
DoufAti buDu, 
A NebuDu se strAšiti.

iz 12,2b PoDle kral.

Prorocké slovo je mimořádné. Sto-
jí za ním autorita Slova shůry, kte-
ré přemáhá i ostych a nejistotu
svědka. Jak jinak porozumět slo-
vům naděje a písni chval v čase
nejistot, bázně a úzkosti? Chmury
se táhnou nad dějinami církve, o
níž Izajáš ví, že je "jako chaloupka 
v zahradě tykevné" (1,8).
Církev selhávající, neslavná, a přes-
to sloužící. Jména vladařů se střídají
a nad mnohými zní jen slovo " ale
nečinil toho, což pravého jest před
Hospodinem" (2 Kr 16,2).
Z Janova evangelia zní ozvěnou,
že svět ve zlém leží. Čtenář Písma
však ví, že "svět" u Jana je všechno
Boží stvoření, které spěje k soudu,
a proto ta bázeň a úzkost. Kdo
obstojí?
Jen naděje, zrozená z víry, se nebojí,
nepodléhá úzkosti ani v životě
osobním, ani si nezoufá nad cestou
dějinami, která je tak křivolaká.

"Nebo tak Bůh miloval svět, že Sy-
na svého jednorozeného dal (J 3,16).
Izajáš tak daleko neviděl. Před oči-
ma má jen ostatky, které Hospodin s
láskou uchovává (Iz 1,9). Přeběh-
nou staletí a Ježíš Nazaretský bude
procházet Palestinou i Galileou a z
jeho úst budou znít slova zaslíbení
"Kdežkoli se shromáždí dva neb tři
ve jménu mém".
Bylo a je jich mnohem více. A ti
všichni jsou svědky moci, která pře-
máhá zlé. Ano, i smrt. Ale než 
k ní došlo, zaslíbil Ježíš těm,"které
mu Otec dal," Ducha pravdy, Pří-
mluvce. Bratří říkávali - pouto lás-
ky. A s ním přichází i ujištění: Dou-
fejtež, jáť jsem přemohl svět (J 16,33).
Slovo evangelia je silnější než slovo
soudu. Proto je mocí k životu bez
úzkostí a důvodem vděčných písní
chval.

František Pavlis, 
farář ČCE, Ostrov nad Ohří
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Poselství k neděli Cantate

Smrt stále triumfuje, má zde neome-
zenou moc. Proměňuje každého člo-
věka v prach. Ani největší hrdinové
se jí nedovedou vzepřít, ani největší
miliardáři ji nejsou schopni podpla-
tit.
Jak jsme vděční, že do tohoto světa,
kde smrt triumfuje, přišel Pán Ježíš
Kristus, svedl bitvu se smrtí a zvítě-
zil. Můžeme proto s Pavlem radost-
ně volat: „Smrt je pohlcena, Bůh zvítě-
zil. Kde je, smrti, tvé vítězství? Kde je,
smrti, tvá zbraň? Chvála buď Bohu,
který nám dává vítězství skrze našeho
Pána Ježíše Krista.“
Evangelista Lukáš popisuje (L 24,36-
49) důležitou událost, kdy Pán Ježíš
- vítěz nad smrtí - se zjevil svým
učedníkům. Je pozoruhodné, jak
učedníci reagovali, když se jim Pán
Ježíš po vzkříšení náhle zjevil.
Čteme, že se ho „zděsili a byli plní

strachu“. Místo aby se radovali a 
s nadšením ho vítali, byli zděšeni.
Ptáme se, proč se zděsili a proč byli
plní strachu? Důvodem byla skuteč-
nost, že Pán Ježíš přišel mezi ně
zvláštním způsobem. Nepřišel do
jejich místnosti dveřmi, ale náhle stál
uprostřed nich. Nedovedli pochopit,
jak tam vešel. To je pro normální fy-
zické tělo člověka naprosto nemož-
né. A to se stalo vždy, když se Pán
Ježíš zjevil učedníkům nebo ženám.
Vždy byl mezi nimi náhle, okamžitě,
bez příchodu. Je tedy logické, že si
mysleli, že to je jen jeho duch. 
Ani se nedivíme, že se zděsili a byli
plní strachu! Když se člověku zjeví
nějaký „duch“, tak je to vždy něco
mimořádného, na co člověk není
připraven, co člověka vyděsí, proto-
že duch je bytostí z jiného světa.
Proti duchovní bytosti je člověk

naprosto bezmocný. A učedníci byli
opravdu vyděšeni.
Za Ježíšova veřejného působení byli
učedníci několikrát svědky, jak Pán
Ježíš vzkřísil mrtvého člověka – dce-
ru Jairovu, mládence z Naim, anebo
Lazara. Vždy bylo probuzeno ze
smrti jejich fyzické tělo. Když vstali 
z mrtvých, tak se pohybovali nor-
málně jako každý jiný člověk. Když
šli, bylo slyšet jejich kroky.
Po vzkříšení Pána Ježíše tomu bylo
úplně jinak. Pán Ježíš se jim zjevoval
náhle, bez viditelného příchodu.
Dveře byly zavřeny, neotevřely se, a
on byl náhle mezi nimi. Jan to popi-
suje takto: „Učedníci byli ze strachu
před Židy shromážděni za zavřenými
dveřmi. Ježíš přišel a postavil se upro-
střed nich.“ Byli tedy pevně přesvěd-
čeni, že to je jeho duch. 

Nové tělo vzkříšeného krista

Dokončení na str. 2

„Bratře faráři, naše děti s námi nechtě-
jí chodit do kostela, že je to tady neba-
ví. Nedalo by se s tím něco udělat?“
Takovouto otázku si běžní evangeličtí
rodiče nedovolí položit. Lidé jsou
rádi, že vůbec faráře mají, však desít-
ky sborů jsou neobsazené. Jinak tomu
bude, až si budeme své faráře platit
sami. Jednak budeme mít – podobně
jako je tomu např. v Německu – nenu-
lovou farářskou nezaměstnanost, jed-
nak sám fakt, že sbor „pojede za naše
peníze“, pozmění mentalitu laiků. A
dělat by se s tím ovšem dalo leccos. 
Tak za prvé:
Sboroví pracovníci, počínaje duchov-
ními, by si především museli osvojit
alespoň základy PEDAGOGICKÉ A
VÝVOJOVÉ PSYCHOLOGIE. Tady vidím mezeru, kterou nám pomůže
pochopit pohled do historie. Psychologie se rozešla s teologií a filosofií
přibližně před půldruhým stoletím. Vztahy byly dlouhou dobu napjaté.
Například Sigmund Freud, zakladatel psychoterapie, viděl své poslání v
tom, „vyhnat Boha z duše“, podobně jako ho – tak byl Freud přesvědčen
– vyhnal Galilei z vesmíru a Darwin z přírody. Ani tehdy to ovšem neby-
lo jednoznačné. Hned Freudův osobní přítel, švýcarský farář Pfister, viděl
v psychoanalýze obdobu lučavky královské. Ta, jak známo, rozpustí
nečistoty, podobně jako psychoanalýza „rozpustí“ iluze a pověry – a
zbude čisté zlato víry. Napětí ovšem přetrvalo. Dodnes jsem občas žádán,
abych věřícímu člověku, který potřebuje psychoterapii, doporučil věřící-
ho psychologa. Není to zbytečné. Patří sice k základům psychoterapeu-
tické techniky i etiky zůstat neutrální k jakémukoli náboženství pacien-
ta, ale považuje-li terapeut pacientovu víru za škodlivou iluzi, je nakonec
velmi těžké tuto neutralitu dodržet. Ostražitost je tedy na místě, zašla
však příliš daleko, mj. vinou (či zásluhou?) Karla Bartha, který použití
psychologie v teologii vetoval.
Opětné sbližování psychologie s teologií postupovalo zvolna, u nás –
snad v důsledku toho, že za komunismu byla oficiálně povolena jen tzv.
marxistická psychologie – ještě pomaleji než za naší západní hranicí.

Děti, kostel a nedělka

Dokončení na str. 2

Evangelický kostel v Poličce

Řadoví členové církve nebyli zatím nijak zvlášť infor-
mováni o probíhajících či snad již uzavřených restituč-
ních jednáních. První soustavnější informací je proto
zřejmě až stať  bratra Bohumila Kejře v 10 - 11. čísle le-
tošních Kostnických jisker. Chci zde nyní upozornit na
tři otázky, které zůstávají podle mého názoru nadále
otevřeny:
První závažnou otázkou je, komu budou patřit restitu-
ované prostředky, a to ať již peněžní nebo ostatní (věc-
né, právní atd.). Chápeme-li restituce jako náhrady za
církvím "ukradené" majetky, měly by tyto prostředky
přejít na vlastníky, což byly zřejmě ponejvíce sbory: Te-
prve ty by o jejich dalším použití měly rozhodovat.
Pokud se snad uvažuje o tom, že peněžní úhrady se
automaticky přesunou na farářský fond a ostatní do
správy synodní radě, bylo by to nesprávné.
Zadruhé postrádám ujištění o tom, zda a jak zůstanou

církvím zachovány dosavadní hospodářské výsady.
Pokud by církve měly nově platit daně z příjmů a 
z majetku (včetně far, kostelů, hřbitovů, budov sociál-
ních ústavů atp.), rovnalo by se to jejich likvidaci.
Poněkud speciální otázku tvoří postavení "klientů" v do-
movech odpočinku: Sami mezi ně s manželkou patří-
me. Máme uzavřenu smlouvu, na jejímž základě jsme
opustili dosavadní byt, zlikvidovali jeho vybavení a
svěřili se doživotně ústavu. Pokud se předpokládá
možnost, že církevní sociální zařízení nebudou schop-
na svým závazkům dostát, budu nucen požádat o vý-
pomoc, respektive o náhradu škody. Je nesnadno říci,
kolik takových případů se vyskytne. Znamená to však,
že část restituovaných prostředků by měla zůstat vy-
hrazena i pro řešení takovýchto závazků. 

Ilja Herold
iherold@centrum.cz

AktuAlitA

Ještě k restitucím
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ekumeNiCká rADA Církví
vyzývá k zAPoJeNí Do NoCi kostelů 2013

Milé sestry, milí bratři,obracíme se na vás se srdečným pozváním k účasti
na významné a již tradiční ekumenické události Noc kostelů.
Tento unikátní projekt vznikl před lety v Rakousku a nyní se již čtvrtým
rokem koná i u nás. V letošním roce se uskuteční v pátek 24. května na celém
území České republiky. 
Hlavním cílem Noci kostelů je přiblížení křesťanství, církve a víry nejširší
veřejnosti. Brány kostelů, chrámů, kaplí, sborů a modliteben se otevírají 
v nezvyklou dobu a stanou se nejen atrakcí pro poznávání, ale především
prostorem pro setkání. Během večera vcházejí do církevních objektů lidé
věřící i nevěřící. Nabízí se tak jedinečná příležitost, jak jim představit nejen
architekturu a historii místa, ale především církevní společenství, které ho
spravuje a přebývá v něm. Tento misijní rozměr je důležitou skutečností a
Noc kostelů se stává prostředkem, jak zvěstovat evangelium tam, kde se
nám to jindy příliš nedaří. Nabízený program je zcela volitelný a záleží na
možnostech a silách daného společenství, co připraví. Mohou to být komen-
tované prohlídky, koncerty, výstavy, divadlo, společné zpěvy, modlitby...
Sestry a bratři, věříme, že se k Noci kostelů v letošním roce přihlásí i další
společenství náležející k církvím sdruženým v Ekumenické radě. Velký
zájem veřejnosti svědčí o tom, že se vykročilo správným směrem, návštěv-
nost každým rokem narůstá, v loňském roce bylo dosaženo 400 tisíc vstupů.
Důle-žitým rozměrem je bezesporu i to, že Noc kostelů je projektem, v němž
křesťanské církve postupují jednotně, a je tak příležitostí k prohloubení spo-
lupráce a vzájemnosti.
Veškeré podrobnosti k přihlašování najdete na www.nockostelu.cz. 
Budete-li potřebovat poradit se zařazením k patřičné diecézi nebo pomoci s
přihlášením, kontaktujte prosím Zuzanu Dvořákovou, tel. 776 599 977 nebo
mail zdvorakova79@gmail.com. 

Těšíme se na spolupráci!
Tým Ekumenické rady církví v ČR

z církví doma i ve světě
Pán Ježíš věděl, co si učedníci myslí,
že se jim zjevuje jen jako duch. On
však byl mezi nimi opravdu v těle.
Proto jim to musel nějak dokázat.
Dal jim dva důkazy.
Především chtěl, aby se ho dotýkali.
„Podívejte se na mé ruce a nohy; vždyť
jsem to já. Dotkněte se mne a přesvědčte
se: duch přece nemá maso a kosti, jako to
vidíte na mně.“ Tato nabídka byla pro
ně jistě překvapením. Určitě se ho
dotýkali. Viděli a nahmatali, že má
opravdu maso a kosti. Jan zapsal, že
jim ukázal také ruce i bok. Když
viděli na rukou zahojené rány po
hřebech a na boku zahojenou ránu
po probodení kopím, tak viděli, že
to je skutečně on.
Jaký byl výsledek jejich přesvědče-
ní po předložení důkazu? Čteme
zvláštní slova: „Oni tomu pro samou
radost nemohli uvěřit a jen se divili.“ Je
pozoruhodné, že nemohli uvěřit pro
radost!
Pán Ježíš jim proto nabízel ještě
druhý důkaz: „Máte tu něco k jídlu?”
Podali mu kus pečené ryby. „Vzal si
a pojedl před nimi.“ To byl rovněž
mocný důkaz, že má opravdové tě-
lo. Určitě se z toho radovali. 
Apoštol Petr připomněl tento záži-
tek v domě Kornelia v Cesareji:
„Bůh jej však třetího dne vzkřísil a dal
mu zjevit se – nikoli všemu lidu,
nýbrž jen svědkům, které k tomu pře-
dem vyvolil, totiž nám; my jsme s ním
jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání.“
Byl to úžasný zážitek. Učedníci
večeřeli, Pán Ježíš se jim zjevil a
pak večeřel s nimi. To byl skvělý
důkaz, že je mezi nimi skutečně ve
svém těle. Opravdu vstal z mrt-
vých! Stačily jim tyto dva důkazy?
Některým ano. 
Při každém setkání, které s Kristem
prožili, bylo pro ně vždy největší
záhadou, že se jim zjevil náhle a pak
jim zase náhle zmizel. A oni měli
obrovský problém. Kladli si otázku:
Jak se může tělo člověka náhle obje-
vit a pak zase náhle zmizet a stát se
neviditelným? 
Když se pak ve 40. den po vzkříšení
s učedníky loučil, začal se náhle zve-
dat ze země a vznášel se vzhůru 
k nebesům; všichni si uvědomovali,
že to jeho vzkříšené tělo je opravdu
jiné; hmotné tělo je přitahováno
zemskou přitažlivostí a nemůže se
samo zvedat k obloze. 
Všichni si jistě kladli otázku: Jaké je
vlastně to jeho vzkříšené tělo, že se
ho můžeme dotýkat, může jíst, a pak
náhle zmizí beze stopy, anebo se
vznáší vzhůru k nebesům? Přitažli-
vost zemská už pro ně neplatí? To je

lidsky nevysvětlitelné. A právě v tom
je zázrak Ježíšova vzkříšení. 
Celé tajemství vzkříšení Ježíšova těla
odhalil Pán Pavlovi. Pavel to vysvět-
luje křesťanům v Korintu pomocí po-
dobenství. Do země vložíme zrno,
ale po nějaké době nevzejde ze země
zrno, ale  vzejde rostlina, která je ve
své podstatě oním zrnem, ale
v úplně jiné podobě.
Pavel pak píše korintským křesťa-
nům, že podobně je tomu s Kristem.
Do hrobu bylo vloženo tělo hmotné,
ale z hrobu vystoupilo tělo duchov-
ní. „Zasévá se tělo přirozené, vstává tělo
duchovní.“ (1 K 15,44) Je tedy jasné,
že při vzkříšení Kristova těla došlo 
k novému stvořitelskému činu. 
Kristovým vzkříšením začala nová
kapitola Božího stvoření v dějinách
lidstva. Zde se stalo něco naprosto
nového, co se nestalo nikdy před
tím. V 1 K 15,20 čteme: „Kristus byl
vzkříšen jako první z těch, kteří zesnu-
li.“ Vstal tedy v naprosto jiném těle.
Apoštol Pavel celé tajemství nového
těla vysvětluje a říká, že to tělo Ježíše
bylo vzkříšeno jako „tělo duchovní.“
Je to tedy opravdu tělo, ale je to tělo
duchovní. Je úplně jiné než naše ny-
nější tělo. Je to tělo, které se může
zhmotnit i odhmotnit, může jíst a
nemusí jíst. Zákony hmoty už pro
toto tělo neplatí. Už není poutáno
zemskou přitažlivostí. Takové tělo
už nepodléhá času, nestárne a je
věčné. Je dokonalé. To je něco neslý-
chaného. 
Takové tělo je opravdovým zázra-
kem Božím. Je to něco naprosto no-
vého, co dosud neexistovalo. Ježíšo-
vo vzkříšení je nový stvořitelský čin.
Proč to Pán Bůh udělal? Protože
tímto stvořitelským činem připravil
novou budoucnost pro všechny lidi,
kteří uvěří v Ježíše Krista jako svého
Spasitele. Myslel tedy na novou
budoucnost člověka. Zázrak nového
duchovního těla je určen všem spa-
seným lidem. 
Všechna těla věřících lidí prožijí jed-
nou stejný zázrak, že budou vzkříše-
na v duchovní kvalitě, jakou má
nyní tělo Kristovo. Apoštol Pavel
napsal velmi důležitá slova: „Tak je
to i se zmrtvýchvstáním. Co je zaseto
jako pomíjitelné, vstává jako nepomíjitel-
né. Co je zaseto v poníženosti, vstává v
slávě. Co je zaseto v slabosti, vstává v
moci. Zasévá se tělo přirozené, vstává
tělo duchovní.“ (1 K 15,43) A pak
apoštol dodává něco nádherného:
„A jako jsme nesli podobu pozemského,
tak poneseme podobu nebeského.“ (1 K
15,49) V těle hmotném jsme podobní
Adamovi, v těle duchovním bude-
me podobní Pánu Ježíši Kristu. 

I Pán Ježíš o tom hovořil, když měl
rozhovor se saduceji: „Lidé přítomné-
ho věku se žení a vdávají. Avšak ti, kteří
byli hodni dosáhnout budoucího věku a
vzkříšení z mrtvých, nežení se ani
nevdávají. Vždyť už nemohou zemřít,
neboť jsou rovni andělům a jsou syny
Božími, poněvadž jsou účastni vzkříše-
ní.“ (L 20,34)
Mnozí lidé si kladou otázku, kdy se
to stane, kdy dostaneme nové tělo.
Apoštol Pavel dostal odpověď i na
tuto otázku: Bude to ve chvíli, kdy
Kristus přijde pro svou církev.
Pro mnohé křesťany to bylo tajem-
stvím. Pán toto tajemství odhalil
Pavlovi: „Hle odhalím vám tajemství:
Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme
proměněni, naráz, v okamžiku, až se na-
posled ozve polnice. Až zazní, mrtví
budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my
živí proměněni. Pomíjitelné tělo musí
totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné
nesmrtelnost.“ (1 K 15,51-52) 
„První vstal Kristus, potom při Kristově
příchodu vstanou ti, kdo jsou jeho.“ (1 K
15,23) V dopise Filipským 3,20-21
napsal: „My však máme občanství v
nebesích, odkud očekáváme i Spasitele,
Pána Ježíše Krista. On promění tělo naší
poníženosti v podobu těla své slávy
silou, kterou je mocen všecko si podma-
nit.“ A v 1 Te 4,16-17 napsal: „Zazní
povel, hlas archanděla a zvuk Boží polni-
ce, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo
zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve;
potom my živí, kteří se toho dočkáme,
budeme spolu s nimi uchváceni v obla-
cích vzhůru vstříc Pánu. A pak už na-
vždy budeme s Pánem.“
Apoštol Pavel prožíval v hmotném
těle, které nazýval stanem, mnoho
trápení. „Pokud jsme totiž v tomto
stanu, sténáme pod těžkým břemenem,
neboť nechceme, aby z nás bylo svlečeno
naše pozemské tělo, nýbrž aby přes ně
bylo oblečeno nebeské, aby to, co je smr-
telné, bylo pohlceno životem.“ (2 K 5,4)
Velmi se těšil na chvíli, kdy se to
uskuteční. 
Skrze vzkříšení Pána Ježíše máme
dvě úžasné jistoty. Při vzkříšení do-
staneme dokonalé duchovní tělo,
které nebude stárnout, nebude pro-
žívat únavu a žádné trápení. Bude
duchovní, dokonalé a věčné! V no-
vém duchovním těle budeme mít
společnou budoucnost s Pánem Ježí-
šem, který nás přijme navždy do své
Boží slávy, jako svůj vyvolený lid.
Čeká nás tedy nádherná budouc-
nost. Buď mu za to dík a sláva. Vy-
trvejme ve službě Pánu Ježíši, rozši-
řujme nabídku jeho spásy a oslavuj-
me ho každý den za dokonalou zá-
chranu člověka. 

St. Kaczmarczyk

Nové tělo vzkříšeného krista
Dokončení ze str. 1

Nicméně už před převratem bývali psychologové zváni, aby přednášeli
ve sborech, a i mezi faráři byl populární např. vynikající Erich Fromm (u
nás jakžtakž trpěný, protože se snažil být marxistou). V devadesátých
letech minulého století k nám dorazila zejména humanistická psycholo-
gie, v níž je mnoho prvků „sekularizované teologie“. Někteří faráři udě-
lali pozitivní osobní zkušenost, když se se svou neurózou obrátili k psy-
choterapeutům. Velký krok kupředu znamenal importovaný klinicko-
pastýřský výcvik, který prodělaly desítky duchovních. Nejaktuálnější
novinkou je konečně konjunktura farářské supervize, která je odvozena
z psychoterapeutických technik a pracuje zejména s těmi profesními pro-
blémy duchovních, jež souvisí s jejich emocemi a motivací.
Mělo by dojít i na pedagogickou a vývojovou psychologii, která je pro
duchovního méně osobně atraktivní než psychoterapie a její odvozeniny,
ale je stejně potřebná. Nedovedu si představit lepší návazný bod pastora-
ce v rodinách než zasvěcený rozhovor o rodičovských radostech a staros-
tech, včetně radostí a starostí při vedení k víře. A problém absence dětí ve
shromáždění, jakmile si troufnou postavit se rodičovské vůli, je stále
akutnější, u nás i jinde v Evropě. Představa (omlouvám se za nadsázku),
že děti, které chodí s rodiči do kostela, přes jejich odpor nějak dotlačíme
či dotáhneme do konfirmačního věku, pak jim farář vyloží učení naší
církve, aby mohly řádně uvěřit, a tím je zapojíme mezi dospělé křesťany, se
rovná, jak by řekli staří Bratří, „opovážlivému spoléhání na milost Boží“.
Rozhodující je, jak dokážeme zaujmout předškolní a školní děti, jak ke
sboru přilnou a zapustí kořeny. Kostelní nuda je strašlivá ďáblova zbraň. –
Dost šmejdím po internetu, poptávám se koho mohu, a ve sborech, kam se
dostanu osobně, drze nakukuju, jak tam tu nedělku vedou, a zdá se mi, že
– řečeno decentním schůzovním výrazem – máme značné rezervy.
A nyní za druhé:
Velmi se přimlouvám za to, aby nedělní práce s dětmi byla pro sbor TOP
PRIORITY. Dětské bohoslužby! Ano, první píseň (pokud možno blízká
dětem slovy i melodií) společně s dospělými, aby se potvrdilo, že všichni
patříme dohromady. Pak by ale měla pokračovat paralelně bohoslužba
pro dospělé a pro děti jako dva rovnocenné a stejně důležité „proudy“. 
Jako ideální prostředí pro dětské bohoslužby si představuji něco mezi
kaplí a klubovnou, místnost, kde by se děti mohly cítit doma a kam by si
troufly pozvat i kamarády z nevěřících rodin. Duchovní by měl sloužit
střídavě v jednom a druhém proudu. A do dětského proudu by – podle
vlastního ad hoc rozhodnutí – odcházeli i někteří dospělí; často, ale ne
nutně, by to byli rodiče. 
Představa, že dospělí, kteří propasou kázání, budou podstatně ochuzeni,
je mylná. Vynahradí jim to obecenství s dětmi, jejichž reakce při výkladu
i účast na modlitbě a na zpěvu přítomné dospělé (kteří se mohou zapojit)
potěší, povzbudí, někdy dojme, a také poučí. (Na nedělku přirozeně
navazuje domácí katecheze dětí a vnoučat, přítomných i nepřítomných.)
A kázání si většinou mohou přečíst na internetu.
Dobrým nakročením ve směru, kterým hledím, jsou rodinné bohoslužby,
konané v některých sborech jednou měsíčně. Je to jakýsi kompromis
mezi bohoslužbami pro dospělé a pro děti. Myslím, že je na čase udělat
pár kroků dál.

Pavel Říčan
www.pavelrican.cz

Děti, kostel a nedělka
Dokončení ze str. 1

„Zde stojím a nemohu jinak.“ – Slova připisovaná Lut-
herovi nejsou věrným a doslovným citátem, ale pozděj-
ším shrnutím reformátorova postoje na říšském sněmu
ve Wormsu (1521). To vykrystalizovalo z polemiky mezi
Margot Kässmannovou (jež za Evangelickou církev v
Německu tlumočí veřejnosti Lutherův odkaz) a histori-
kem Hartmutem Lehmannem. (Lehmann Kässmannové
vytkl, že o Lutherovi nekriticky šíří legendy, Kässman-
nová oponovala, že legendy často postihují pravdivé
jádro významných událostí.) 
Blíží se kulaté výročí Lutherova reformačního vystoupe-
ní z roku 1517! „Countdown“ (stále dramatičtější odpo-
čítávání zbývajícího času) se vyznačuje čilou aktivitou.
Nezůstalo při polemice o wormském sněmu. Renovo-
ván byl dům v městě Eisleben, kde reformátor zemřel, a

související stálá výstava (existující od 19. století) byla
podstatně rozšířena. (Ani názory na zdařilost tohoto
počinu nejsou jednotné.)
Badateli Andreasi Baudlerovi se navíc podařilo ve vý-
marském státním archivu objevit vyúčtování cestovních
nákladů, z něhož vyplývá, že Luther 1.dubna 1522 na
několik dní přerušil pobyt ve Wittenbergu. (Je poté dolo-
žena Lutherova přítomnost na kazatelně ve Wittenbergu
6. dubna 1522.) Dosavadní představu o tom, že Luther se
tenkrát zdržoval ve Wittenbergu nepřetržitě padesát
dní, je tudíž třeba poopravit. Podle Baudlera Lutherův
doposud neznámý „trip“ svědčí mimo jiné o Lutherově
těsné součinnosti se světskou vrchností v dobách před
německou selskou válkou (1524–1525).

František Schilla

legendy a fakta kolem luthera
(kulaté reformační výročí se blíží)



Arnoštu z Pardubic, prvnímu praž-
skému arcibiskupovi, je věnována
zásadní monografie, s podtitulem
„Arcibiskup-zakladatel-rádce“
(nakl. Vyšehrad 2008). Její autorkou
je prof. Zdeňka Hledíková, historič-
ka specializující se na církevní ději-
ny pozdního středověku, zvláště
na české církevní dějiny. Kniha o
Arnoštovi se čestně řadí mezi její
další objevné práce základního vý-
znamu, např. o biskupovi Janu IV.
z Dražic či o pražských koncilech a
synodách předhusitské doby. K syn-
tetickému pohledu na život a dílo
Arnošta z Pardubic přistoupila při-
pravena výsledky svého badatel-
ského úsilí, vyjádřenými řadou
analytických studií. 
Z. Hledíková věnuje zevrubnou po-
zornost Arnoštovu původu i jeho
mládí. Arcibiskupův otec Arnošt st.
pocházel z drobné zemanské šlech-
ty zřejmě ze severovýchodních
Čech a působil v královské službě 
v Kladsku, tehdy součásti Českého
království. Z tohoto prostředí tedy
vzešel Arnošt ml., kterému se zá-
kladního vzdělání dostalo již v Klad-
sku, tedy v území, k němuž zřejmě
získal citový vztah na celý život a
kde je také pohřben – ve farním
kostele Nanebevzetí P. Marie, niko-
liv tedy v pražské katedrále sv.
Víta, jak by se předpokládalo (ze-
mřel 30. června 1364). Pokud jde o
nejasné datum Arnoštova naroze-
ní, přiklání se Z. Hledíková důvod-
ně k roku 1305. Arnošt tedy nedo-
sáhl věku šedesáti let.
Na celý život mladého Arnošta

ovlivnila studia na italských univer-
zitách v Bologni a v Padově i dlou-
hodobý pobyt na papežském dvoře
v Avignonu. Zvolení pražským bis-
kupem po návratu do Čech roku
1343, tedy právě před šesti sty
sedmdesáti lety, bylo rozhodující
pro jeho další život. O rok později se
stal prvním pražským arcibisku-
pem a jako rádce Karla IV. se výraz-
ně podílel na zakladatelských akti-
vitách, mezi něž patřila nejen vý-
stavba Svatovítské katedrály, ale
také založení Nového Města praž-
ského i stavba Karlštejna a stanove-
ní jeho ideové náplně.
Arnošt, stoupenec reformních snah
a vzdělaný odborník v církevním
právu, soustředil pozornost na
organizační i duchovní život nově
založené arcidiecéze. Jako základ
pro církevní reformy považoval
vytvoření a důsledné uplatňování
právního řádu. Proto se v desetiletí
1349-59 intenzivně věnoval tvorbě
normotvorných aktů. Z jeho inicia-
tivy tak vznikly církevně správní
instituce, usilující o zavedení pev-
ného řádu do života církve. Tento
řád, založený na teologických a
patristických základech, měl sjed-
notit všechny církevní instituce.
Vyznačoval se reformní snahou o
stanovení povinností pro jednotliv-
ce i instituce, vedoucích k soustře-
dění na vnitřní život církve. Z. Hle-
díková zasvěceně líčí vznik a pod-
statu činnosti nově vzniklých cent-
rálních arcibiskupských úřadů,
určených k výkonu pravidelné
správy arcidiecéze. Ustálení no-

vých správních orgánů a jejich pra-
videlná činnost znamenalo upev-
nění stability a jistoty veřejných
poměrů.
Arnoštovi ovšem nebyly instituce
účelem, ale prostředkem k realizaci
reformy ve vlastním slova smyslu.
Prvotním záměrem řádu samého
mělo být vytváření právní jistoty
jako podkladu pro plnější nábožen-
ský život. Nestačily pouze formy a
pravidla křesťanského života. Roz-
hodující pro život křesťana byl
přece jejich obsah! Arnošt si tuto
skutečnost plně uvědomoval a tak
inicioval a podporoval činnost re-
formně zaměřených kazatelů. Zřej-
mě jeho zásluhou byl do Prahy
povolán augustinián Konrád Wald-
hauser, jehož kázání v kostele sv.
Havla na Starém Městě se setkala s
mimořádným ohlasem. Stejně tak
Arnošt podporoval Miliče z Kro-
měříže, „otce české reformace“.
Když se kanovník Milič, arcibisku-
pův pomocník, v roce 1363 vzdal
svého úřadu, aby se mohl cele vě-
novat činnosti prostého kazatele,
nalezl u Arnošta pochopení. Arci-
biskup sice litoval odchodu svého
spolupracovníka ale umožnil mu
na arcibiskupském panství v Hor-
šovském Týně několikaměsíční pří-
pravu pro nastávající kazatelské
působení. Za úvahu stojí teze Z.
Hledíkové, že Arnoštem založené
instituce připravily půdu rozvoji
reformních snah.
Důležitá je kapitola zaměřená k po-
stižení lidské osobnosti Arnošta 
z Pardubic, snaha dobrat se podsta-
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ty jeho osobní zbožnosti. Tato část
si v díle Z. Hledíkové zaslouží zvlášt-
ního ocenění pro svůj citlivý a po-
rozumivý přístup. Důležitou roli pro
Arnoštův duchovní život znamenala
mariánská zbožnost. Jejím vnějším
projevem byla také iniciativa pokud
jde o vznik mariánských obrazů a
liturgických předmětů. Barokní ob-
dobí dokonce představilo Arnošta
také jako řezbáře mariánských sošek.
K tomu bych doplnil, že proslulá
soška P. Marie na Svaté Hoře byla
podle legendy vyřezána právě Ar-
noštem. Soška z hruškového dřeva je
datována do druhé poloviny 14. sto-
letí s tím, že jde o dílo lidového, ne-
školeného umělce. Uchovávána prý
byla v arcibiskupově kapli na hradě
v Příbrami, Arnoštem založeném.
Charakter dílka i datace skutečně
nevylučují Arnoštovo autorství. 
V Lomnici nad Popelkou je v kostele
Proměnění Páně za další Arnoštovo
dílo považován dřevěný vyřezávaný
krucifix.

Kniha Z. Hledíkové je provázena
obsáhlým poznámkovým apará-
tem. Ten představuje nejen odkazy
na prameny a literaturu, ale také
podrobnosti a doplňky k hlavnímu
textu. Tím se vlastní výklad stává
souvislým a čtivým. Monografii o
Arnoštu z Pardubic je třeba ocenit
jako výrazný přínos pro české cír-
kevní dějiny pozdního středověku
s tím, že výsledky Arnoštova půso-
bení významně přesáhly hranice
své doby.

Michal Flegl

Arnošt z Pardubic a církevní reforma

Lidové evangelické církve jsou na tom dnes proto tak špatně, protože v
jejich životě přichází stále více zkrátka „vertikála“. Jejich aktivity se týkají
v podstatě tří oblastí: politiky, sociální sféry a kultury. Žádná z těchto
oblastí samozřejmě není pro církev tabu. Ježíš Pilátovi sice říká „moje krá-
lovství není z tohoto světa“, starozákonní proroci si však osobovali právo
kárat úlety svých králů i svého lidu. Výrok apoštola Petra „více je třeba
poslouchat Boha než lidi“, je nepochybně také politikum. Sociální povahu
mělo v rané církvi zřízení sedmičlenného týmu jáhnů, kteří dostali v jeru-
zalémském sboru za úkol dbát na spravedlivé rozdělování prostředků ze
společné pokladnice. Je ovšem zajímavé, že tito jáhni ze své sociální služ-
by utíkali do kazatelské. Platí to přinejmenším o Štěpánovi a o Filipovi.
Dnes je ten pohyb v církvi právě opačný. Největší problém je asi s kultu-
rou. Pomineme-li uměleckou výzdobu jeruzalémského chrámu a hudební
doprovod bohoslužeb, není v Bibli nic, co by církev pasovalo na patronku
umění.
Církevní angažovanost v politice, sociální sféře a kultuře je pokusem zapl-
nit nějak prázdnotu, která v církvi vzniká v důsledku resignace na víru ve
vzkříšení. Navenek se tato víra z kazatelen sice nepopírá, v kázáních však
výrazně převažují moralizující texty a jejich ještě více moralizující výkla-
dy. O Velikonocích, kdy se tématu vzkříšení nelze vyhnout, sice přeříká-
me pár liturgických formulí, zazpíváme nějakou starobylou píseň, naše
mysl si však od tohoto tématu stejně drží distanc. Tušíme, že otevřeně
odmítnout víru ve vzkříšení by vyvolalo zemětřesení, které by církev
nemusela přežít. Na druhou stranu se v nás proti této víře naše ratio vzpí-
rá. Naši skepsi přitom neustále přiživuje tlak našeho sekularizovaného
prostředí. – Před nedávnem nám sociolog Zdeněk Nešpor vykládal na
pastorální konferenci, jak se na nějakém parlamentním setkání představi-
telé církví předháněli ve vypočítávání svých politicko-sociálně-kulturních
aktivit. Působilo to na něj podle jeho slov tak, jako by o nic jiného v křes-
ťanské církvi nešlo.
Do podobné situace, v jaké jsme, se zřejmě kdysi dostal i sbor v Korintě. Je
poučné připomenout si, co mu apoštol píše: „Máme-li naději v Kristu jen
pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí.“ Církve, v nichž se zvěst o
Ježíšově vzkříšení stala problémem, nutí pud sebezáchovy uhýbat do ná-
hradních poloh. Zpočátku se přitom může zdát, že se nám podařilo vyhmát-
nout něco životaschopného. Naše prohlášení přebírají média a sekulární
okolí nám tleská. Ovšem jen do chvíle, než jim naše počínání zevšední. A to
je jen otázka času. Čím více sil věnujeme své angažovanosti v „horizontále“,
tím méně nám jich zbývá na udržení „vertikály“. Typický vývoj je takový,
že se liberální evangelické církve transformují na spolky s etickým nábojem.
Ty se pak dále rozplývají, až v nich zbudou jen ti, kteří jsou za svou etickou
angažovanost placeni. Církve vzešlé z reformace vždycky hledaly inspiraci
pro svůj život v prvotním křesťanství. To nestavělo ani na politice ani na
sociální činnosti ani na kultuře. To žilo z víry v Ježíšovo vzkříšení!
Toto mystérium má totiž nejuniversálněji co činit s lidským životem.
Ježíšovo vzkříšení totiž otevírá dveře našemu vzkříšení. Je určitě dobré žít
ve spravedlivé společnosti, v únosných sociálních poměrech a v kulturním
prostředí. Pokud však člověk před sebou vidí jako jedinou alternativu
budoucnosti zmar, přivádí ho to i v nejoptimálnějších podmínkách k zou-
falství. Naprosto prvořadým úkolem křesťanské církve je proto zvěstovat,
že „ačkoli v Adamovi všichni umírají, v Kristu všichni dojdou života“. Ne-
bude mnoho médií, která to budou tlumočit, ani mnoho těch, kteří nám
budou tleskat. Ale bude pár těch, které to zachrání pro život! V horizontál-
ních aktivitách je církev zastupitelná. V těch, které zvedají lidskou mysl
vzhůru, nikoli. Kdo jiný člověku nezakrývá hrob, a přesto mu zprostředku-
je tolik síly, že nerezignuje na život? Žít odpovědně a současně radostně
svou přítomnost může jen ten, kdo ví, že má před sebou budoucnost.
Máme-li v Kristu naději, která život z jeho horizontály zvedá vzhůru, máme
předpoklad prožít své dny odpovědně a přitom radostně. 

Emanuel Vejnar

vzkříšený a jeho náhražky

ANTHONY PEAKE ET AL (EDS), HLE-
DáNí SMYSLu V zážITCíCH BLízKOSTI
SMRTI. PRAHA: TRITON, 2012, 262 S.
Téma zážitků blízkosti smrti (near-
-death experiences) je v povědomí čes-
kých čtenářů spojeno zejména se
jménem amerického lékaře Raymon-
da Moodyho, který se touto proble-
matikou začal intenzivně zabývat 
v 70. letech. Od té doby se výzkumu
této oblasti věnovala v různých ze-
mích světa řada odborníků. Sborník
Hledání smyslu v zážitcích blízkosti
smrti mapuje, co se v bádání o zážit-
cích blízkosti smrti odehrálo za
posledních přibližně 40 let, a zamýš-
lí se i nad některými dalšími souvis-
lostmi a dílčími tématy. V knize se
opět otevírají mnohé otázky, např.
ta, zda jsou zážitky blízkosti smrti
vizí „zásvětí“, nebo jen představy
chemicky vyvolané lidským moz-
kem při umírání či v situaci krize.
Tuto otázku se v knize snaží zodpo-
vědět bývalý kardiolog Pin van
Lommel, jenž pečlivě prověřuje čas-
té fyziologické teorie (nedostatečné
zásobování kyslíkem, zatížení oxi-
dem uhličitým, psychedelika aj.). Lom-
mel nakonec dochází k závěru, že
fyziologické teorie nejsou přesvědči-
vé, a proto je třeba opustit „současný
materialistický názor na vztah mezi
mozkem a vědomím“ (s. 120).
Zajímavým příspěvkem je kapitola
nazvaná „Diverzita zážitků blízkosti
smrti napříč kulturním spektrem“,
která prokazuje, že zážitky blízkosti
smrti se do určité míry liší podle kul-
turní oblasti. Např. v Japonsku lidé
často viděli řeky či rybníky, v Indii
se zase lidé během klinické smrti
mnohdy setkávali s vládcem smrti
Jamarádžou či jeho posly. Tyto od-
lišnosti však neznamenají, že by zde

neexistovalo jádro, které je společné
všem zážitkům. Autoři příslušné ka-
pitoly upozorňují např. na studii Al-
lana Kelleheara, který má za to, že
všechny zážitky blízkosti smrti ob-
sahují dva prvky: přechod do obdo-
bí temnoty a po vstupu do „jiného
světa“ setkání s „jinými bytostmi“
(s. 79).
Na různých místech sborníku také
nalezneme informace o výzkumech,
které se týkají účinku zážitků blíz-
kosti smrti na toho, kdo je prožil.
Vliv těchto zážitků lze shrnout do tří
oblastí: „změna osobnosti a hodno-
tových měřítek; změna postoje k ná-
boženství; změna postoje k smrti“ (s.
56). Lidé po zážitku blízkosti smrti
prožívají hlubokou přeměnu, která
je vede k většímu altruismu, toleran-
ci a soucitu, prohlubuje se jejich spi-
ritualita, zároveň ovšem klesá jejich
zájem o institucionalizované nábo-
ženství, respektive formální rituály;
také do značné míry nebo úplně
ustává jejich strach ze smrti. Na dru-
hé straně se objevily i případy, kdy
byl zážitek pro jednotlivce v něja-
kém ohledu traumatický – těžce se
vyrovnávali s tím, že se jim okolí po-
smívalo nebo je nechápalo, obtížně
integrovali zážitek do svého života,
nebo negativně prožívali, že se

museli vrátit do „běžné existence“, 
v krajních případech dokonce do-
cházelo k sebevražedným pokusům.
Neopomenutelnou součástí sborní-
ku je příspěvek teologa Paula Bad-
hama, který se snaží zasadit feno-
mén zážitku blízkosti smrti do nábo-
ženských souvislostí. Badham zde
prozrazuje vliv svého učitele, vý-
znamného teologa a religionisty
Johna Hicka, neboť se nesoustředí
pouze na křesťanství, ale zvláštní
pozornost věnuje i jiným nábožen-
stvím. Je překvapivé, že zážitky blíz-
kosti smrti se snaží zasadit zejména
do rámce představ buddhismu Čisté
země (amidismu). Badham doplňu-
je svým opatrným, ale vstřícným po-
stojem k zážitkům blízkosti smrti
další střípek do mozaiky názorů,
které má k dispozici český čtenář,
jenž se zajímá o význam těchto mez-
ních zkušeností pro náboženství. To-
muto čtenáři lze také sborník Hledání
smyslu v zážitcích blízkosti smrti vřele
doporučit jako podnětnou a místy i
znepokojivou četbu. Vhodným do-
plňkem jsou potom příslušné pasáže
z knih Život po smrti: důkazy od
Dineshe D’Souzy (nakl. Ideál, 2010) a
Věčný život? od Hanse Künga (nakl.
Vyšehrad, 2006).

Jan zámečník

Naše recenze

ranní slovo
Český rozhlas 3 – Vltava nabízí opravdu mnoho krásných kulturních pořadů. Také
křesťané mají z čeho vybírat. Čas nedělního rána je věnován Božímu slovu. Pořad
Ranní slovo začíná v 7.35 a je o biblických textech křesťanské liturgie. Jsou to texty,
které nás provázejí celým církevním rokem. Tento dvacetipětiminutový výklad při-
pravuje a otázky klade Petr Vaďura. Hosty tohoto pořadu je mnoho znalců Písma a
jsou z nejrůznějších církví. Myslím, že každý, kdo toto slovo poslouchá, má z něj
velký užitek a je to opravdu dobrý začátek nedělního dne. Rannímu slovu předchází
a také následuje duchovní hudba s výkladem, takže všestranný užitek. Doporučuji.

Jan Trnka



Koncem února uplynulo 35 let od
úmrtí evangelického faráře Bedři-
cha Henycha. Do služby farního
sboru ČCE Hořice nastoupil 1.pro-
since 1931. Tehdy měl sbor více jak
1000 členů, tzn. hodně práce nejen 
v místě sboru v Hořicích, ale také 
v diaspoře. Hořický sbor měl 10 ka-
zatelských stanic, které farář He-
nych pravidelně navštěvoval. Byly
to: Vysoké Veselí, Vojice, Lázně Bě-
lohrad, Mlázovice, Ostroměř, Mi-
letín, Boháňka-Skála, Rašín, Mžany
a Nový Bydžov.
Všude kázal, učil, zakládal pěvecké
kroužky a nacvičoval sborový zpěv.
Nečekaly ho zástupy lidí, často to
byly jen malé skupinky horlivých
jednotlivců - ony věrné „ostatky“, o
nichž se píše 25x v Bibli. Ty předsta-
vovaly ve všelijakých kritických
obdobích kontinuitu, než se zase
lidé z různých důvodů začali rozpo-
mínat na Boha. Všude byl očekáván
s radostí, neboť přinášel dobrou
zprávu o Ježíši a jeho lásce k nám
lidem. Někde se lidé scházeli k bo-
hoslužbám ve školách, někde v hos-
podských místnostech a někde 
v rodinách.
Na Boháňce-Skále v pohostinné
„ville“ u Holečků, kde farář Henych
s místními založil dvouhlasý pěvec-
ký kroužek a nácvik písní doprová-
zel hrou na housle. V Lázních Bě-
lohradě se scházeli u spisovatelky
Leontýny Mašínové, členky Jednoty
bratrské. Byla autorkou trilogie o 
J. A. Komenském.
V Mlázovicích v rodině u Jelínků.
V Ostroměři chod kazatelské stanice
zajišťoval inspektor ČSD bratr Ná-
vesník, dalším pilířem byl bratr Kejř,
majitel pivovaru v Oboře. Jeho syn
se stal specialistou na husitské právo

a byl jmenován komturem papežské
stolice za nové pojetí Husova pro-
cesu. Kromě toho na několika ško-
lách vyučoval evangelické nábožen-
ství. V tom mu pomáhali katecheti.
Po druhé světové válce, když zde 
v Hořicích bylo zřízeno gymnázi-
um, stal se tu prvním profesorem
latiny. Do tohoto gymnázia nastou-
pil jako student jeho syn Daniel He-
nych, pozdější farář ČCE.
Hlavní kazatelskou stanicí byl Nový
Bydžov, kde bylo několik desítek
lidí - účastníků bohoslužeb. Ty se
konaly v neděli odpoledne na židov-
ské radnici, což byl řadový dům
nedaleko synagogy. Členové usilo-
vali o to, aby měli vlastní sbor a
svého faráře, což se v roce 1941 stalo
a sbor se osamostatnil. Tím tam
skončila služba faráře Henycha.
Dvakrát v naší Československé re-
publice nastal velký přesun lidí. Prv-
ní přesun byl po odstoupení Sudet
Velkoněmecké říší rozhodnutím
čtyř velmocí v Mnichově v září 1938.
Lidé se z pohraničí narychlo stěho-
vali do vnitrozemí. Po válce v roce
1945 nastal přesun lidí zpět do
pohraničí, ze kterého byli Němci
odsunuti do Německa. Tak ubylo
několik set členů hořického sboru.
Po „Vítězném únoru“ 1948, kdy se
vlády ujali komunisté, začalo po-
stupné omezování činnosti církví a
projevila se nepřízeň státu. 14. října
1949 přijalo Národní shromáždění
zákon o hospodářském zabezpečení
církví státem. Ten měl ve svých dů-
sledcích postupně omezovat a likvi-
dovat náboženské společnosti. Du-
chovní dostávali nízké platy od
státu, za které stát požadoval slib
věrnosti lidově demokratickému a
následně socialistickému zřízení.

Vykonávání úřadu faráře bylo mož-
né jedině s udělením státního sou-
hlasu prostřednictvím krajských a
okresních církevních tajemníků. 
Následkem tohoto nátlaku, který se
projevoval ve sdělovacích prostřed-
cích, ve školách, zaměstnáních i ve
veřejném životě, reagovalo mnoho
lidí vystoupením ze sboru i z církví,
neboť křesťanství bylo prohlašováno
za tmářství a zpátečnictví a mnoho
lidí bylo pro svou víru persekvová-
no. Tlak na církve se stupňoval dal-
šími novými nařízeními a kdo nebyl
pevný ve víře – odpadl. Také náš
sbor z rozhodnutí krajského a okres-
ního církevního tajemníka nesměl
být už obsazen po odchodu faráře
Bedřicha Henycha do důchodu 30.
dubna 1961. Byl pouze administro-
ván z Jičína jeho synem jičínským
farářem Danielem Henychem. Fara
byla z rozhodnutí Městského národ-
ního výboru v Hořicích obsazena
nájemníkem.
Toto rozhodnutí bylo změněno až 
v roce 1968 v následku změn politic-
ké situace ve státě, kdy bylo schvále-
no obsazení hořického sboru a do
Hořic se přistěhoval farář Josef Ko-
láčný s rodinou.
Díky tomu, že farář Bedřich Henych
i po svém odchodu do důchodu
neztratil státní souhlas k výkonu své
funkce, několikrát se ujal za svého
syna bohoslužeb v naší modlitebně. 

Bratr farář Bedřich Henych zemřel
27. února 1978 ve věku 77 let, pohřeb
se konal 3. března téhož roku z mod-
litebny za velké účasti lidí.
To je vzpomínka na našeho starostli-
vého faráře a dobrého člověka.

Oldřich Nekvinda

Pozvánky

inzercevzpomínka 
na starostlivého bratra faráře
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seNiorát libereCký

Českobratrská církev evangelická

ČESKá LíPA – Ne 9 h
Chelčického 1012, f. Tomáš Mencl

JABLONEC NAD NISOu – Ne 9.30 h
Pod Baštou 10, f. Tomáš Matějovský

JILEMNICE – Ne 10 h
Jungmannova 268, f. Jakub Hála

KŘížLICE – Ne 9 h
Křížlice č. 127, Jilemnice, f. Jiří
Weinfurter

LIBEREC – Ne 9 h
Masarykova 454/22, f. Filip Susa 

LIBšTáT – Ne 9 h
Libštát č. 83, f. Blahoslav Matějka

NOVÉ MěSTO POD SMRKEM – Ne 10 h
Blahoslavova 325, f. Adam Balcar

RuMBuRK – Ne 10.30 h, c. 15 h pro
rodiny s dětmi
Krásnolipská 540/22, f. Filip Šimo-
novský, f. Constance Šimonovská

VARNSDORF – Ne 8.45 h
Tyršova 1246/7, f. Filip Šimonovský

Ochranovský seniorát
JABLONEC NAD NISOu - Ne 9.30 h
Máchova 766/29, f. Dagmar Ou-
pická

Církev bratrská

LIBEREC – Ne 10 h
Puchmajerova 359/4, k. Pavel Urban

JABLONEC NAD NISOu – Ne 9.30 h
Smetanova 29, k. Patrik Horváth

JILEMNICE – Ne 9 h
Valdštejnská 267

NOVÉ MěSTO POD SMRKEM – Ne 10 h
Havlíčkova 787

Bratrská jednota baptistů

BRNIšTě – Ne 14 h
OÁZA Brniště 13, k. Miloš Matys, 
k. Martina Matysová

CVIKOV – Ne 9.30 h
Československé armády, k. Karel
Kuc

JABLONEC NAD NISOu – Ne 9.30 h
Máchova 39b

LIBEREC – Ne 10 h
Malé nám. 295/7, k. Blahoslav
Fajmon

RuMBuRK - SV. HELENA – Ne 10 h
Sv. Elena 156, k. Václav Peh

bohoslužby
PRONAJMu CHALOuPKu u TELČE na
letní dovolenou (max. 5 osob) -
4.500 Kč/týden. 
Kontakt: 776 286 714. 

č. 7
FARNí SBOR ČESKOBRATRSKÉ CíRKVE
EVANGELICKÉ V DěČíNě NABízí MOž-
NOST uBYTOVáNí ve sborovém
domě v bytě 1+1 s příslušenstvím.
Sborový dům je v centru města, bez
zahrady. 
Nejbližší okolí města nabízí řadu
krásných vycházek, oblíbený pla-
vecký areál a návštěvu ZOO. Děčín
je vstupní branou do Českého Švý-
carska. Ze vzdálenějšího okolí stojí
za zmínku Tiské stěny a Lužické
hory. Hosté také navštěvují blízké
Drážďany. 
Pro početnější rodiny či skupiny
mládeže je možné rozšířit možnost
pobytu o dvě místnosti v podkroví
sborového domu (lůžko 20 Kč). 
Poplatky na den v třílůžkovém po-
koji (s možností přistýlky): 1 osoba
200 Kč, 2 osoby 300 Kč, 3 osoby 400
Kč, 4 osoby 450 Kč. Dítě nad 6 let 50
Kč, lůžkoviny 30 Kč. 
Ve výši výdajů jsou zahrnuty dva
poplatky městskému úřadu.
Kontakt: 
Bezručova 4, 405 02 Děčín 4, 
tel.: 412532217, decin@evangnet.cz

č. 8
SBOR ČCE NOVÝ JIČíN NABízí NA
FAŘE POKOJE k rekreaci. (Beskydy,
Poodří, řada památek v okolí). 
Tel.: 732 638 517, 731 664 545. 

č. 9

NA KONFERENCI INTERNETOVÉ EVAN-
GELIzACE, která se koná 18. 5. 2013
od 10 do 15 h v Paláci Casa Gelmi
(Korunovační 926/30, Praha 2),
chceme společně přemýšlet, jak
nejlépe přiblížit evangelium všem
hledajícím na internetu.
V programu: zajímavé přednášky
a vyučování řečníků z ČR i ze
zahraničí, občerstvení, panelová
diskuse, představení projektu
HledamBoha.cz
Řečníci: Arjo de Vroome (Holand-
sko); Henryk Król (PL); Rastislav
Čižmár; Lukáš Targosz; David
Novák, aj. Na konferenci je nutné
přihlásit se předem, nejpozději do
20. 4. 2013 na webových strán-
kách: http://pro-mise.cz

* * *
"BIBLE V žIVOTě CíRKVE" - takové je
téma sjezdu členů a přátel občan-
ského sdružení Exulant, který se
koná v sobotu 8. června 2013 v Pra-
ze - od 9.30 do 13.00 h ve sboru ČCE
u Salvátora a od 15.00 do 16.45 h 
v Betlémské kapli. 
Na programu jsou přednášky o po-
bělohorských exulantech, Jednotě
bratrské a Bibli kralické. Účast při-
slíbili přednášející Edita Štěříková,
prof. Petr Pokorný, Ondřej Macek,
bohoslužby povedou emeritní sy-
nodní senior Pavel Smetana a Ewa
Jelinek. Hudbou poslouží Salvátor-
ský pěvecký sbor a Zvonky dobré
zprávy z Ratibořic u Vsetína. 
Podrobnější informace na: 
exulant.evangnet.cz
pavel.cap@email.cz, kde si můžete
zažádat o zaslání plakátku a sjezdo-
vé knížky. Jste srdečně zváni.

* * *
EKOLOGICKá SEKCE ČESKÉ KŘESťAN-
SKÉ AKADEMIE zve na besedu Cyk-
lus života a smrti v ekosystémech
šumavských horských smrčin. 
Úvodní slovo pronese prof. RNDr.
Pavel Kindlmann, DrSc. (profesor
ekologie na Přírodovědecké fakultě
Karlovy univerzity). Beseda se
bude konat v úterý 14. května 2013
v 17.30 h v přízemí kláštera Emauzy
(Praha 2, Vyšehradská 49). 

JNe

Právě jsme vydali text O uSTANOVE-
Ní SLužEBNíKů CíRKVE jako osmý sva-
zek studijní řady Acta Reformationem
Bohemicam Illustrantia – překlad nej-
důležitějšího textu, který vzešel ze
styků reformátora Martina Luthera
a českých utrakvistů na počátku
dvacátých let 16. století.
Lutherův dopis De instituendis mini-
stris ecclesiae z roku 1523 obsahuje
stručný návod na řešení situace, do
níž se česká církev pod obojí dostala
tím, že zůstala od časů kompaktát
věrná římskému svěcení svého
kněžstva. Luther zde vyzývá politic-

ké špičky Starého Města pražského 
k vybudování církve nezávislé na
Římu.
Překlad Buriana Sobka z Kornic
(1523) edičně připravil církevní
historik Ota Halama ve spolupráci
se studenty Evangelické teologic-
ké fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze.
Text doprovázejí dobové ilustrace a
faksimile.

108 stran,
cena 120 Kč (v eKalichu 96 Kč). www.ekalich.cz/produkt/1498-O-ustano-

veni-sluzebniku-cirkve/index.htm

Novinky z kalicha

Každoročně v druhé polovině června pořádá Pražský
seniorát ČCE týden pro povzbuzení těla i ducha v evan-
gelickém středisku v Chotěboři. Ten týden je určen ze-
jména pro seniory, ale může přijet i kdokoliv mladší,
kdo má zájem. A nejen z Pražského seniorátu. Mnozí
bratři a sestry jezdí do Chotěboře pravidelně každým
rokem. Těchto pár řádků je určeno hlavně těm, kteří tam
ještě nebyli.
Evangelické středisko Chotěboř leží uprostřed krásné
čisté přírody. Na velké louce stojí čtyři přízemní budovy,
z nichž jedna slouží jako kuchyně a jídelna a zároveň
také společenská místnost. Ubytování ve dvoulůžko-
vých pokojích je prosté, pěkné. Příslušenství je společné,
k dispozici je také koupelna pro invalidy. Třikrát denně
se podává domácí strava, bývá i odpolední svačina. Den
začíná a končí pobožností s biblickým výkladem. Večer
bývají zajímavé kulturní programy. Vzpomínám jen na-
mátkou na koncert D. Rejchrta spojený s recitací veršů,

na přednášku s promítáním M. Vymětala o problémech
severočeských Romů nebo na zasvěcené výklady M. Ne-
kvasila o hudbě a hudebních skladatelích. Pravidelně se
pořádá táborák s opékáním buřtů a s programem. Jeden
den bývá autobusový výlet do některého zajímavého
místa v okolí. V minulém roce to bylo město Polná 
s bohatou židovskou a křesťanskou tradicí. Pobyt v Cho-
těboři je nejen dobrou a milou příležitostí pro setkávání
a sdílení, ale i možností užít si krásné přírody přímo ve
středisku nebo na procházkách v okolí. A proto nevá-
hejte a přihlaste se včas. 

Jana Jasná, FS ČCE Praha-Dejvice
Pobyt se koná od pátku 14. 6. do neděle 23. 6. Pro
pražské účastníky je k dispozici autobus z Prahy až
do střediska a zpět. 
Cena pobytu: 2.700,-Kč. 
Přihlášky: Dana Rotkovská, FS ČCE Libčice n. Vlt.,
233930823, 776798580.

Pozvání na seniorskou dovolenou
v Chotěboři


