s otevře-
nými lidmi, kteří vidí za hranice své církve i za hranice církve
obecně.  

3. Osobně rok 2013 vyhlížím s nadějí na narození prvního po-
tomka, v tomto smyslu bych si přála dosáhnout harmonie mezi
rodinným a profesním životem a zůstat pokud možno při
zdravém rozumu a v pohodě.

PaVel NoVáK

ředitel, Česká biblická společnost

1. V roce 2012 se ČBS
podařilo završit několika-
letý projekt biblického pře-
kladu Slovo na cestu, a to
vydáním tohoto překladu
s rozsáhlým poznámko-
vým aparátem, který je
určen pro nejširší použití
(minulý rok vyšla Bible a
NZ). S mírnou nadsázkou
lze říci, že nyní již nikdo
nemá výmluvu, že biblic-
kému textu nerozumí. 

2. Navzdory ekonomic-
kým obtížím, se kterými se většina lidí musí denně vyrov-
návat, vidíme u církví, farností, sborů i jednotlivců stálou
ochotu podporovat šíření Písma i mimo hranice naší repub-
liky. V oblasti vydavatelské služby pak máme radost z toho,
že stále více církví a farností má zájem o publikace šité na
míru jejich potřeb.

3. Již nějaký čas pracujeme na rozsáhlém projektu Kralické
šestidílky. Tato unikátní publikace vyjde během roku 2013,
a to v jednom svazku a moderní, snadno čitelné sazbě.
Bude obsahovat původní biblický text a kompletní
poznámkový aparát. Reakce na tento projekt nás motivují k
ještě usilovnější práci, abychom mohli tento klenot českého
jazyka dokončit včas. 

raSTiSlaV TerCiUS ČiŽMár

vydavatel internetových novin Křesťan dnes 
(www.krestandnes.cz)

1. Verím, že z milosti Božej, mám možnosť byť od októbra na
stáži v New Yorku v internetových novinách The Christian
Post (www.christianpost.com). Možem tak byť súčasťou med-

zinárodného tímu a vidieť,
ako sa Božie kráľovstvo šíri
v rôznych kútoch sveta.
Verím, že sa to pozitívne
prejaví i v službe Křesťan
dnes 
(www.krestandnes.cz) 
v Česku i na Slovensku.

2. Potešilo ma to, že Boh je
stále verný a požehnáva
naše národy. Kresťania
naprieč cirkvami stále viac
spolupracujú a postupne sa
zlepšuje aj komunikačná
schopnosť jednotlivých
zborov i mládežnických organizácií a hnutí. Potešil ma i zdar
Libora Micháleka vo voľbách do Senátu a prehlbujúca sa spo-
lupráca kresťanov rôznych národností v Česku na rôznych
úrovniach.

3. V roku 400. výročia vydania Bible kralické by som chcel byť
verný v malých veciach a zároveň mať očakávania, že Boh
bude konať vo veciach veľkých. Prial by som si, aby sa postup-
ne menili celé mestá a ku tomu verím poslúžia i pripravované
mestské vydania novín Křesťan dnes na oslavu Boha i službu
cirkvi Ježiša Krista v regionálnych sídlach. Za modlitby i prak-
tickú pomoc v tejto oblasti budem čitateľom vďačný.

eVa GrolloVá

ředitelka Diakonie ČCE – Středisko celostátních programů a
služeb

1. Ochota jednotlivých
dárců i sborů pomoci našim
klientům, cizincům v kritic-
ké životní situaci. Díky této
pomoci mohl jeden mladý
muž úspěšně absolvovat
onkologickou léčbu,  děti s
maminkou po letech v azy-
lech získaly bydlení, jiní se
mohli vrátit zpět do své
vlasti. 

2. Povzbudilo mne setkání s
lidmi se zrakovým postiže-
ním při jejich pravidelném

letním pobytu. Potěšil mne jejich nadhled a humor a musela
jsem se zasmát svému tápání v situacích, kdy spoléhám na své
schopnosti.  Toto společenství již léta spoluvytvářejí manželé
Jana a Josef Červeňákovi. Díky za to.

3. Poněkud unavena končím svoji práci v Diakonii. Mám ale
velkou naději, že služby našeho střediska budou v roce 2013
stabilnější a moje nástupkyně přinese novou energii a nápady
pro rozvoj těch služeb, které jsou nejvíce třeba.

doC. JiNdřiCh halaMa, Th.d.
děkan, Evangelická teologická fakulta

1. Určitě schválení restitučních zákonů v parlamentu, pro-
tože je to hospodářsky nejvýznamnější změna od dob sta-
rého mocnářství a vyrovnávat se s ní budou zuby nehty

ještě dvě generace církve.
Dej Pán Bůh, abychom to
zvládli moudře a pokojně.

2. Povzbudilo mne Luká-
šovo evangelium, protože
praví, že až se začne dít
něco takového, co se v na-
šem světě děje dnes a
denně, máme se napřímit a
zvednout hlavu (L 21,28).

3. Rok 2013 vyhlížím vcel-
ku s obavami, rozum mi
praví, že lepší už to nebu-
de, srdce by rádo věřilo, že
ano – ale proč by mělo, když my lepší nejsme a nejsme? Přál
bych si s básníkem říci za rok: „Mohlo to být horší, nebylo
to špatné...“

MarTa SrboVá

předsedkyně sdružení Operace Ester

1. Akce Terezín - AM
ISRAEL CHAJ - Izrael žije,
kterou pořádáme každý
rok. Na místě se smutnou
historií se lidé různých
denominací, křesťané i
Židé radují a dávají svou
radost najevo společnou
modlitbou, zpěvem a tan-
cem.

2. Těší nás, že řady členů
našeho sdružení Operace
Ester se utěšeně rozrůstají.
Také nás těší, že byť jsme

nezisková organizace a náš "měšec" je maličký, stále máme
možnost podporovat dobré věci (spolupracujeme se sociál-
ním oddělením Pražské židovské obce) a podobné projekty. 

3. Doufáme, že se najdou další "nadšenci", kteří budou pod-
porovat naše sdružení jak finančně, tak aktivitou při našich
akcích. Od ledna už začneme připravovat další terezínské
"radování". Také bychom rádi uskutečnili velké setkání
všech organizací, které mají stejnou myšlenku a cíle, totiž
být strážci na hradbách Jeruzaléma.

PaVel haNyCh

Oddělení vnějších vztahů Diakonie ČCE

1. Nebude to jediná událost,
spíš mnoho a mnoho men-
ších věcí, které život diako-
nie provázejí. Spousta dobré
práce ve střediscích, která se
děje v tichosti, ale je nesmír-
ně důležitá. Nadto také to,
že máme potenciál veřejně
reflektovat společenská té-
mata, například otázku dis-
kriminace stáří prostřednic-
tvím kampaně Otevřeno
seniorům. A připravujeme
další.

2. Osobní setkání s několika řediteli diakonických středisek.
Jsou to lidé v nesmírně složitých vedoucích pozicích, v neu-
stálém vyčerpávajícím zápase o udržitelnost služeb. Z mno-
hých rozhovorů jsem si ovšem uvědomil, že to jsou také
lidé nesmírně silní, obdarovaní, vybavení moudrostí i po-
korou. Dokud tu takoví budou, nemusíme se o budoucnost
zas tolik obávat.

3. Líbilo by se mně, kdyby se spojily všechny křesťanské
pomáhající organizace a vytvořily provázanou síť efektivní
pomoci. Nebo aspoň evangelická diakonie kdyby byla jed-
na. Zřejmě se to nepodaří dřív než v Božím království. Tak
bych nám všem aspoň přál otevřenost v tom horizontálním
i vertikálním slova smyslu. 

příloha 7 36-37/2012

VyCháZí: 19. proSinCe 2012

Přelom roků
V životě našich sborů se řídíme podle církevního kalendáře, který nám připomíná podstatné věci, jimiž nás pán
bůh obdarovává. ale nijak zvlášť tento rytmus nezdůrazňuje svůj předěl: po poslední neděli církevního roku
již plynule přichází 1. adventní neděle a začínáme se těšit na svátky božího narození.
na světě se objevovalo mnoho způsobů, jak měřit čas. asi nejen proto, aby lidé věděli „od kdy do kdy a co za
to“, jak vtipně glosoval Jan Werich, ale z potřeby postihnout opakující se denní i roční cykly. některé kalendá-
ře se řídily podle měsíce, jiné podle slunce, některé pracně kombinovaly obojí – ale vždy měly společné, že po
nějaké době dospěly na svůj konec a začaly počítat od začátku. S touto změnou se často pojí všelijaká očeká-
vání, která však obvykle končí u toho, že si musíme osvojit psaní nového letopočtu a vyrovnat se s tím, o kolik
nám zase co podraží..
přesto je přelom roků i pro nás příležitostí se zastavit, ohlédnout a trochu hodnotit i vyhlížet do dalšího obdo-
bí. připravil jsem krátkou anketu pro zástupce několika církví, organizací a spolků, jejichž činnost souvisí k
křesťanstvím. Možná se o nich z těchto krátkých odpovědí dozvíme něco zajímavého; přinejmenším si alespoň
uvědomíme, že kolem nás jsou i jiní, kteří procházejí obdobnými starostmi, radostmi i nadějemi jako my.

bohumil Kejř

1. Co vám z končícího roku 2012 utkví jako významná událost v životě vaší církve / organizace?
2. Můžete zmínit, co vás v tomto období obzvlášť potěšilo a povzbudilo?
3. S jakými nadějemi vyhlížíte rok 2013 a čeho byste si přáli dosáhnout?



JaN KirSChNer

presbyter ČCE a předseda o.s. SEM Přátelé Herlíkovic

1. Jistě významné je
schválení zákona o majet-
kovém vyrovnání státu s
církvemi. Postupný pře-
chod na samofinancování
bude jistě velká změna a
doufám, že ku prospěchu
státu i církví. Bojím se ale
jistého privatizování víry.
Služba církví společnosti
je velmi důležitá. Církev
také nemůže být postave-
na jen na profesionálních
zaměstnancích (převážně
duchovních). Nezbytná je
dobrovolná a obětavá činnost presbyterů a dalších laiků 
v církvi. 

2. Potěšilo mě navázání hlubších vztahů s členy občanského
sdružení Přátelé Herlíkovic, které jsme založili na podporu
lokality a záchranu jedné z původních krkonošských chalup.
Církev zde vlastní po německém obyvatelstvu již přes 60 let
několik budov  a provozuje je jako rekreační středisko. Mám
radost ze získání archivních informací dokumentujících zmize-
lý svět Sudet i poválečného osidlování pohraničí.

3. Již léta spolu s týmem ekumenických spolupracovníků
vytváříme internetové stránky ChristNet.cz. Od nového
roku chceme po 13 letech existence tohoto portálu spustit
první kompletní grafickou i obsahovou modernizaci serve-
ru. Přeji si, aby to dobře dopadlo a čtenářům se nový design
líbil. V Herlíkovicích naše sdružení iniciuje česko-němec-
kou bohoslužbu u příležitosti 110. výročí posvěcení kostela
(2.6.). Potěšilo by mě, pokud by přijeli potomci původních
německých obyvatel i mnozí evangelíci, kteří mají Herlí-
kovice rádi.

JaNa KříŽoVá

kazatelka Evangelické církve metodistické

1. Tým dobrovolníků z české části Evangelické církve meto-
distické se vypravil koncem léta do USA pomáhat při obno-
vě kempu po požáru. Pracovali jsme po boku místních
metodistů a prožili jsme skutečnost, že jsme coby křesťané
propojeni po celém světě, že jsme jedna církev.

2. To, že se pět církví (Leuenberského společenství) doká-
zalo domluvit a udělat něco společně. Myslím tím Společné
čtení na každý den 2013, Úvahy nad biblickými texty. Těší
mě, když si uvědomím, že nejsem sama, kdo čte právě tento
biblický verš, případně úvahu o něm.

3. Hnutí Cesta do Emaus, jež působí pod hlavičkou ECM,
připravuje třídenní kurzy pro všechny, kdo se nechají
pozvat a můžou se s námi sejít u večeře Páně. Minulé dva
roky jsme neměli víkend pro muže, protože chyběli zájem-
ci. Byla bych ráda, kdyby se to letos podařilo.

MoJMír KallUS

předseda ICEJ – české pobočky Mezinárodního křesťanského
velvyslanectví Jeruzalém

1. Podařilo se nám úspěšně
dokončit náš dosud největ-
ší projekt „Centra vzdělá-
vání a dialogu“, v jehož
rámci jsme navštívili 750
škol a oslovili více než 
65 000 žáků s poselstvím o
nebezpečí antisemitismu a
předsudků vůbec.

2. Velkým potěšením i
povzbuzením je pro mě náš
tým sestávající ze skvělých
spolupracovníků a několi-

ka desítek dobrovolníků po celé republice, kteří odvedli
obrovské množství práce. Díky nim se nám daří pořádat pra-
videlně v různých městech různé veřejné akce, jimž tito lidé
dodávají specifickou vůni. 

3. Rádi bychom udrželi a dále rozvíjeli činnost na školách.
Osobně se těším na postupné předávání své každodenní
práce v ICEJ mladšímu kolegovi Radkovi Hejretovi a plynu-
lý přechod do pozice jakéhosi mentora.

MarTiN ŠKoda

ordinovaný diakon Církve bratrské, zástupce hlavní kaplanky
Vězeňské služby ČR

1. Jako každý rok v tuto
dobu bilancuji, co se poda-
řilo a co ne. Ve službě zá-
stupce hlavní kaplanky
VSČR vnímám jako malý
zázrak neobyčejných roz-
měrů to, že se po celou
dobu existence Vězeňské
duchovní péče a Vězeňské
duchovní služby (kaplanů)
daří zachovat výrazně eku-
menický charakter naší
služby, a to často přes
různé snahy tuto službu z
vnějšku ovlivňovat tím či
oním směrem. 

2. Úplně obyčejná věc, když moje patnáctiletá dcera Anička
obhájila na gymnáziu kreační teorii na jedničku ve veřejné dis-
putaci proti dvěma evolucionistům. Sama si našla materiály a
hledala, jak oslovit posluchače. 

3. Očekávám s nadějí určitý eticko-morální přelom ve společ-
nosti, možná podnícený působením spirituality, který se bude
týkat hodnot, vztahů a postojů lidí. Neočekávám, že to bude v
souvislosti s mayským kalendářem nebo přechodem Země
přes tzv. nulové galaktické pásmo.

PaVel TůMa

redaktor, Scripture Union (Biblická jednota)

1. Scripture Union (Biblická
jednota) byla založena v
naší zemi před 20 lety jako
občanské sdružení 
s cílem povzbuzovat všech-
ny generace bez rozdílu
vyznání ke  každodennímu
setkávání s Bohem čtením
Bible a modlitbami. Na pře-
lomu března a dubna pro-
běhla slavnostní oslava
tohoto výročí v pardubické
Arše. 

2. Setkání s lidmi, kteří prošli tábory Scripture Union (Biblické
jednoty) a na společenství nezapomněli. Mnozí z nich se tam
setkali s praktickým křesťanstvím vůbec poprvé, uvěřili a
vyrostli z nich živí křesťané.

3. Scripture Union už 19 roků vydává jedinou skutečně eku-
menickou příručku pro každodenní čtení Bible v naší
republice pod názvem Mana pro tento den, do které píší
autoři z 19 křesťanských církví v Česku. Sjednotit čtenáře ze
všech církví se však nepodařilo; některé si svoje tradiční
příručky stále udržují. Přáli bychom si, aby naše pomůcka
přispívala ke sbližování církví nad knihou, která je jejich
společným základem.

daNiel ŽeNaTý

farář v Pardubicích, první náměstek synodního seniora 
Českobratrské církve evangelické

1. Nejsem si jist, že mně
něco utkví. Po letech se vše
stírá, dnes bych musel dlou-
ho pátrat v paměti, co tam
utkvělo například o letech
2008 nebo 2009. Ale něco
přece jen, k roku 2012 patři-
lo čekání na to, jak dopadne
jednání o majetkovém na-
rovnání a o novém „církev-
ním zákonu“. 

2. Že církev žije, shromaž-
ďuje se, Boží slovo je zvěsto-
váno a svátostmi se slouží.
Objevují se noví lidé, sbory
se snaží otevřít vůči svému
okolí. Mám radost z mladých vzdělaných bohoslovců a
jejich zájmu pracovat v církvi. To vše není vůbec samo-
zřejmé!
Potěšilo mne, že od září 2012 mohu spolupracovat s kolegou
Františkem Plecháčkem, druhým farářem našeho pardubické-
ho sboru. 

3. V církvi budeme hledat cestu, jak žít dál „po restitucích“.
Moc bych si přál, aby nás to hledání vnitřně nerozdělilo.
Snažme se, aby to byl rok mnoha rozhovorů, naslouchání,
trpělivosti a pokory. A pokud to bude třeba, také odvahy
pustit se dosavadního a chytit nového. 

Přelom roků

Také Kostnická jednota - Sdružení evangelických křesťanů, o.s., se na přelomu roků zamýšlí nad uplynu-
lým obdobím - a i když mnohé věci pro nás byly obtížné a litujeme, že leckteré i dobré úmysly a záměry
se neuskutečnily, přesto můžeme s vděčností vyznávat: i toto byl rok milosti hospodinovy, kdy jsme z
jeho laskavosti mohli hodně přijmout a zažít.
i proto vstupujeme do dalšího období s nadějí, že nic není a nebude mocnější než boží láska, kterou nám
dal poznat ve svém Synu, a od které nás nemůže nic odloučit.
Jsme předně vděčni pánu bohu, ale ceníme si také podpory mnohých spolupracovníků, přátel a příznivců,
že se podílejí na naší činnosti. a velmi si vážíme věrnosti čtenářů evangelického týdeníku - Kostnických
jisker. Doufáme, že budou s tímto periodikem spokojeni v příštím roce ještě ve větší míře.
přejeme Vám radostný a pokojný sváteční čas a do příštího roku potřebné požehnání od Dárce všech
dobrých darů.

předsednictvo Kostnické jednoty - Sdružení evangelických křesťanů, o.s.


