
Stát Se Požehnáním
numerI 6,22–27

„Hospodin tě požehná a ochrání tě.“
Nu 6,24

Požehnání v biblickém smyslu jsou
slova, která předávají sílu života,
zdárného rozvoje a růstu. Patrně
nejznámějším biblickým požehná-
ním je tzv. Áronské požehnání.
Jsou to slova, která často slýcháme
na závěr bohoslužeb: „Hospodin tě
požehná a ochrání tě.“ Požehná
tebe, celou tvoji bytost. Ne jen tobě,
aby se tobě dobře dařilo, ale tebe,
aby se skrze tebe šířilo Boží pože-
hnání dál, mezi lidi, se kterými se
setkáváš, se kterými žiješ. 
Tak si to přál Bůh už pro praotce
Abrama – Abrahama, když mu řekl:
„Staň se požehnáním.“ (Gn 12,2) Ne
jen požehnaným, ale požehnáním
pro všechny čeledi země. Myslím,
že stejným směrem míří i slova
Áronského požehnání, která nám
sdělují, že nás Hospodin žehná, na-
bíjí nás životodárnou silou, aby se
skrze nás šířilo toto Boží požehnání

dál. Další slova Áronského pože-
hnání synonymicky rozříkávají zá-
kladní motivy toho, co toto pože-
hnání znamená. Požehnání souvisí 
s Hospodinovou ochranou, s vědo-
mím života před jeho tváří, před
jeho pohledem, tedy v jeho blízkos-
ti. To znamená, že Hospodin o nás
ví, ví o tom, co se s námi děje, a jeho
pozornost je na nás soustředěna.
Dále máme být ujištěni o tom, že
Hospodin s námi bude jednat podle
svého milosrdenství a daruje nám
svůj pokoj. 
S  tímto vědomím smíme žít poté,
co nad námi byla slova tohoto sta-
robylého požehnání pronesena.
Neboť ono platí pro každého, kdo
se těmto slovům vystaví a je pozna-
menán Hospodinovým jednáním a
mluvením. 

Lukáš Klíma, 
kazatel ČCE Proseč
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Poselství k neděli Svaté trojice

Silný vítr, vichr, vichřice a oheň,
požár – to jsou živly, které zpravidla
ničí, zabíjejí, a proto nás děsí. Při-
znávám, že mně líčení větrné bouře
na Genezaretském jezeře v evangeli-
ích připadala trochu nadsazená,
dokud jsme nezažili působení jen
silného větru na velikých podhor-
ských jezerech. Metrové i vyšší vlny,
proti nimž byly menší motorové
čluny bezmocné, natož v nich veslo-
vat. A požáry některých domů po
náletu na Prahu 14. února 1945 se
vryly do mé paměti tehdejšího
kluka. I v Bibli jsou tyhle živly zpra-
vidla nositeli zkázy, často i Božích
soudů. Cosi se v nás příčí tomu, po-
važovat živelné katastrofy za Boží
tresty, ale musíme uznat, že Stvořitel
má i toto právo. V Bibli máme však
také příklady toho, že i vichr a oheň
přinášely někdy záchranu a pomoc.
Nejsilnější vyznání Izraelců, že otco-
vé přešli suchou nohou moře, je
vysvětleno (Ex 14,21): „Hospodin
hnal moře silným východním vět-
rem, který vál po celou noc, až pro-
měnil moře v souš.“ Na ohnivý
sloup pak vzpomínali jako na ná-
stroj Hospodinova vedení, světla a
ochrany.
Křesťanské Letnice, památka napl-
nění církve Duchem svatým, také
mají vnější podobu vichru a ohně:
„Náhle se strhl hukot z nebe, jako
když se žene prudký vichr, a naplnil
celý dům, kde byli. A ukázaly se jim
jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a
na každém z nich spočinul jeden“
(Sk 2,2-3). Ten hukot slyšeli i lidé 
z ulice a seběhli se; kdo všechno
viděl plameny, nevíme. Tady se ne-
jednalo o přírodní živly: všimněme
si slůvek „jako“, „jakoby“. Byla to
znamení silného duchovního dění,
které se zmocnilo dosud ustraše-

ných Ježíšových následovníků a
doslova je rozfoukalo do celého
světa. Boží Duch odstraňuje strach,
rozehřívá a rozdmychává Kristovy
svědky dodnes. Ale slyšitelná vich-
řice ani viditelné plameny už se
nikdy neopakovaly. Možná bychom
to rádi znovu prožili, slyšeli a za-
hlédli, někteří se to dokonce snaží
přivolávat. Jenomže pro nás platí
apoštolovo: „Nestanuli jste jako Iz-
rael před tím, co je hmatatelné, před
hořícím ohněm…bouří…Vy stojíte
před nebeským Jeruzalémem!” (Žd
12,18n) Tedy před duchovními sku-
tečnostmi, kterým věříme, ale které
uvidíme a uslyšíme až na věčnosti.
Autor epištoly to nepovažuje za
méně, ale za mnohem více.
Ale co my, ubozí křesťané, tady a
teď, ve světě plném šalebných obra-

zů, virtuálních realit, obrovských
energií schopných zničit svět?
„Oheň dej, oheň dej, oheň dej!“
zpívá básník Samuel Verner. Zdá se
však, že prožíváme mnohem častěji
to, co prorok Eliáš na Orébu: „Před
Hospodinem veliký a silný vítr,
rozervávající hory a tříštící skály –
ale Hospodin v tom větru nebyl…
Po zemětřesení oheň – ale Hospodin
ani v tom ohni nebyl. Po ohni hlas
tichý a jemný“ (1 Kr 19,11-12). A
tehdy, tím šepotem vyžadujícím zti-
šení a natahování uší, mluvil k Eliá-
šovi Bůh. Onehdy jsme měli ve sbo-
ru výmluvnou nedělní bohoslužbu
mládeže, při níž hřměly kytary a
bubny, ale její poselství bylo: Ztišme
se a naslouchejme Božímu hlasu!

Pavel Javornický

Vichr a oheň

Na 600 lidí se zúčast-
nilo akcí „Kulturou
proti antisemitismu“ a
„Pochod dobré vůle“,
které v neděli 21. dub-
na 2013 odpoledne
uspořádala česká po-
bočka Mezinárodní-
ho křesťanského vel-
vyslanectví Jeruzalém
(ICEJ ČR) v historic-
kém centru Prahy. 
Akci zahájil pochod 
z Kafkova náměstí.
Šalom šelom Jeruša-
laim, David melech
Jisrael chaj ve kajam a
mnohé další hebrej-
ské písně a modlitby
se rozezněly v ulič-
kách starobylého ži-

Dokončení na str. 2

AktuAlItA

Všichni jsme lidi

O válečném působení Pia XII. se vedou ostré spory. Vzhledem k tomu, že proces bla-
hořečení papeže Pia XII. byl již zahájen, je pozoruhodné, že nynější papež František

se údajně chystá nechat prozkoumat
Piovo jednání vůči nacistickému Ně-
mecku a Hitlerovi. Chystá se i otevřít
šířeji vatikánské archivy. Kritici Piovi
XII. zejména vyčítají, že mlčel k vyvraž-
ďování Židů. Jeho zastánci zase poukazu-
jí na fakt, že často odsuzovaný papež
pomohl organizovat exodus z Německa
pro 200 neárijských katolíků židovského
původu, konvertujících ke křesťanství. O
Pia se vedou ostré spory. Papež František
nebere svou roli v této cause pasivně.
Svého času ohromnou pozornost vyvola-
lo divadelní drama Náměstek Rolfa
Hochhutha o úloze papeže Pia při osu-
dech Židů v nacistickém Německu a
fašistické Itálii.

dle-médií

Blahořečení Pia XII. a papež František
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Rok 1654 byl pro slezské evangelíky
rokem nejsmutnějším.Podle naříze-
ní císaře Fridricha III. a jeho syna
Fridricha IV., krále česko-uherské-
ho, bylo uzamčeno a odebráno slez-
ským evangelíkům 50 kostelů.
V roce 1653 zemřela na zámku 
v Cieszynie Alžběta Lukrécie, po-
slední kněžna z rodu těšínských
Piastů, a celé těšínské knížectví pře-
šlo do vlastnictví Fridricha IV. Vy-
konavatelem královské vůle v kní-
žectví se stal těšínský starosta Kas-
par Borek, který svolal církevní
komisi a jménem císaře a krále za-
počali svou činnost. Nařídili šlech-
tickým stavům a zemským vlastní-
kům, aby ze sborů nacházejících se
v okruhu jejich panství vyhnali
všechny evangelické duchovní a za-
kázali bohoslužby v evangelických
kostelech či kdekoliv jinde.
Přítomnost komise na zámku v ur-
čený den byla nutná z důvodů zaví-
rání kostelů a jejich obsazování
katolickými duchovními a rovněž
aby připravila soupis veškerého cír-
kevního vybavení a ten předložila
během dvou týdnů na krajském
úřadě. Těžkým krokem a s výčitka-
mi svědomí šla krajem, tehdy pře-
vážně evangelickým, tato Jobova
zvěst. Zarmoutili se páni a hořce
plakal zbožný lid.Kostel je jak vlast-
ní rodinný dům, kdo by ho nemilo-
val? Kdo by pro něj neplakal? Tam
zaznívají Boží chvály, tam najde
ztrápená a smutkem zastřená duše
tichý příbytek a posílení ve víře.
Radujte se z toho, že mi bylo sděle-
no, do domu Páně půjdeme.
Slezský lid v onom roce hořce pla-
kal, protože mu bylo řečeno: Do
domu Páně nesmíš vstoupit! Dům
Páně zůstane uzamčen! Žal pronikl
srdcem jak ostrý meč. Naposledy se
všichni shromáždili na bohosluž-
bách a společně se loučili s milova-
ným pastorem, s milovaným pří-
bytkem. Do hloubi duše vzrušený
lid zde stál připraven bránit svůj
kostel. Musel odejít, stála proti ně-
mu železná přesila.
Šlechta s vykonáním doporučení 
těšínské komise nepospíchala, ale
koncem týdne občas některý z ko-
misařů do kostela stojícího na jeho
území přišel, aby vyhotovil soupis
inventáře.
V jednom z kostelů, který měl být 
v brzké době odebrán, plnil se zalí-
bením svou skromnou službu starý
kostelník Jakub Folwarczny. Vzác-
ný a upřímný člověk. V tomto kos-
tele sloužil již mnoho let a znal 
zde každý kout a každý kousek vy-
bavení. Když se dověděl o tom, že
mají zavírat kostely, nemohl tomu
uvěřit. Nedokázal pochopit, že by
měl zanechat svých obvyklých čin-
ností, že ať už ve vyšším věku, stále
čilý a zdravý, měl by se stát nepo-
třebným, když jeho milovaný kos-
telík zavřou. Když přišel zámecký
pán se svým písařem a začali vše
důkladně spisovat a vyptávat se na
každý, byť sebemenší předmět,
tehdy uvěřil, že jde opravdu do tu-
hého. Jeho naprostá bezmoc ho niči-
la a velmi nerad jim poskytoval in-
formace.
Brzy z jara se komise kvapem ujala
své povinnosti. 21. března bylo za-
baveno 5 kostelů, 23. března 4 kos-
tely a 24. března 3 kostely.
Veškerý slezský lid postihla bezna-
děj. O své kostely přišli evangelíci 
v Horní Lištné, Vendryni, Nýdku,
Bystřici, Konské, Gutech, Střítěži,
Hnojníku, Třanovicích, Těrlicku…

Zůstanou další ušetřeny likvidace?
Nezůstaly.
Starý kostelník Jakub Folwarczny
nemohl oné noci spát. Vstal, teple se
oblékl a tiše vyšel z chalupy. Od
severu vál studený vítr, padaly vel-
ké sněhové vločky. To je dobře,
pomyslel si kostelník. Vzal z kůlny
lopatu, vyndal ze záňadří klíč a
vešel bočním vchodem do kostela.
Sundal z hlavy kožešinovou čepici,
zapálil jednu svíci, klekl před oltá-
řem a dlouho se modlil. Nemusel se
obávat, že někdo zpozoruje světlo,
protože venku řádila vichřice. Po-
sílen modlitbou, rozprostřel před
oltářem velkou bílou plachtu a ulo-
žil do ní oltářní náčiní. Cínový
džbánek umně zdobený rytinou,
paténu a bohatě zlacený precizně
opracovaný kalich. Tak, tak je to
správné, mluvil sám k sobě a zava-
zoval pevně plachtu; takového kali-
chu by bylo škoda. Nevím, jestli
takový kalich měli i v jiných koste-
lech. Proto jsem zde kostelníkem,
abych nedovolil zneuctít a poskvr-
nit tyto svaté předměty. Toho kali-
chu se nedotkne dravá, lidskou
křivdou poskvrněná ruka. Nechtějí
dát lidem kalich u večeře Páně, tu-
díž ho nedostanou. Čekat a odpočí-
vat bude dle vůle Boží tak dlouho,
až se někdy znovu objeví dle usta-
novení Pána Ježíše na stole Páně.
Nábožně se pokřižoval, zhasl svíci,
vyšel ven a uzamkl za sebou kostel.
Vzal lopatu opřenou o zeď a zamířil
do zahrady u svého malého dom-
ku. Pod košatou hrušní vykopal
velkou jámu, vložil do ní pečlivě
zabalené oltářní náčiní a zasypal
hlínou a pak sněhem. Setřel si pot 
z čela a pomyslel si: Nikdo vás tu
nenajde. Sám Bůh přeje mému
konání, protože sněží čím dál více.
Do rána nebude nejmenší stopy.
Nazítří přišla komise. Sebejistá,
mrzutá a unavená, brodící se v hlu-
bokém sněhu. Přišel i zámecký pán
s písařem. Vyndali z úředních de-
sek soupis kostelního vybavení a
začali vše porovnávat, až došli 
k položce „oltářní náčiní“. Ve spise
bylo uvedeno, ale na oltáři chybělo.
Kde je? Zazněla tvrdá a zlostná
otázka. Kde je oltářní náčiní? Zá-
mecký pán nevěděl, písař nevěděl,

nikdo nevěděl. Kostelník musí vě-
dět, podotkl někdo z přítomných
pomocníků. Zavolejte kostelníka!
Běželi pro něj. Kostelník věděl, že
pro něj přijdou, a tak již čekal. Zopa-
kovali mu otázku. Kde je oltářní
náčiní? Co mohl říci? Řekl to, co
ostatní. Bylo tady na oltáři, kde je
teď, nevím. Vy musíte vědět, křikl
někdo nad ním. Možná vím, ale hle-
dejte si sami, pomyslel si kostelník.
Křičeli, vyhrožovali, proklínali, hle-
dali, ale nic nenašli. Nakonec kostel
tak jako všechny ostatní uzamkli a
dvéře zapečetili. Kostelníka Jakuba
Folwarczného s vzali sebou a ode-
šli. Šel se svázanýma rukama a vů-
bec nebyl smutný. Radoval se v du-
chu tak, jak se radovali všichni Boží
mučedníci.
Po týdnu se vrátil. Vyslýchali ho,
mučili hladem a všelijak trápili, ale
on mlčel. Byl rozhodnutý vydržet i
to nejhorší a své tajemství nevydat.
Žil už jen krátce. Odtržen od svých
pro něj milých povinností nemohl
nikde najít nové místo. Jakmile se
oteplilo a kouzelné slezské jaro při-
nášelo úlevu všem ztrápeným, se-
dával v zahradě ve stínu košaté
hrušně a čekal na den, kdy si ho Pán
povolá k sobě. Nechtěl už žít. Ne-
mohl snést pohled na znovuotevře-
ný kostel,kde začaly římské obřady.
Přicházeli tam jiní lidé, ale s nimi
také ti, kteří svou víru zradili.
Před smrtí zavolal svého nejstaršího
syna a pověděl mu, co onu noc udě-
lal. Syn to neřekl nikomu, až před
svou smrtí zase svému synovi a ten
zase svému. Tak žila vzpomínka me-
zi potomky Jakuba Folwarczného.
Oltářní náčiní zakopané v zahradě
tam možná ještě je, možná už bylo
nalezeno. Kdo ví? V tom tragickém
roce 1654 Bylo odebráno slezským
evangelíkům 50 kostelů. Víru se ale
odebrat nepodařilo. Evangelíci, věr-
ni svému vyznání, vytrvali dodnes.
Dočkali se takových časů, kdy je
nikdo pro víru nepronásleduje a
mají své kostely vybudované na
pevných historických základech (a
budují další) , základech téže pevné
víry zděděné po předcích.

Z polštiny přeložila 
Marta Capková

VZPomínkoVé Setkání BAPtIStů

Výkonný výbor Bratrské jednoty baptistů ve spolupráci s Historickou
komisí Bratrské jednoty baptistů si vás dovoluje pozvat na Vzpomínko-
vé setkání u příležitosti 60. výročí vykonstruovaných proceů s kazateli
Bratrské jednoty baptistů. 
Setkání se uskuteční v sobotu 22. června 2013 v modlitebně sboru BJB 
v Pardubicích od 13 hodin. 

(Sbor BJB v Pardubicích, 
Sladkovského 521/38, 530 02 Pardubice / www.bjb.cz)

JednotA BrAtrSká V lešně

Občanské sdružení Exulant vydalo v loňském roce knihu Jednota bratr-
ská v Lešně. Obsahuje dva texty. 
První je text Edity Štěříkové, který popisuje vznik polské větve Jednoty
bratrské po prvním exilu v polovině 16. století a jejího lešenského sboru
a dále mapuje existenci Jednoty v Lešně v prolínání polské větve Jed-
noty a části větve české, přibyvší do Lešna po Bílé Hoře, vztahy k čes-
kým exulantům z 18. století i ke vzniklé Ochranovské jednotě, až do 19.
století. Domnívám se, že český čtenář tímto dostává vlastně poprvé do
ruky ucelený text, který popisuje téměř neznámé oblasti našich církev-
ních dějin. 
Druhým textem je studie významné polské historičky Jolanty Dwor-
zaczkowé o vzniku polské větve Jednoty bratrské.
Oba texty jsou doplněny bohatým obrazovým doprovodem, který zasa-
zuje obě studie do rámce „velkých“ dějin Evropy.
Kniha stojí 150,- Kč + poštovné a lze ji koupit v knihkupectví Kalich ne-
bo objednat na adrese 

Mgr. Pavel Čáp, 
Brechtova 4/778 (schránka č. 25),149 00 Praha 4

PetICe ZA náVrAt VlAdyky kryštoFA

Členům Posvátného synodu
Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku:

V Praze dne 20. 4. 2013

… my, níže podepsaní duchovní a věřící Pravoslavné církve v českých
zemích a na Slovensku, jsme s velikou úlevou přijali prohlášení metro-
politního správce vladyky Simeona ze dne 19.4.2013 o tom, že bylo zcela
odvoláno svědectví proti našemu vladykovi Kryštofovi, který se pro
zachování církevní jednoty a klidu v církvi kvůli tomuto falešnému svě-
dectví vzdal všech svých funkcí. Nikdy nepřipustil jakoukoliv vinu, ze
které byl falešně nařčen.
Proto na základě nových skutečností i na základě prohlášení vladyky
Simeona, že vladyka Kryštof bude zcela očištěn, prosíme Posvátný
synod naší Církve, aby umožnil co nejrychlejší návrat našeho vladyky
Kryštofa do všech funkcí. Církev je tělo našeho Pána Ježíše Krista, na
správě Církve se účastní Boží lid, jemuž vladyka Kryštof byl a je arci-
pastýřem, který vždy každému naslouchá a s velikou láskou Církvi
slouží.

zdroj: internetové stránky 
Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku

Z církví doma i ve světě Co mohl, to udělal

Vatikán v sobotu 13. dubna oznámil, že
papež František jmenoval 8 kardinálů
jako svůj poradní sbor, který by mu měl
pomoci s vedením církve. Jedná se o první
konkrétní krok na cestě k reformě, jež
visela ve vzduchu před začátkem konklá-
ve, během kterého byl zvolen papežem
nepravděpodobný kandidát z Latinské
Ameriky. Kardinálové jmenovaní do této
nové role jsou:  italský kardinál Giuseppe Bertello, předseda Papežské komise pro
Vatikánský stát chilský kardinál Francisco Javier Errázuriz Ossa, penzionovaný
arcibiskup Santiaga indický kardinál Oswald Gracias, arcibiskup Bombaje Laurent
Monsengwo Pasinya z Demokratické republiky Kongo, arcibiskup Kinshasy ame-
rický kardinál Sean O'Malley, arcibiskup bostonský, německý kardinál Reinhard
Marx, arcibiskup Mnichova a Freisingu, australský kardinál George Pell, arcibiskup
Sydney, honduraský kardinál Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, arcibiskup
Tegucigalpy. Tajemníkem skupiny byl jmenován biskup Marcello Semeraro z ital-
ského Albana.
Zde je 5 nejzajímavějších postřehů týkajících se tohoto poradního sboru, který bude
pravděpodobně nejdůležitějším myšlenkovým partnerem nového papeže: 1. Jedná se
o kabinet, nikoli odbornou komisi. František ustavil tento sbor k tomu, “aby mu
radil, jak vést světovou církev” a až teprve poté, “aby prostudoval možnosti zrevi-
dování Apoštolské konstituce papežské kurie, dokument Pastor Bonus”. 2. Jme-
novaní nejsou  žádní přitakávači, kteří by papeži měli říkat pouze to, co chce slyšet.
Jedná se o silné osobnosti. 3. Cílem je kolegialita, navíc kardinálů z pěti světadílů. 
4. Přistřižena jsou křídla vatikánského státního sekretariátu. 5. Není nic, co by zče-
řilo vody v církvi tak jako zvolení nového papeže. Zejména pak v tom smyslu, že kdo
je v církevní hierarchii nahoře, může se ocitnout dole a zase naopak. 

dle:christnet.cz

dovského města v podání kantora liberecké židovské obce Michala
Foršta, kráčejícího v čele velkého průvodu s transparenty, izraelský-
mi vlajkami a šófary. U Rudolfina zazněly texty hebrejské Bible a
hebrejských proroků vztahujících se k Izraeli, které se objevily také
na obrovské plachtě, nesené v další části průvodu až na Klárov, kde
se konalo tradiční shromáždění za přítomnosti místopředsedy Senátu
Přemysla Sobotky, pražského primátora Bohuslava Svobody, izrael-
ského velvyslance Yaakova Levyho a Wernera Böhlera, ředitele praž-
ské kanceláře Nadace Konrada Adenauera.
Vrcholem programu byl osobní příběh Helgy Weissové-Hoškové,
akademické malířky a ilustrátorky, která byla jako mladá dívka
deportována do Terezína a prošla i dalšími koncentráky. V citlivé dra-
matizaci Lenky Sedláčkové zazněly věty z deníku tehdy jedenáctileté
Helgy, jejichž čtení se bravurně zhostila jedenáctiletá dívka Kristýna
z Ostravy.  Na scéně mezi velkoplošnými reprodukcemi obrázků se
odvíjely vzpomínky na smutný život v ghettu. Protože paní Helga
přežila vyhlazovací tábor Auschwitz-Birkenau, Mauthausen a další
útrapy, mohly na Klárově před jejíma očima předvést své umění její
děti: violoncellisté Jan Hošek, její syn, a vnučka Dominika Weiss-
Hošková, kteří zahráli skladbu Maxe Brucha Adagio opus 37 na téma
hebrejské modlitby Kol Nidrej pro violoncello a varhany. 
Během programu zaznělo také několik hebrejských modliteb v podá-
ní Michala Foršta, jejichž českou verzi přednesl Jan Potměšil.
Slavnost zakončilo jazzové duo z Izraele - Nitai Hershkovits a Yogev
Glusman.

Mojmír Kallus
Foto: Clément Jeancoffe

Všichni jsme lidi Papež František a první velké změny
Dokončení na str. 3



Před 100 lety, ve čtvrtek 22. května
1913, se ve Valašském Meziříčí
narodil náš tatínek PhDr. Jaroslav
Nečas, literární historik, básník a
spisovatel. S literaturou žil po celý
život. Již během středoškolského
studia spolu se svým spolužákem
a přítelem Lubomírem Balcarem,
pozdějším strašnickým farářem,
od jehož narození uplynulo 100
let letos v lednu, redigoval a vydá-
val literární revui brněnské evan-
gelické mládeže Úsměv. Jeho lite-
rární mládí nám mohou připome-
nout následující řádky:

Vidění
(1932)

Jednoho dne se vzbouří Sodoma
Gomorra i Jerusalém

a Kristus půjde po ulicích
na Rudém moři poplují dvě písmena

dvě písmena
dvě slova a vyryjí na ústa kamenná

dvě slova
smrt a láska

Pro křesťanského publicistu bylo 
v komunistických dobách málo pří-
ležitostí. Tatínek se snažil své zku-
šenosti využít jako člen redakční
rady Kalicha. Snad nejvíce vděč-
ných čtenářů našly jeho křesťansky
laděné fejetony, které vycházely 
v deníku Lidová demokracie. Věří-
me, že mají co říci i téměř čtvrt sto-
letí po autorově smrti, a tak si dva
připomeňme.

SílA úSměVu
(Lidová demokracie 9. června 1969)
Jsou na světě hodnoty, které se dají
měřit a vážit, a jsou jiné, jež denně
zasahují do našeho života a vlastně
do osudů pomalu všech lidí na svě-
tě, a přece jejich cenu nelze žádným
z běžných měřidel stanovit. K těm
druhým patří lidský úsměv. Úsměv
dítěte, které tímto způsobem vyjad-
řuje fyzickou spokojenost, radost-
ný údiv, lásku k druhým. Úsměv,
který je prvním výrazem optimis-
mu a vyslovením víry, že všechno
kolem je čisté, spravedlivé, dobré.
Úsměv, který tolikrát dovede na-

rovnat a uhladit starostlivě zamra-
čené čelo matčino, úsměv, jenž vítě-
zí a odzbrojuje. Nebo úsměv do-
spělých, který tak často prozrazuje
povahu, bývá dešifračním klíčem
charakteru a účinně pomáhá otví-
rat srdce druhých. Úsměv jako bez-
pečný signál k navázání všech svět-
lých citových vztahů, lásky a přá-
telství především. Úsměv žen jako
osvědčený prostředek pro uchová-
ní krásy, pro stabilitu osobního
kouzla a půvabu až do nejpozdněj-
ších let. Lék, který nic nestojí a ni-
kdy nezklame. Široký, upřímný a
chlapský úsměv Franka Bormana,
jímž si získal sympatie na celé
zeměkouli neméně než svým výko-
nem hrdinného a inteligentního
kosmonauta. Úsměv a smích, který
sbližuje všechny lidi dobré vůle a
který může být i přesně zasahující a
leckdy už poslední a jednou jedi-
nou zbraní slabých proti mocným.
Úsměv, jenž konejší, posiluje a vy-
svobozuje, když člověku užuž
hrozí utonutí v těžkých vlnách
trampot. Úsměv jako cesta člověka
k člověku, úsměv jako pomoc, jako
podání ruky. Možná, kdybychom
si tohle denně uvědomovali, bylo
by nám na světě o kus štěstí líp.

oPožděný dík
Nedělní vlak z Hradce Králové do
Prahy. Lidé se vracejí z víkendu, 
z dovolené. Podle hovoru zaslech-
nutého v nejbližším sousedství je

zřejmé, že všichni znají trať, kterou
projíždějí. Jako dobrý duch však co
chvíli prochází vagónem vzhledná
a upravená průvodčí. "Příští stanice
Chlumec nad Cidlinou." Za chvíli:
"Následuje Velký Osek.“ Podobně
ohlásí Poděbrady, Nymburk, Ly-
sou nad Labem. Zůstane po ní
vždycky přijatelný drobet jemného
parfému a hlavně takový teplý do-
jem, jako by vám pokaždé podáva-
la ruku. Celá cesta uplývá v bez-
pečném vědomí, že se o vás někdo
stará, a ten hřejivý pocit je ještě
posílen skutečností, že v projevu té
černovlasé paní není nic úředního,
nic stroze neosobního. Jako by se
aspoň ždibíček jejího sympatického
hlasu dával každému z vás. "Ces-
tující, kteří vystupují ve Mstěticích,
ať dají pozor, je tam rozkopané
kolejiště!" To už se lidé ohlížejí po
průvodčí jako po zázraku. A když
vlak vyjíždí z Libně, proběhne ten-
to anděl strážce v modré uniformě
vagónem snad už po desáté: "Ná-
sleduje Praha-Těšnov, tam naše trať
končí. Přeji vám dobrý večer a - na
shledanou!" Přiznám se, že jsem
stačil chudě a mdle odpovědět jen
na poslední dvě slova, ačkoli jsem
toho měl na srdci víc. Hlavně jsem
chtěl poděkovat. Za sebe i za ty
druhé. A nemohl bych dobře spát,
kdybych ten dluh nesplatil třeba
touto cestou. A kdybych k díku ne-
přidal alespoň zrníčko víry, že
takových žen i mužů v modrém
snad už máme, můžeme mít a bu-
deme mít víc.

Tatínek zemřel na Štědrý den
1988. Znovunabyté svobody na
přelomu let 1989 a 1990 se tedy
nedožil. Nedlouho po oněch ra-
dostných událostech však vypuk-
la občanská válka v Jugoslávii, 
v zemi, kterou on měl nesmírně
rád a kde měl s našimi krajany
velice blízké kontakty. Pán Bůh
ho ušetřil, že se na onu bratrovra-
žednou hrůzu už nemusel dívat 
z pozemské perspektivy.

Jaroslav a Jiří Nečasovi 
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Vzpomínka na Phdr. Jaroslava nečase

Svatodušní kompozici řadíme mezi posvátné křesťanské umění. Zahrnuje 5 pixe-
lových obrazů, které vyvracejí dogmatické tvrzení o bílé a černé barvě. Podle
výtvarného dogmatu tyto barvy nejsou barvami. Ve skutečnosti jsou, neboť vytvá-
řejí kontrast v téhle kompozici. Bílá znamená světlo, černá zase tmu. Již uvedené
barvy jsou přijatelně rozloženy do prostoru. Zde upozorňují na Stvoření světa -
na vznik života. 
Svatodušní kompozice zahrnuje pronikání Ducha svatého do našich životů. Tohle
pronikání nám připomíná vesmírné dění. Zároveň usiluje o obnovení dobra na
planetě Zemi. Přívětivé hodnoty je třeba zachraňovat a podporovat, abychom se
dožili všeobecné harmonie.
Nechť křesťanství žije ve skutečném i virtuálním světě 21. století Nechť je stále
aktuální církevní tvorba, abychom byli svědky zajímavých kompozic.

Václav Kovalčík

V podstatě by šlo o trojí druh přípravy na velikonoční událost.  Ten první se
týká společné akce moci duchovní a moci světské. V tom se obě shodly bez
velkých předběžných dohadování. Jakékoli ohrožení pozemské moci se
musí v zárodku zlikvidovat. Vzhledem k velikému nebezpečí jsou všechny
možné prostředky dovoleny. Kaifáš i Pilát si ulehčeně oddychnou, když se
zázrak nekonal a Ježíš skutečně zemřel na kříži. 
Druhý okruh se týká učedníků, kteří již předtím na cestě k Jeruzalému ujiš-
ťovali jménem svého mluvčího Petra, že nezklamou, že budou věrně při
svém Mistru stát. Ježíš je upozorňuje, že jde do Jeruzaléma trpět, zemřít a 
z mrtvých vstát. Na vzkříšení se i po smrti na kříži jen těžko rozpomínají.
Ježíš ví, že Jidáš ho chce donutit, aby se vyhnul kříži a ujal se svou jedineč-
nou mocí svého království. Kdyby vydržel tři dny, vyhnul by se své „zby-
tečné“ smrti. Ježíš prosí své učedníky, aby se s ním modlili. I při modlitbě
může člověk usnout stejně jako učedníci; Ježíš sám se ale modlí, až se potí
potem krvavým. Nebeský Otec to může ještě změnit: Otče, jestli je to možné,
dej, ať odejde ode mne tento kalich, ale ne jak já chci, ale jak chceš ty. Dal Otec odpo-
věď? Zřejmě asi ano. Pak jdou události rychle kupředu. Zajat, bičován,
vyslýchán, a ač nevinný, je Ježíš odsouzen k smrti ukřižováním. Stačí se
modlit za své nepřátele, kteří podle něho nevědí, co činí. Sám ve velikých
bolestech upokojí svého spoluukřižovaného – ještě dnes budeš se mnou v ráji.
Pak konečné Otče, v ruce tvé poroučím Ducha svého a poté ono poslední
Dokonáno jest. Josef z Arimatie a Nikodém se svými padesáti kilogramy von-
ných směsí myrhy a aloe uloží tělo do nového hrobu a přivalí kámen. 
Nakonec to třetí. Jaká je tedy příprava Ježíšova na přemožení smrti? Byl
přece Syn Boží a Syn člověka. Je nutno otevřít hrob stejně jako dveře smrti
zevnitř. Je třeba koncentrace neobyčejné síly. Je nutno vyvolat zázrak.
Zmrtvýchvstání symbolizuje absolutní nezničitelnost  celistvosti. Integrita
jako neporušitelnost celistvosti života nemůže být zničena. Nemůže zůstat
pro minulost. Je nutno se napojit na psychický proud, který stále usiluje o
realizaci plnosti. Vzkříšení je ambivalentní (stejně hodnotné jak pro jednu,
tak i druhou stranu), jak hmotné, tak duchovní, spirituální a zviditelněné
tělo. Vzkříšené tělo je tajemství Boží moci, která povede učedníky bezpečně.
Vzkříšené tělo již není v časoprostoru pozemském. Dočasně bude viděno 
v tělesné podobě, aby se předešlo záměně. Jde o identifikaci těla i ducha, 
v podobě tříbení, kdy se Ježíš ukazuje jak v hmotném, tak v duchovním těle.
Nechává působit svého ducha na učedníky a nikdo se neodváží ani v Ga-
lileji se ho otázat, ty kdo jsi, věděli, že je Pánem života a smrti. A na základě
zkušenosti se Vzkříšeným budou umět volat maranatha (jediný přicházíš pro
nás, jen ty). Tedy nejprve zkušenost se Vzkříšeným a volání maranatha.
Teprve seslání Ducha svatého nahrazuje individuální setkání s kolektivem
učedníků v Duchu svatém. Tedy seslání Ducha je začátek stvoření Kristovy
církve.

Jiří Melmuk

Svatodušní kompozice

která příprava má naději?

Apoštol Pavel se ve svých listech do
prvokřesťanských sborů projevuje
nejen jako hloubavý theolog a učitel,
ale i jako osobně blízký přítel. O tom
svědčí jeho časté odkazy na rodinné
vztahy a rodičovskou péči: příměr 
k výživě malých dětí mlékem (1 K
3,1n), k milovaným dětem, které
potřebují otcovské napomínání (1 K
4,14-15),  prosba za otroka Onezima
jako za vlastního syna (Fm 1,10).
Zvlášť přívětivě znějí jeho dva vzka-
zy do sboru v Tesalonice.
O své apoštolské otcovské péči píše
povzbudivými slovy: (ČEP) Víte
přece, že jsme každého z vás jako otec
své děti napomínali, povzbuzovali a za-
přísahali, abyste vedli život důstojný
Boha, který vás povolal do slávy svého
království (1 Te 2,11). Příměr k mateř-
ské péči naopak formuluje se zvlášt-
ní něžností, byť v dialektickém kon-
trastu: Ač jsme mohli jako Kristovi
poslové dát najevo svou důležitost, byli
jsme mezi vámi laskaví, jako když
matka chová své děti (2 Te 2,7).

Pavel však zde nepoužil v řeckém
znění obvyklého výrazu matka
(métér), nýbrž výraz chůva (trofos),
který je na tomto místě v Novém
zákoně zcela ojedinělý - jako hapax-
legomenon. (Hapaxlegomena mají 
v Bibli často dvojí význam.) Doslov-
ný překlad "chůva" je v latinské Vul-
gátě (nutrix -kojná, chůva), u M. Lut-
hera (Amme), v starších anglických
biblích (nurse) i v českém překladu F.
Žilky: Počínali jsme si mezi vám tak
něžně, jako když chůva hýčká své děti.
Překlad "matka" je krom ČEP i v dal-
ších českých Biblích: Kralická - jako
když matka chová dítky své; B-21 - jako
matka, jež kojí své děti v náručí; Jeruza-
lémská - jako matka krmí své děti a
pečuje o ně.- Otázka, proč tyto překla-
dy i většina nových cizojazyčných
překladů nahradily pojem chůva
představou matky, je snadno vysvět-
litelná. Týká se přivlastňovacího zá-
jmena: své (děti). Péči o "své děti" má-
me spojenu s vlastní matkou. Chůva
pečuje o cizí děti! 

Zmínky o chůvách na místě matek
nacházíme již ve Starém zákoně: pro
Mojžíše (Ex 2,7), Mifibozeta (2 Sa
4,4), Joziáše (2 Kr 11,2). A jakoby
inspirované předznačení Pavlova
osobního příměru k chůvě nám mů-
že znít onen Mojžíšův povzdech
vůči Hospodinu: Copak jsem porodil
tento lid já, že mi říkáš: Nes jej v náručí
jako chůva nese nemluvňátko? (Nu
11,12) Podobně tedy i Pavel, byť za-
měřený na představu mateřské péče,
použil pro sebe zcela logicky výraz
chůva, protože nejde o jeho vlast-
ní rodné děti, ale o bratry a sestry 
v Kristu, svěřené jeho duchovní péči. 
Chůva ovšem měla již od starověku
v každé společnosti významnou
funkci jako náhrada matky v péči o
novorozence, již i jako kojná. Tak
tomu bylo i v Pavlově řecko-řím-
ském období. Ve vznešených a boha-
tých rodinách byli novorozenci svě-
řováni do základní péče chůvám,
ovšem pečlivě vybíraným. A ty se o
ně staraly víc než o své vlastní. Pav-
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lem použité sloveso chovat (ř. thalpe-
in) znamenalo původně zahřívat.
Dobrá chůva byla pro nejmenší děti
jako matka. A její péče byla často hře-
jivější než od vlastních matek. Proto
měly dobré chůvy nejen důležité
místo v rodinách, ale i uznávané
společenské postavení. Apoštol Pa-
vel tedy mohl dobře spojit pojem chů-
vy s představou rodné matky, právě

pro vyznačení svého hřejivého vzta-
hu k členům tesalonického sboru.
(Na okraj: O zvláštním pojetí "hřejivé
chůvy" v antickém světě, dokonce až
i jako "něžné božské dárkyně" v dio-
nýských mystériích, známých i v Te-
salonice, odkazuje M. Ryšková 
v Českém ekumenickém komentáři
k 1 Te, s.71).

Jiří J.Otter

Pojem chůva - 
dvojznačné hapaxlegomenon v nZ



Je to neuvěřitelné, ale je to pravda
pravdoucí.
Šel jsem na ETF UK v Praze, abych
se osobně přesvědčil, jak vypadá
čerstvý osmdesátník, pracovitý a
skromný didaskalos, badatel NZ,
ověnčený tituly a obtížený různými
povinnostmi v domácích i zahranič-
ních institucích, grémiích a společ-
nostech všeho druhu.Mimořádní
hosté, gratulanti a studenti zaplnili
velkou posluchárnu až do poslední-
ho místa a s napětím a zvědavostí
očekávali přednášku na téma Vzkří-
šení. I když si myslím, že o vzkříšení
se nedá přednášet, ale jen svědčit,
znovu si posluchači ověřili, jaký vý-
znam má exegetická práce, jejímž
cílem je dobrat se tajemství biblické-
ho poselství, velikosti a slávy evan-
gelia. Řecký text NZ je vzácný mate-
riál pro badatele zlatokopy, kteří
hledají zrnka vzácného kovu a bez

nároku na odměnu ZDARMA
všem, kteří chtějí zbohatnout a rado-
vat se z odkrytého pokladu, nabízejí
výsledky své práce.
Když bratr Pokorný vzpomínal 
s láskou a vděčností na své zemřelé
přátele a učitele profesory Součka,
Hromádku, Lochmana, Molnára a
další, cítil jsem se v posluchárně jako
doma, ale když se v první řadě zne-
nadání objevili pánové Paul Ricoeur,
Teil de Chardin, Gerd Theissen a
další velikáni, znejistěl jsem, ztratil
pevnou půdu pod nohama a bylo
víc než zřejmé, že nemám dost
šedých mozkových buněk, které má
slavný detektiv Poirot a že mně
navíc chybí šestá rychlost nutná ke
sledování bezkonkurenční jízdy
přednášejícího novozákoníka.
A tak jsem si po návratu z přednáš-
ky otevřel doma staré a nové perly a
začal listovat: 

už ohmataný a rozpadlý Výklad
evangelia Markova, který mně bezpo-
čtukrát pomohl a zachránil (vydán v
roce 1974), náročná Hermeneutika
jako teorie porozumění, kterou lze číst
jen v době řádné dovolené a ve chví-
lích odpočinku pro posílení ducha i
těla naslouchat božským tónům
páté symfonie Felixe Mendelssohna-
Bartholdyho zvané Reformační (Vy-
šehrad 2006), srozumitelnou a obje-
vnou knihu rozhovorů nad nedělní-
mi perikopami liturgického kalen-
dáře Má to smysl (Vyšehrad 2012),
kterou jsme mohli poslouchat na
rozhlasových vlnách stanice Vltava.
A ještě připomínám malou knížku
do kabelky s názvem Den se přiblížil;
je to esej o základním smyslu křes-
ťanství a o jeho dějinné situaci, esej o
zoufalé naději, „že nejdeme k čertu,“
protože v dějinách působí Boží soud
a Boží království (Mlýn 2007).
A tak jsem znovu v soukromí oslavil
narozeniny badatele a znalce NZ
bratra Petra Pokorného. Díky za
všechno.
Ještě malá poznámka. Nakladatel-
ství Vyšehrad připravuje k vydání
knihu Petra Pokorného s názvem
Úvod do NZ, literatura a teologie.
Jde o překlad z německého vydání
doplněný různými přehledy a tabul-
kami německého teologa Ulricha
Heckela.  Sympatické překvapení –
dílo bude mít 752 stránky a kupující-
mu z peněženky zmizí 698 Kč. A
snad znovu vyjde přepracovaný ko-
mentář k Markovu evangeliu. 
Na co se ještě můžeme těšit?

ZŠ

Pozvánky

Inzerce
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Českobratrská církev evangelická
HODONÍN – Ne 9 h
Husova 6, f. Pavel Šebesta
HOŠťáLKOVá U VSETÍNA – Ne 10 h
Hošťálková u Vsetína č. 23, f. Petr
Maláč
HRUBá VRBKA A VELKá NAD VELIČ-
KOU – Ne 8.30 h (Velká n.V.), 10 h (Hr.
Vrbka)
Hrubá Vrbka 117, f. Mojmír Blažek
HUSLENKY – Ne 10 h
Huslenky č. 439, f. Jiří Palán
JABLůNKA – Ne 9 h
Jablůnka 45, Jablůnka nad Bečvou, j.
Martin Tomešek, a f. Daniel Heller
JASENNá – Ne 9 h
Jasenná č. 108, Vizovice, f. Radmila
Včelná
JAVORNÍK NAD VELIČKOU – Ne 10 h
Javorník nad Veličkou č. 111, Velká
nad Veličkou, a f. Mojmír Blažek
KATEřINICE – Ne 9 h
Kateřinice č. 226, Ratiboř, f. Miroslaw
Jelinek
KROMěřÍŽ – Ne 9 h
Riegrovo nám. 147/37, f. Ivan Ryšavý
KYJOV – Ne 9.30 h
Dobrovského 511, f. Erika Petříčková
LESKOVEC – Ne 9 h
Leskovec č. 156, Valašská Polanka, 
f. Libor Špaček
LIPTáL – Ne 10 h
Liptál č. 8, a f. Radmila Včelná
POZDěCHOV – Ne 8.45 h
Pozděchov č. 121, Valašská Polanka, 
f. Jiřina Kovářová
PRUSINOVICE – Ne 10 h
Přerovská 174, f. Leoš Mach
PRŽNO – Ne 10 h
Pržno č. 32, Jablůnka nad Bečvou, 
f. Zdeněk Píštěk
RATIBOř U VSETÍNA – Ne 10 h
Ratiboř u Vsetína č. 221, f. Jarmila
Wiera Jelinek
RUSAVA – Ne 8.30 h
Rusava č. 28, a f. Leoš Mach
RůŽďKA – Ne 10 h
Růžďka č. 138, a f. Bronislav Czudek
STřÍTEŽ NAD BEČVOU – Ne 9.30 h
Střítež nad Bečvou č. 120, f. Josef
Hurta 
UHERSKÉ HRADIŠTě – Ne 10 h
Jana Blahoslava 419, f. Michal Vogl
VALAŠSKÉ MEZIřÍČÍ – Ne 9.30 h
Blahoslavova 430/3, f. Daniel Heller
VELKá LHOTA – Ne 9.30 h
Velká Lhota č. 30, Valašské Meziříčí, 
f. Jan Krupa
VIZOVICE – Ne 8.45 h
Palackého nám. 364, f. Jiří Malý
VSETÍN-DOLNÍ SBOR – Ne 9.30 h
Palackého 153, f. Bronislav Czudek
VSETÍN-HORNÍ SBOR – Ne 9.30 h
Palackého 156/17, f. Pavel Čmelík, 
j. Stanislav Mikulík
ZáDVEřICE-RAKOVá – Ne 8.45 h
Zádveřice č. 139, Vizovice, f. Miloš
Vavrečka
ZLÍN – Ne 9.30 h
Slovenská 3063, f. Petr Pivoňka

Církev bratrská
OLOMOUC – Ne 10 h
Mariánská 3, k. Dalimil Staněk
PROSTěJOV – Ne 9.30 h
Šárka 10a, k. Pavel Lukáš
VELKá LHOTA – Ne 9.30 h
Velká Lhota č. 102, k. Radomír Pa-
lacký
VSETÍN – Ne 9.30 h
Horní Jasenka 102, k. Josef Fišer
VSETÍN-MAJáK – Ne 9 h
Smetanova 1140, k. Bedřich Smola
ZLÍN – Ne 10.45 h
Slovenská 3063 (FS ČCE), k. Pavel
Škrobák

Bratrská jednota baptistů
KROMěřÍŽ - Ne 9.30 h
Moravcova 430/16, k. Alois Klepáček
UHERSKÉ HRADIŠTě – Ne 14 h
Jana Blahoslava 419, modlitebna ČCE
k. Pavel Novosad
VSETÍN – Ne 9.30 h
Rokytnice 273, k. Jan Vychopeň
ZLÍN – Ne 9.30 h
Hluboká 1343, k. Marek Titěra

Bohoslužby
NABÍDKA PRONáJMU POKOJE (zhruba
4x4) v rodinném domku v Berouně.
Společné příslušenství a kuchyň 
s paní domácí. 3500,- měsíčně včet-
ně energií a vody.

č. 3
NADěJE O.S. V LETECH 1994 - 1997
zrekonstruovala darovanou země-
dělskou usedlost v Litomyšli. Od
roku 1997 zde žijí rodiny s dětmi
v náhradní rodinné péči. Čtyři
dny v týdnu je otevřeno volnoča-
sové středisko pro děti a mládež.
Od 1.9.2013 nyní nabízíme volný
nadstandardní bezbariérový byt
určený k trvalému bydlení počet-
nější rodině s dětmi v náhradní
rodinné péči. Krásná lokalita, 3 mi-
nuty chůze do centra města, veš-
kerá občanská vybavenost.

č. 12

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ EXU-
LANT zve na sjezd členů a přátel
sdružení pořádaný v sobotu 8. červ-
na 2013 v Praze u příležitosti 400.
výročí vydání posledního kralické-
ho vydání Bible a 20. výročí od prv-
ního setkání potomků exulantů.
Tématem sjezdu je „Bible v životě
církve“.
Zahájení v 9.30 h v evangelickém
kostele U Salvátora (Staré Město,
Salvátorská 1). Úvodní bohoslužby
Ewa M. Jelinek, přednášky dr. Edita
Štěříková „Exulanti a Bible“, prof.
Petr Pokorný „Inspirace Bible kra-
lické pro překladatele českého eku-
menického překladu“, dr.Ondřej
Macek „Hledání odkazu českých
písmáků“, zpívat bude salvátorský
pěvecký sbor pod vedením Marie
Žárské.
Ve 14.15 h společné foto u Husova
pomníku.
Od 15.00 h v Betlémské kapli (Aula
českého učení technického v Praze
– Betlémská kaple, Betlémské nám.
4) koncert „Zvonků dobré zprávy“
pod vedením Jarmily W. Jelinek,
pozdravy představitelů církví v ČR,
závěrečné bohoslužby emeritní sy-
nodní senior Pavel Smetana, zpívat
bude pěvecký sbor BJB Liberec pod
vedením Lenky Špringlové.

* * *
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ EFFATHA zve
děti, dorost a mládež na letní Kurz
zpěvu do Litomyšle, který se koná
ve dnech 1. – 10. 8. 2013. Kromě uče-
ní se sborovému zpěvu budou mít
mladí zpěváci na programu každo-
denní biblické programy, večerní
rozhovory, muzicírování “z vlast-
ních zdrojů” i oblíbené vycházky
do klášterních zahrad. Zájemci o
kurz se mohou hlásit do konce
května na www.effatha.cz, kde je
přihláška i podrobnosti o kurzu,
nebo na adrese jana@effatha.cz

Prý je mu osmdesát

„Pojďte, vizte skutky Boží, jak hrozný je ve správě při
synech lidských.“

Žalm 66,5
Mám se zvednout a jít? Od toho, co mě baví, k nejas-
ným tušením dávných pozvání? „Pojď a viz!“ řekla
Janovi čtyři zvířata plná očí. Beránek poznamenaný
smrtí vzal knihu od toho na trůnu a otevřel pečetě její.
Je popsaná z obou stran.
„Pojď a viz!“ slyší Jan lva, býka, člověka a letícího orla,
a promluvilo sedm hromů. Po tisících let tu zázrakem
leží Bible.
Polehávám.
Teatrum mundi mě táhne na vařené nudli, střídám role
v šantánu Svět. Někde vítr podvrací hory. Jsem Eliáš.
Země se třese, hoří, sliz těl z obrazovky stéká, ale není
v tom představení Hospodin, a já nejsem na hoře Boží

Oreb, abych uslyšel ten HLAS. Hlas jako z dálek, hlas
PRAVDY: „Co tu děláš, Eliáši?!“
Musel bych s pravdou ven. Musel bych z jeskyně, zavi-
nout si tvář, abych viděl. Tiše a temně mi přišlo, jak
hrozný je ve správě při synech lidských. Syn má jméno
a tvář jako já. Jmenovitě míří PRAVDA do jeskyně. I za
mnou do mých skrýší a mění mi život.
Veliké změny přicházejí na holubičích nožkách, vyčetl
z Bible Friedrich Nietzsche.
Křtitel ji uviděl se vracet, sestupovat v plnosti času.
Olivovou snítku v ústech přináší Beránek.
Tenkrát už nepřišla a Noe ji nepostrádal. Uklidil po
potopě a pod Araratem se věnuje vinařství. Sto dvacet
let doufal, že spasí svět. V dunění kladivem na vyhlá-
šený div světa ještě slyší turisty žertovat o artefaktu své
pošetilosti, ale už ví, že za ním Bůh zavře a že víc času
nebude.
Stihlo to osm duší a bezpočet němých tváří. Pod duhou
je všecko jinak, ačkoli jako za dnů NOE, tak bude pří-
chod Syna člověka. NOE si už nemyslí, že změní svět.
Sám v sobě vězněm sypu sýkorkám, zatímco voda
opadá. Ptačím drápkem se připomíná naděje a průzo-
rem dokořán vklouzly hvězdy.
Dny plynou po sedmi nebo po sedmkrát sedmi.
Mezitím kážu ženě a dětem: „Pojďte a vizte skutky
Boží.“ Brouzdám se kýlovou špínou. Koudelí se smo-
lou zatloukám prosakující živel zkázy.
„Hle, jak hrozný je ve správě při synech lidských...!“

Samuel Jan Hejzlar

Již více času nebude         Zj 10,6

6. AM ISRAEL CHAJ! – IZRAEL ŽIJE 2013
Slavnost Šavuot-Letnice v radostném Terezíně

Co má společného dnešek s židovskou tradicí, kte-
rá připomíná dání Slova na Sinaji, a s novozákon-
ními Letnicemi, kdy byl seslán Duch Svatý? 

26. května 2013 od 13 do 17 hodin 
v kulturním domě na terezínském náměstí pořádá

sdružení Operace Ester pod záštitou starostky
města Terezín Růženy Čechové

Slovo – slavnost – izraelské písně a tance – prapo-
ry – šofary – modlitby – básně – israelshop
Pohoštění v symbolice Letnic

Vstupné dobrovolné


