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Když jsem jako dítě chodil do školy,
učili jsme se, že až dospějeme ke ko-
munismu, nebudou již peníze po-

třeba a vše bude zadarmo. Lidé
budou chodit do obchodů a každý
si bude brát vše jen dle své potřeby.
Tento naivní idealismus byl neu-
skutečnitelný a ztroskotal spolu s re-
žimem, jenž jej propagoval. A dů-
vod spočíval v tom, že nepočítali 
s lidským hříchem - chamtivostí, so-
bectvím, nenasytností a lakotou,
právě tak jako nepočítali s Bohem,
který jediný má moc změnit lidské
srdce a od toho všeho zlého oprostit. 
Systém, který máme nyní, nám da-
roval relativní svobodu, ale z minu-
losti se nepoučil a s Hospodinem 
i nadále nepočítá. Hřích a zvůle se 
v lidských srdcích rozbujela nade
vši míru. Dnes je téměř vše o majet-
ku a penězích. Ale bez Boha a jeho
řádu v zákonech i v lidech to nemů-
že skončit jinak než předtím, krizí a
krachem. 

Jsme svědky zdražování všeho ko-
lem nás, a přesto ty zcela nejcenněj-
ší věci našeho života nám Bůh nabí-
zí skutečně zdarma. Například
vnitřní svobodu, kterou nám žádný
režim nemůže vzít, nádheru příro-
dy, kterou si jen lidé sami ničí, ale
nade vše Ježíšovo evangelium o
smíření s Bohem, odpuštění vin,
vzkříšení a věčný život v říši věčné-
ho Boha. Za to vše náš Spasitel dra-
ze zaplatil, ale nám lidem to dává
zdarma! A jeho vzkaz platí tobě i
mně: Pojďte a vírou si bez peněz ode
mne kupte svou spásu! Poslechněte
mne, pojďte ke mně, slyšte mne a já
s vámi uzavřu věčnou smlouvu – a
budete živi!

Kurt Bartoš, 
farář ČCE, 

Roudnice n. L.
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Poselství k 2. neděli po sv. trojici

To slovo se běžně neužívá. Je mu
vyhrazen prostor v církvi, konkrét-
ně v kostele, ale i tam se objevuje
vzácně. Nicméně tam jsem se s ním
setkal jako středoškolák. Pochopil
jsem, že má co do činění s Bohem.
Pátral jsem, jaký význam může mít
ve všedním životě. Vyskytuje se
tam ve významu čehosi naprosto
neobyčejného, zvlášť strašidelného.
Když jsem je uslyšel v kostele,
snadno jsem je spojil s Bohem. A
protože Bůh už ze své podstaty a
svého charakteru se nemůže obje-
vovat ve světě tak jak je, zvolil
místo sebe náhradu nebo náznak, 
s jehož významem je více nebo
méně podstatně spojen. My tu ná-
hradu či náznak jmenujeme zjeve-
ním. Kdyby zjevení nebylo, nepo-
znali bychom Boha, jenž zůstává
neproniknutelným tajemstvím. Keř
v ohni hořel, ale neshořel, nebyl jím
stráven (Ex 3,1-3). Tímto zjevením
se Bůh ohlásil Mojžíšovi a promlu-
vil k němu.
Zjevování Boží vůle se až do jisté

chvíle dálo slovem, slovem učitelů
a proroků zjevoval Bůh sám sebe a
svou vůli. Otevřete-li Starý zákon,
zjistíte, že Bůh se v něm nezjevuje
obvykle jinak než slovem. Boží slo-
vo, jak mu rozumět a jak je činit, je
jediné veliké téma, jímž se Starý
zákon obrací k člověku, aby z něho
učinil posluchače Božího slova.
Starozákonní shromáždění („cír-
kev“) nelze ztotožnit s církví, jeho
základem je však téměř totéž, co je
základem církve, totiž zjevování
Božího slova. Přesto rozdíl je veli-
ký: Starý zákon zjevuje Boha v slo-
vu (Božím), Nový zákon jej zjevuje
v člověku; slovo Boží se stalo tělem
v člověku Ježíši Kristu. On je zjeve-
ní Boha, v něm se slovo Boží stalo
tělem. Byl by velký omyl mít Boží
slovo za příliš malé až nicotné proti
tělu. Možno říci, že Ježíš Kristus
nepřináší skoro nic jiného, a přece:
zvěstuje Boží slovo, ale ručí a platí
za ně svým životem. Vláda Božího
slova nekončí se starozákonními
proroky. Vládne dál v ústech Ježíše

Krista a s ním vstává z mrtvých.
Slovo Boží nemůže být umrtveno,
zneplatněno, odloženo, je rovno-
cenné Kristu Pánu. Proto náš Kris-
tus Pán přijal na sebe titul Božího
Slova, které se stalo tělem, a proto
už nemůže být umrtveno, neboť
tělo je víc nežli slovo, člověk je víc
než slovo. Člověk je obdařen akcí,
má vlastní život. Je tedy ve skuteč-
nosti víc než slovo, je v něm příto-
men Bůh sám, světlo a život. Naše
křesťanská víra se tedy nevztahuje
k něčemu, ale k osobě, která žádá
osobní oddanost.
Ještě více musí nyní ustoupit člo-
věk, aby Bůh jako suverénní Pán
obsadil všechna místa. Tak je uspo-
řádána Boží církev, liší se bezpod-
mínečnou vládou Boží od všech zří-
zení, kde všechna místa bez výjim-
ky obsadil člověk a jeho lidé. Čím
méně se bude církev podobat svět-
ským zřízením, tím lépe pro ni.
Nejlépe jí bude, když bude zbavena
všech možností, kudy se člověk se

Zjevení 

Dokončení na str. 2

Dvě tisícovky lidí přijely do Mikulčic na Hodonínsku na pravosla-
vnou liturgii, kterou 25. května vedl konstantinopolský patriarcha
Bartoloměj. Zájem poutníků oslabilo počasí. Větší část více než dvou-
hodinové liturgie propršela. Pořadatelé původně očekávali, že do
Mikulčic přijede kolem 10000 návštěvníků. Na místě proto byly i de-
sítky policistů, kteří organizovali dopravu.
Liturgie, které se kromě Bartoloměje zúčastnila více než desítka ve-
doucích představitelů pravoslavné církve, se konala u příležitosti
oslav 1150. výročí od příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Mo-
ravu.
Cyrilometodějské poutě do Mikulčic se konají každoročně. Mají při-
pomenout bratry ze Soluně, kteří vytvořili pro Slovany jejich vlastní
písmo a přeložili do naší řeči základní křesťanské texty. Pravoslavný
arcibiskup olomoucko-brněnský Simeon na to v kázání upozornil.
"Jsme vděční za tento odkaz," uvedl Simeon.
Při bohoslužbě zaznělo několik jazyků. Kromě češtiny a staroslověn-
štiny také řečtina. Mezi poutníky převládali lidé z České republiky,
slyšet byla ale také například ruština. Právě poutníci z Ruska do Mi-
kulčic přivezli ikonu, kterou považují za zázračnou. Ikona byla po
celou liturgii před hlavním pódiem.
V České republice se k pravoslavné církvi podle posledního sčítání
lidu hlásí zhruba 30000 lidí, nyní jim chybí pražský arcibiskup a
metropolita českých zemí a Slovenska. Příjezd patriarchy je význam-
ná událost.
Bartoloměj je od listopadu 1991 arcibiskupem Konstantinopole a eku-
menickým patriarchou. Letos v březnu se jako první představitel pra-
voslavné církve v historii zúčastnil inaugurační mše nového papeže
Františka. V tureckém deníku Hürriyet připustil možnost opětovného
sjednocení s římskými katolíky. Obě církve se rozdělily při schizma-
tu v roce 1054. Dnes liturgii přihlíželi kromě dalších ekumenických

k 1150. výročí
příchodu věrozvěstů na Moravu

Dokončení na str. 2

V letošním roce se v naší zemi počtvrté otevřely dveře 1 400 chrámů, koste-
lů, kaplí, modliteben a dalších prostorů, které zde používají křesťané ke zvě-
stování evangelia a k životu svých společenství. Nutno přiznat, že pro
mnohé naše spoluobčany nebývá snadné vstoupit do těchto církevních
objektů, že pociťují nejrůznější zábrany. Proto je záslužné, že se tento původ-
ně rakouský projekt rozšířil i k nám a že si již v krátké době vybudoval znač-
nou přízeň. A i když většina hostů přichází spíše s úmyslem potěšit se doty-
kem s historií, blíže se seznámit s vnitřní architekturou staveb, které znají jen
zvenčí, církevní hudbou či jinými kulturními nabídkami, přece se snad tak
pootevírají dveře pro ty, které do církevního prostředí přitahuje cosi více než
pouhá zvědavost, případně zjistí, že kdyby potřebovali, pak tyto dveře jsou
pro ně opravdu otevřené.
Asi tuto možnost ale využívají i mnozí křesťané, aby se podívali „k souse-
dům“, k čemuž při pravidelné účasti ve svých sborech nemívají příležitost.

Bohumil Kejř

AktuAlitA

Noc kostelů 2013
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svou touhou po vládě vtírá, aby
nakonec zasedl na místo, které si 
v církvi tajně buduje, dokud ho
reformace nesmete z jeviště. Tento
Boží soud probíhá od samého zro-
zení církve. Netrvalo dlouho a zje-
venému Bohu uspořádala církev
pohřeb do pevného skalního hrobu.
Přes to dějiny církve jdou dál, Bůh
zjevený v Kristu vstal z mrtvých a s
ním i církev. Mocnosti pekla ji
nepřemohly. Pod vítěznou moc
Kristovu se skryla církev a podílí se
na jeho moci i bezpečí. 
Zrovna v této době v souvislosti 

s církevními restitucemi nepřátelé
vyslovili všechna slova, jimiž byla
církev častována od počátku, a je
toho dost, aby ji řádný soud nemo-
hl nechat odejít, byla-li by před něj
postavena jako obžalovaná. Je tu
však ještě druhá strana, která shro-
máždí o církvi tolik dobrého a uži-
tečného, že by se žádný soud neod-
vážil toho nedbat. Avšak která cír-
kev by měla být souzena, z kterého
století, která postupují dějinami až
do dneška? Církev Ježíše Krista,
Božího Syna , byla už odsouzena za
římského prokurátora Piláta a za
vlády nejvyšších židovských kněží

Annáše a Kaifáše, kteří Ježíše Krista
odsoudili k smrti ukřižováním. A
tak se i stalo. Jeho kříž žaluje, že
svět ovládla nespravedlnost. Odvá-
ží se dnes svět podobné nesprave-
dlnosti na Kristu a na církvi? Sotva
lze očekávat, že svět do konce toho-
to věku pozná, že Ježíš Kristus se
svou církví, jejíž je hlavou, je zjeve-
ní Boha na zemi, jemuž patří všech-
na čest a sláva. On vládne svým
věřícím láskou a celému vesmíru
svou prozřetelností, dokud nepřijde
soudit. 

Josef Veselý

Poslední květnový víkend byl provázen třemi akcemi, o kterých bych
rád kratičce poreferoval. Ta první byla asi nepřehlédnutelná, oznamo-
vala se nejen prostřednictvím církevních tiskovin, sborových ohlášek a
dopisů, ale připomínala ji i světská média. Ty další dvě akce byly v po-
rovnání s celorepublikovou Nocí kostelů (zveřejňujeme na str. 1) oprav-
du jen útlá a lokální setkání, ale ani ty bychom neměli zcela přehlédnout
a ignorovat.
Delší tradici mají následující dvě akce, shodou okolností obě šestiletou.
Ovšem zdaleka se netěší takové přízni veřejnosti, ba ani církevních
kruhů jako Noc kostelů, přesto svým pořadatelům i účastníkům přiná-
ší radost a povzbuzení.

ekuMeNická BohoslužBA ZA krAJiNu,
kterou pořádá především Ekolo-
gická sekce České křesťanské aka-
demie, se uskutečnila v sobotu 25.
5. 2013 opět ve volné přírodě na
Sedleckých skalách (mezi praž-
ským Suchdolem a Roztokami),
nad údolím Vltavy a s nádhernou
vyhlídkou na Prahu. Po pravdě
řečeno, ta vyhlídka byla letos dost
zakrytá mraky a záclonami husté-
ho deště, ale i když to nebylo snad-
né, byl dodržen celý naplánovaný
program, ač déšť znepříjemňoval
vystoupení řečníkům, pršelo na
kytaru a posluchači byli rozptylo-
váni dotěrnými kapkami.
Přesto vyslechli kázání br. Jana
Kowalczyka, čtení z Písma i mod-

litby dalších účastníků, stejně jako následující promluvu hydrobiologa a
místostarosty Benátek nad Jiz. Pavla Štiftera (viz foto), který z dlouho-
letých zkušeností hovořil o městě v krajině, územním plánování, pro-
blematice odpadů a skládek...
Snad se příští rok uskuteční tato akce za slunečnějšího počasí (ale i za
ten déšť jsme byli Pánu Bohu vděčni!) a nechají se pozvat i další zá-
jemci.

iZrAel žiJe
Z různých míst naší vlasti, a také z několika křesťanských denominací a
z mesiánského sboru se sjeli v neděli 26. 5. do Terezína ti, kteří si chtěli
připomenout izraelské Letnice – svátek Šavuot, zamyslet se nad jeho
poselstvím a radovat se až ze zázračného faktu, že Izrael i dnes žije!
Zvláště na místě, jako je Terezín, symbol zhouby, ponižování a smrti
tolika našich židovských spoluobčanů, má toto setkání hluboký
význam. Uvědomujeme si, jak křesťanská církev v minulosti ve vztahu
k Izraeli selhala, jak se i v současnosti k němu leckdy staví lhostejně. Ale
jsme vděčni, že jsou mezi námi ti, kteří nám tento rozměr připomínají.
Především však jsme vděčni, že se můžeme přesvědčovat, jak je Hos-
podin ve svých slibech věrný.
Nedělní odpoledne bylo v terezínském kulturním domě naplněno pro-
gramem biblických výkladů, promluv, modliteb, písní, tanců, obrazů,
svědectví – ale také náležitým pohoštěním.
Setkání pořádala Operace Ester s okruhem ochotných spolupracovníků
a pod záštitou starostky města Terezín.

Bohumil Kejř

Z církví doma i ve světě Zjevení 
Dokončení ze str. 1

Historická společnost pro aktualiza-
ci odkazu české reformace VERI-
TAS, o. s., se svým názvem zavázala
zkoumat odkaz české reformace a
přenášet jeho zásady i podněty do
současného života.
Jako její moderátorka pokládám za
svou povinnost vyjádřit se z tohoto
hlediska k otázce všestranně disku-
tované právě v těchto dnech. Jde o
tzv. církevní restituce a s nimi spoje-
ný pokus o řešení finanční odluky
církví a náboženských společností
od státu.
V této souvislosti je zřejmé, že jde o
zcela zásadní rozhodování a sebeu-
vědomění každého církevního spole-
čenství. V podstatě můžeme rozlišo-
vat dvojí orientaci: církev jako institu-
ci, která se domnívá, že bez vnějšího
zajištění své existence nemůže splnit
své poslání, a církev jako obecenství 
v Ježíši Kristu, které cestu kříže a vzk-
říšení, vnější zranitelnosti a vnitřního
pokoje vzalo vážně, byť za to platilo
jakoukoli cenu.
Česká reformace, svým živým odka-
zem stále přítomná v dějinách naší

země (ať oficiálně či neoficiálně) od
počátku 15. století, se snažila v me-
zích možností volit vždy druhou
alternativu.
Církve hlásící se k české reformaci
procházejí od minulého roku neleh-
kým obdobím zásadního rozhodo-
vání. S odkazem této reformace
nejsou slučitelné nejméně tři věci:
1. Zásadní otázku postupné finanční
odluky státu a církví (tj. nápravu
stavu způsobeného vnucenými cír-
kevními zákony z r. 1949) nelze v
reformačních církvích řešit bez pro-
jednání a souhlasu většiny členské
základny.
2. Nelze slučovat různorodé záleži-
tosti, tj. restituci, na niž mají poško-
zení morální nárok a která by měla
být adekvátní občanským restitu-
cím, a přípravu finanční odluky
církví a státu.
3. Potomci české reformace nezíska-
li nikdy žádné restituce za zkonfis-
kovaný majetek. „Cizí peníze“ bez
připomínky této souvislosti nelze s
dobrým svědomím jako velkorysý
dar přijmout.

Za dané situace v současné společ-
nosti je ovšem jasné, že ekonomické
ohledy jsou mocným argumentem. 
I církevní instituce, v něž se pravdě-
podobně na podzim 2013 promění i
mnohé z církví hlásících se k české
reformaci, mohou hrát svou dobrou
úlohu mezi dalšími společensky
prospěšnými organizacemi. Ti, kteří
s tímto vývojem ze zásadních důvo-
dů nesouhlasí, by je neměli torpédo-
vat. Nelze však hájit nehajitelné,
nelze předstírat cestu Ježíše Krista,
když jde o záležitost vázanou přede-
vším na velmi pozemské a dočasné
ohledy.
Křesťané napříč církevním spekt-
rem, pro které je jejich víra živou
skutečností, jako tomu bylo v chápá-
ní české reformace, půjdou prostě
dál podle hlasu svého svědomí a
Bůh jim ukáže cestu.

Eva Melmuková
Praha, 11. 5. 2013

Prohlášení své moderátorky schválila
valná hromada VERITAS 11. 5. 2013 
v Praze-Smíchově.

Prohlášení veritAs

„Překvapující je, že v Pavlově řec-
kém textu stojí SPANIA, což vůbec
není řecké slovo,“ komentuje Peter
Pilhofer vyjádření apoštola Pavla 
v Ř 15,24.28 (kralický překlad:
„půjdu do Hispánie“). Odpovídají-
cí řecký výraz, který běžně používá
např. zeměpisec Strabón (Pavlův
současník), zní IBÉRIA. Latinismus
v epištole Římanům podle Pilho-
fera dokládá Pavlovo intenzivní
studium latiny před plánovanou
misijní cestou na západ Římské
říše.
Ve druhém letošním čísle čtvrtletní-
ku Theologisch-praktische Quartal-
schrift, jež je věnováno tématu „fas-
cinace městem“, rozebírá německý

protestantský novozákoník Pilho-
fer fenomén města v raném křes-
ťanství. Ten spojuje hlavně s misijní
strategií apoštola Pavla. Pavel misij-
ně působil přednostně v metropo-
lích (hlavních městech jednotlivých
provincií). V rámci přípravy na zá-
sadní misijní výpravu do „Hispá-
nie“ (kde se v prvním století n. l.
nevyskytovala židovská diaspora a
nepoužívala řečtina) příležitostně
pobýval i v některých menších řím-
ských koloniích. Naproti tomu his-
torický Ježíš působil podle evange-
listy Marka prakticky výlučně (až
na závěrečnou jeruzalémskou eta-
pu) na venkově a městům se syste-
maticky vyhýbal. Pavlova misie
nicméně vtiskla křesťanství na urči-
tou dobu převážně městský charak-
ter natolik výrazně, že již podání 
v Matoušově a Lukášově evangeliu
látku z Marka namnoze „urbanizu-
jí“, poměšťují (např. v Mt 2,23 je Na-
zaret označen za „město“). Od za-
čátku druhého století n. l. se poté
křesťanství šíří lavinovitě v prostře-
dí městském i venkovském ...
Pilhoferova studie, zabíhající do
řady exegetických detailů a podlo-
žená důkladným poznámkovým
aparátem, se čte jako detektivka.
Někdejší posluchače prof. Petra
Pokorného na Komenského evan-
gelické bohoslovecké fakultě (KEBF)
ze 70. let 20. století zaujme, že ještě
po desetiletích je jako jedna z auto-

rit v oboru citován Joachim Jere-
mias (a jeho údaj, že Jeruzalém čítal
v Ježíšově době všehovšudy 25.000
až 30.000 obyvatel).

František Schilla
Odkaz:
Pilhofer, P.: Städtische Wurzeln des
frühen Christentums. Theologisch-
-praktische Quartalschrift 2/2013,
s. 158–165 
(http://www.ktu-linz.ac.at/thpq)

V průzkumech veřejného mínění tra-
dičně vítězí názor, že se má církev sta-
rat o handicapované. Takovou aktivitu
dokáže český bezvěrec ocenit. Má to
dobře spočítané. Bude-li se o handicapo-
vané starat církev, odpadne starost o ně
jemu. Někde na tento model přistoupili
a rozvinuli široké sociální aktivity. Děje
se tak sice v návaznosti na státní roz-
počet a většinu pracovníků tvoří lidé
mimo církev, ale budiž.
Nemohu se ovšem zbavit dojmu, že čím
větší je sociální záběr církve, tím více
přichází zkrátka český věřící. Náhle se
stává se svými „pouze duchovními“
touhami a problémy oproti těm sociálně
handicapovaným jaksi nedůležitý. Ve
zmaterializované církvi se tak z původ-
ně cílové skupiny „těch, kteří věří“,
stává jen doplňkový zdroj financí pro
subvencování veřejností uznávaných
církevních aktivit.

Emanuel Vejnar

Apoštol Pavel se učil latinsky

hostí i zástupci Římskokatolické církve, arcibiskup olomoucký Jan
Graubner a kardinál Miloslav Vlk.
Letošní oslavy cyrilometodějského výročí jsou výjimečné. Slavnosti
nazvané Setkání kultur začaly v Mikulčicích, jejichž dějiny jsou spo-
jené s Velkou Moravou, v pátek 24. května koncertem a programem
pro děti, třídenní akce skončila v neděli. Velké oslavy výročí se
budou konat tradičně v červenci na Velehradě.

podle www.christnet.cz

k 1150. výročí
příchodu věrozvěstů na Moravu

(Město a venkov v raném křesťanství)

Dokončení ze str. 1

Pocházel z refomované rodiny v libišském sboru, 
v Praze vystudoval strojírenství a jako inženýr praco-
val v papírně ve Vraném. 1872 v době nemoci a pod
vlivem své sestry Anny Novotné došel duchovního
probuzení a v Praze se účastnil shromáždění kona-
ných americkými kongregačními misionáři. Od 1876
byl zaměstnán v železničních dílnách v (Děčíně-)
Podmoklech, působil misijně, kolportoval Bible a 
v bytě pořádal bohoslužebná shromáždění. 1879 
v Praze byl přijat do misie a absolvoval biblický ústav
v St. Chrischoně u Basileje ve Švýcarsku. 1882 vypo-
máhal v Praze v kazatelských stanicích Svobodné
církve reformované (ustavené 1880), samostatně pů-
sobil v Táboře, Písku, Rychnově nad Kněžnou a 1890

v Bystrém u Náchoda, kde se k církvi připojili "balca-
ráci" (Svobodná církev evangelická). Od 1889 praco-
val v (Praze) na Vinohradech a od 1903 v Brně. Měl
dar skloubit různé proudy a osobnosti v církvi a zís-
kávat nové pracovníky.
Od 1883 vydával časopis BETANIE, od 1885 s přílo-
hou "Výklady Starého zákona Biblí kralické šestidíl-
né" a od 1888 s přílohou "Listy křesťanských mla-
díků". Vydal rovněž kázání amerického misioná-
ře Clarka, Bunyanovu "Svatou válku" a "Duchovní
písně".
"Vzal jsem na sebe kolportérský ranec a pokoj vešel
do srdce mého."

Bohuslav Vik

kazatel svobodné církve reformované Josef kostomlatský
(11. 2. 1848 v N. vsi u Brandýsa n. l. - 1. 6.1918 v Brně)

doplňkový zdroj



Václav Budovec z Budova, vůdce
Jednoty bratrské, patřil k předním
stavovským direktorům. Stal se
také spolutvůrcem slavného Ru-
dolfova majestátu, který zajišťoval
v českém království náboženskou
snášenlivost v rozsahu tolerance
naprosto výjimečné v porovnání 
s celou ostatní Evropou, a vytvářel
dokonce prostor svobodě svědomí
pro všechny stavy včetně selského
lidu s demokratičností na svou
dobu zcela nevídanou. Jakým pří-
kladem se mohly Čechy stát ostat-
nímu rozvaděnému světu! „Když si
navzájem blahopřály stavy evangelické
a římskokatolické, mnozí s radostí smí-
sili slzy,“ vzpomíná Budovec ve
svých literárních rozvažováních a
přisuzuje tomuto etickému vítěz-
ství nesmírnou důležitost. S hrdostí
zdůrazňuje, že „Čechové jsou nyní
učiněni zvláštním objektem a divadlem
Evropanům“. Ale Václav Budovec
byl přítomen i při tzv. druhé praž-
ské defenestraci v květnu 1618.
Slušelo se to pro muže tak vzděla-
ného, zbožného, smírného a moud-
rého? Slušelo se to pro noblesního
politika jeho formátu? Pro zkušené-
ho cestovatele, spisovatele, etické-
ho náboženského myslitele? Vždyť
– domýšlíme-li – i když nepatřil
mezi ty, kdo přímo vlekli k oknům
místodržící i písaře Fabricia, u defe-
nestrace přítomen byl, a tak stál
vlastně u zrodu třicetileté války.
On, hlasatel míru a zastánce pokoj-
ných cest! Ale buďme spravedliví –
nestál zde jako útočící dobyvatel,
ale jako rozjitřený obránce znásil-
ňovaného práva, dlouho trpělivý,
ustupující a laskavý. A nejednal ani
nyní v rozporu se zákonem, neboť
právě ten takto podmiňoval trest
pro ty, kdo zneváží a pošpiní, poru-
ší dohodu Rudolfova majestátu:
„Kdokoli by budoucně při tom společ-
ném porovnání státi nemínil anebo jej
rušiti chtěl, aby jej z okna vyhodili …“
Prazvláštní podmínka. Nicméně
podmínka podepřená zákonem.
Dohoda byla nejen porušena, ale

dlouhodobě porušována, a tak byli
tedy viníci podle zákonem daného
práva vyhozeni z okna.
Václav Budovec z Budova také hla-
soval po smrti bezdětného císaře
Matyáše pro sesazení Ferdinanda,
toho panovníka „nevelmi příjemného
pro ukrutnost“, a prosazoval nového
krále. Opět však nikoli v rozporu s
právem. Právně byl totiž Ferdi-
nand Štýrský na trůn pouze přijat,
nikoli právoplatně zvolen, jak
vyžadoval zákon, v němž nechyběl
ani artikl o svobodné volbě krále,
není-li přímých dědičných potom-
ků v dynastii královské. Svým
postojem se Budovec jen snažil 
v příhodné chvíli, která právě na-
stala, tuto nedůslednost napravit.
Spolu s ostatními stavy přistoupil 
k volbě panovníka, v níž zvítězil
jednoznačně šestatřiceti hlasy 
z dvaačtyřiceti falcký kurfiřt Frid-
rich. Když byl potom Čechy odmít-
nutý Ferdinand Štýrský zvolen
císařem, dostalo povstání českých
stavů rychlý spád, jehož tragický
konec se udál na bělohorské pláni.
Ještě v den porážky odvezl Václav
Budovec a Otta z Losu do bezpečí
zemská privilegia a svatováclav-
skou korunu, neboť měli na mysli
především osud poražené země,

zatímco nově zvolený král Fridrich
Falcký, zvaný také Zimní král, zba-
běle prchal za hranice. Porážka
byla dokonána a vyděšení stavové
tváří v tvář smrti začali promýšlet,
jak zachránit holé životy. Sepsali
slavnostní prohlášení, v němž se
omlouvají Jeho císařské milosti
Ferdinandovi a uznávají všechny
jeho požadavky. Toto ponížení, vy-
volané zoufalstvím, nepřineslo
ovoce, i když je podepsalo na dvě
stě českých pánů. Pobělohorské
účtování nebylo ani zmírněno, na-
tož pozastaveno. Václav Budovec 
z Budova jím však prošel bez zako-
lísání, nezlomený. Vystupoval s jis-
totou pramenící z mravní převahy
tváří v tvář krutému tribunálu,
jemuž předsedal kníže Karel Lich-
tenštejn, zrádce vlasti i církve, kdy-
si vychovávaný v bratrské škole 
v Ivančicích a nyní mocný, bohatý
zaprodanec, proklínaný drtivou
většinou porobeného národa. Vác-
lava Budovce navíc posilovalo vě-
domí, že zde stojí z vlastní vůle.
Mohl se totiž vyhnout tomuto bez-
nadějnému procesu. Vždyť dobře
věděl, že pobělohorský vítěz bude
vybírat krutou daň od poražených,
mezi něž jako čelný představitel
patřil. A přece se vrátil po nešťastné
bitvě do svého pražského bytu 
v těsné blízkosti Týnského chrámu,
když předtím dopravil svou ženu,
syna, snachu a vnuky do bezpečí
zděděného zámku v Mnichově Hra-
dišti. Svůj domov v Praze našel při
návratu již vydrancovaný, oloupe-
ný i o osobní šatstvo, a zde v úplné
opuštěnosti, bídě a bez výhledu na
sebemenší naději pro budoucnost,
již hlídán a sledován, strávil dlou-
hý čas čekání až do dne zatčení 20.
února 1621. Po půl roce se na po-
pravišti zbudovaném s úmyslem
národ vyděsit, umlčet, zastrašit
loučí Václav Budovec z Budova se
životem hrdými slovy: „Mé šediny,
hle, jaká čest vás očekávala, abyste
mučednickou korunou poctěny byly.“

Milada Kaďůrková

3ET-KJ

V poslední době se v médiích znovu rozvinula diskuse o používání a pří-
padné legalizaci tzv. „potratové pilulky“ – RU 486 v ČR (chemická forma
potratu – usmrcení nenarozeného dítěte během prvních týdnů těhotenství).
I když u nás v posledních letech počet umělých potratů spíše stagnuje, z
celosvětového hlediska stále patří Česká republika mezi země s vysokou
potratovostí. Přidáváme se k těm, kdo upozorňují veřejnost na nebezpečí,
které vychází z laické a nesprávné představy o jednoduchém zákroku, který
spočívá jen v podání tablet. Pod touto představou se budou ženy pro potrat
rozhodovat ochotněji a s menší zodpovědností.
Žádáme proto odpovědné činitele i média, aby upozorňovali na zmíněné
nebezpečí zkreslených představ o jednoduchosti zákroku. Není totiž výjim-
kou, že i časopisy a internetové stránky pro teenagery prezentují RU 486
jako nástroj pro jednoduchý a „svépomocný“ domácí potrat. Čtenářky těch-
to článků jsou pak v důsledku toho mnohdy ochotny nakoupit tento pro-
středek i prostřednictvím nelegálních internetových prodejců.
Jako křesťané chceme jednoznačně podporovat rodinu a napomáhat ke sni-
žování počtu potratů. Nikoli však tím, že bychom zcela odmítali šetrnější
metody potratu v zákonem indikovaných případech. Cestu vidíme ve zvý-
šení podpory těhotným ženám, aby dítě mohly donosit a porodit, a nemo-
hou-li se z nějakých důvodů o dítě starat samy, dát je k adopci.

V Praze 14. 5. 2013
synodní rada ČCE

ochrana zǐvota a rodiny -
usmrcení nenarozeneh́o

díteťe

O příkladech víry v Boha podává
zvláštní přehled 11. kapitola Listu
Židům. Odkazuje na postavy praot-
ců Božího lidu jako na "oblak svěd-
ků", kteří osvědčili víru osobitým
způsobem (Žd 11,1-40). O nich při-
pomíná pisatel listu (v překladech
apoštol Pavel), že "všichni ve víře ze-
mřeli a nedožili se splnění Božích
slibů"(ČEP v.13-16 a 39). Jedinou vý-
jimkou je praotec Henoch, o němž
apoštol píše: Henoch věřil, a proto ne-
spatřil smrt, ale Bůh ho vzal k sobě.
Nebyl nalezen, protože ho Bůh přijal.
Ještě než ho přijal, dostalo se Henochovi
svědectví, že v něm Bůh našel zalíbení
(Žd 11,5). Zde si mohli židovští čte-
náři vybavit starozákonní text, že
Henoch "chodil s Bohem", a ten ho
posléze "vzal k sobě do nebe"(Gn
5,24). (V původních textech se jméno
tohoto praotce různí: v hebrejské
Bibli Chanók, v řeckém překladu
Enóch, v řeckém Novém zákoně
Henóch. Jména Henoch se přidržela
latinská Vulgáta, M. Luther, náš
ČEP i Jeruzalémská bible.- Jméno
Enoch má Kralická bible, starší ang-
lické překlady, F. Žilka a B-21).Tento

židovský praotec patří mezi zcela
mimořádné starozákonní postavy
(jako prorok Eliáš, který byl "vzat 
v ohnivém voze do nebe". 2 Kr 2,11).
Jeho zbožnost byla připomínána i 
v židovské apokryfní literatuře a pod
jeho jménem vyšel i apokalyptický
spis vyzývající k pokání. (Na něj se
odvolává i poslední novozákonní
List Judův 1,14-15). 
Nás však nyní zajímá otázka, v čem
asi záležela Henochova víra, že ho
"Bůh vzal k sobě a že v něm našel
zalíbení". U ostatních patriarchů je
odkaz na jejich projev víry dobře
srozumitelný v souvislosti s jejich ži-
votními příběhy. O Henochovi však
je jen onen záznam v genealogii pra-
otců v knize Genesis: Ve věku šedesá-
ti pěti let zplodil Henoch Metúšelacha.
A chodil Henoch s Bohem po zplození
Metúšelacha tři sta let a zplodil syny a
dcery. Všech dnů Henochových byla tři
sta šedesát pět let. I chodil Henoch 
s Bohem. A nebylo ho, neboť ho Bůh
vzal (Gn 5,21-24 ČEP). Od tohoto
starozákonního textu musel vychá-
zet i autor Žd 11,5, když měl zdů-
vodnit Henochovu víru. Doslovný

překlad tohoto textu zní: Vírou byl
Enóch přenesen, aniž viděl smrt a
nebyl nalezen, protože ho přenesl Bůh.
Před přenesením mu bylo dosvědčeno,
že se zalíbil Bohu. (Doslovnému pře-
kladu je zde nejblíže Vulgáta, Kra-
ličtí a F. Žilka). Je podivné, že autor
listu nezdůvodňuje Henochovo
"přenesení" přímo jeho "chozením 
s Bohem". To však mohl u svých
adresátů předpokládat. Výraz "cho-
zení" je zde jistě klíčový. Chůze zna-
mená základní pohyb a nasměrová-
ní. Chodit "spolu" znamená od pra-
dávna mít zvlášť blízký vztah. (Do-
dnes se říká o dvou zamilovaných,
že "spolu chodí".) Pisatel však mohl
Henochovo "chození s Bohem" spo-
jit i s obdobným "chozením" praotce
Noema, jako "muže spravedlivého a
bezúhonného (Gn 6,9), který osvěd-
čil svou víru, když poslušně stavěl
archu záchrany před potopou. 
Sloveso "chodit" má v obrazném
smyslu i v celé Bibli bohaté použití.
Již 1. Žalm blahoslaví toho, kdo
"nechodí po radě bezbožných", ale
"má zalíbení v zákoně Hospodino-
vě". Varováni jsou ti, kdo "chodí

NAd BiBlí

v tmách a hříchu", chváleni, kdo
"chodí v upřímnosti, v pravdě, po
cestě přímé, v zákoně Hospodinově.
V Novém zákoně doporučuje apoš-
tol Pavel "chodit v novotě života" 
(Ř 6,4), skrze víru" (2 K 5,7) a "v lás-
ce" (Ef 5,2). Výraz "chodit" použil 
i  sám pisatel v dovětku: Kdo k Bohu
přistupuje, musí věřit, že Bůh jest 
a že se odměňuje těm, kdo ho hledají 
(Žd 11,6). Ony všechny připomenu-
té aspekty můžeme spojit s předsta-
vou Henochovy víry jako "chození 

s Bohem": bohabojný život z víry, 
v němž má Bůh "zalíbení". To, že
Henoch "nespatřil smrt, protože ho
Bůh přenesl", nebylo jeho zaslouže-
ním, ale Boží milostí. - Na tento
Henochův "způsob víry" navazuje 
v Novém zákoně nadějné ujištění
Pána Ježíše Krista: "Kdo slyší mé
slovo a věří tomu, který mne poslal,
má  život věčný a nepodléhá soudu,
ale přešel již ze smrti do života" 
(J 5,24). 

Jiří J. Otter

víra - jako chození s Bohem? 

PoBělohorské účtováNí
václav Budovec z Budova

To nejsou slova z nějakého nacistického bulváru, ale z Bible. Ba dokon-
ce je tam veleben ten, kdo takový čin učiní: „Blaze tomu, kdo tvá
nemluvňata uchopí a roztříští o skálu“ (Žalm 137,9). I tak tvrdá slova
v Bibli, zejména ve Starém zákoně, nacházíme. A nejsou ojedinělá.
Zbožná křesťanská duše, když je čte či slyší, rychle zamumlá o novo-
zákonním Ježíšově milosrdenství. Antisemité, kteří by se sami takto
neštítili likvidovat židy, si pospíší s tvrzením o surové a nezkrotné
pomstychtivosti židovského národa.
Co s tímto výrokem a jemu podobnými? Tiše je přehlížet? Škrtnout je?
Ale to by byla svévole. Je třeba se nad nimi zamyslit a snažit se pocho-
pit, co se jimi chce říci. 
Výrazem „nemluvňata“ překládá ČEP hebrejské slovo (ólålím (plurál
od (ólål), které se vyskytuje ve Starém zákoně pouze 7x (Jr 6,11; 9,20; Pl
1,5; 2,19; 4,4; Jl 2,16; Mi 2,9; Na 3,10 a Ž 137,9). Je pozoruhodné, že je vět-
šinou stejně jako jeho ekvivalentní obrat (ólalím (plurál od (ólel; vy-
skytuje se v SZ 12x) užito v souvislosti s páchaným likvidačním nási-
lím, jímž má být někdo vyhlazen, nemá mít budoucnost. Činí-li tak své-
volně člověk, je to odsouzeno. Ale také to vyhlašuje a přikazuje Hos-
podin. Vůči komu? Vůči páchané svévoli, násilí, kořistění, činění nepra-
vostí. Přestanou, nenáleží jim budoucnost.
A konkrétně v Žalmu 137,9? Vyhlíží ukrutně, ale jak dobře rozpoznal už
Kalvín: „Samo nepochází z vlastního podnětu proroka, nýbrž z Božích
úst.“ A je to slovo k ochraně a záchraně těch, kteří trpí, jsouce svíraní
násilníky i vlastními nepravostmi. Bůh je osvobodí. On je ten blahosla-
vený, který to učiní. Tak jako likvidací dětí ztrácí rod trvání a budouc-
nost, tak Bůh odstraní budoucnost svévole, násilí a nepravosti. A už to
učinil – v Ježíši Kristu, který přišel, „aby zmařil činy ďáblovy“ (1 J 3,8).

-š- 

kdo tvá nemluvňata 
roztříští o skálu



Na bratra Bohumila Kejře seniora,
mezi přáteli zvaného Boža, vzpomí-
nám často a rád. Byl jedním z těch,
kdo mne ne slovy, ale příkladem
života získali pro následování Ježí-
še Krista a pro duchovní práci.
Vzpomínám, jak jsem byl opravdu
poctěn, když mně nabídl tykání. Byl
přítelem mého tatínka a společně
pracovali v sociální činnosti naší
církve, v tehdejších spolcích Staro-
binec a Diakonie. Bratr byl jak zná-
mo advokát, ale záhy po nástupu
komunistického režimu rozpoznal,
jak bude justice u nás manipulována
shora. Rozhodl se tedy zavřít svoji
už tehdy samostatnou advokátní
kancelář a nabídl své služby ústředí
tehdejší Jednoty českobratrské. Byl
totiž přímým svědkem toho, jak teh-
dejší předseda a tajemník Rady
JČBR klesají pod návalem byrokra-
cie státního dozoru nad církvemi,
protože tehdy ještě byli zároveň
kazateli dvou největších pražských
sborů. Dnes je nepochopitelné, že se
tito přetížení bratři zpočátku bránili
myšlence mít v ústředí na pomoc

administrativní sílu. Záhy poznali, 
k jak moudrému kroku se dali od
Boži přemluvit. Plat dostal ubohý, a
tak si přibral ještě ekonomické
správcovství několika pražských
činžovních domů.
Velkou kapitolou činnosti B. Kejře
byla hudba a zpěv. Nejen doprová-
zel, ale také skládal duchovní písně,
byl sbormistrem ve vinohradské CB
a spolu s br. Jiřím Novákem založili
a řídili Mužský sbor CB, který byl
často zván ke službě doma i v cizině.
Vedl redakci nového vydání Křes-
ťanského kancionálu (1965) a sám
vydal několik zpěvníčků pro mládež.
Komunistický časopis Tvorba r. 1970
ocenil jeden jeho počin slovy: „Cír-
kev bratrská vytáhla do boje proti
socialistické výchově mládeže zpěv-
níkem Písničky na cestu.“ Boža
nedělal nic z toho pro svoji populari-
tu, ale jako službu evangeliu. Vzpo-
mínám, že byl kritizován, když při-
zval ke zpěvu některé lidi, kteří se už
od církve a víry vzdalovali. Vím
však o několika, kterým to poslouži-
lo k návratu. Doprovázel na klavíru

sólový zpěv J. Nováka, a tato dvoji-
ce tak procestovala celou republiku.
On také povzbudil několik nás tehdy
mladých lidí, abychom ještě za hlu-
boké totality začali organizovat
tajné letní tábory chlapců a děvčat.
Po nějakou dobu to Kejřova rodina
kryla jako svůj „rodinný tábor“ a
tetička Slávka nám dobře a levně
vařila. Vlastně jsem se vždycky chtěl
Bohumilu Kejřovi trochu podobat,
ale nevím, jak se mi to dařilo.

Pavel Javornický

Pozvánky
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Českobratrská církev evangelická
PRAHA 1 Deutschsprachige Evangelische
Gemeinde Prag – Ne 10.30 h (sv. Martin ve
zdi), f. Frank Lessmann-Pfeifer, f. Andrea
Maria Pfeifer
PRAHA 1 NOVÉ MěSTO – Ne 9.30 h
Klimentská 1211/18, f. Eva Halamová
PRAHA 1 STARÉ MěSTO - Ne 9.30 h
Salvátorská 1045/1, f. Pavel Dvořáček
PRAHA 2 VINOHRADY – Ne 9.30 h
Korunní 1440/60, f. Ester Čašková
PRAHA 3 JAROV – Ne 9.30 h
U Kněžské louky 2139/9, f. Elen Plzáková
PRAHA 3 žIžKOV I – Ne 9.30 h (Betlémská
kaple) Prokopova 4/216, f. Pavel Kalus
PRAHA 3 žIžKOV II – Ne 9.30 h Čajkovské-
ho 1639/10, f. Jaromír Strádal
PRAHA 4 BRANíK – Ne 9.30 h
Modřanská 118, f. Jaroslav Pechar
PRAHA 4 JIžNí MěSTO – Ne 9.30 h (3.ne
v měs. ekum. 18 h) Donovalská 2331/53, 
f. Michal Šourek
PRAHA 4 MODŘANY – Ne 9.30 h
Písková 263/6, f. Zvonimír Šorm
PRAHA 4 NUSLE – Ne 9.30 h
Žateckých 1169/11, f. Marta Zemánková, 
PRAHA 5 RADOTíN – Ne 9.30 h (kostel)
Na Betonce 14, f. Lýdia Mamulová, f. Petr
Špirko
PRAHA 5 SMíCHOV – Ne 9.30 h
Na Doubkové 8/2040, f. Ivo Mareš
PRAHA 6 DEJVICE-BUBENEČ – Ne 9.30 h
Dr. Z. Wintra 15/746, f. Petr Hudec, f. Abi-
gail Hudcová
PRAHA 6 STŘEšOVICE – Ne 9.30 h
nám. Před bateriemi 950/22, f. Pavel Po-
korný, f. Lenka Ridzoňová
PRAHA 8 KOBYLISY – Ne 9.30 h (Kostel u
Jákobova žebříku) 
U Školské zahrady 1264/1, f. Miroslav
Erdinger, f. Ondřej Kolář
PRAHA 8 LIBEň – Ne 9.30 h
U Pošty 1098/6, f. Roman Mazur
PRAHA 9 HORNí POČERNICE – Ne 9.30 h
Třebešovská 2101/46, f. Petr Firbas
PRAHA 10 STRAšNICE – Ne 9 h
Kralická 1001/4, f. Pavel Klinecký
PRAHA 10 UHŘíNěVES – Ne 9 h
Husovo nám. 378/40, f. Michal Šourek
PRAHA 10 VRšOVICE – Ne 9.30 h
Tulská 1/14, f. Jiří Ort
Ochranovský sbor– Ne 9.30 h 
(Domov Sue Ryder) Michelská 1/7 Praha
4 Michle, f. Eva Šormová

Církev bratrská
ČERNOšICE – Ne 9.30 h
Hradecká 2192, k. Pavel Paluchník
PRAHA KOREJSKÝ SBOR – Ne 14 h
Arabská 593/1, Praha 6, k. Moon Key Choi
PRAHA MEZINáRODNí SBOR – Ne 10.30 h
Peroutkova 57, k. Kenneth Mac Harg
PRAHA 1 SOUKENICKá – Ne 10 h
Soukenická 15, k. Pavel Černý, k. Pavel
Plchot
PRAHA 2 VINOHRADY – Ne 9.30 h
Římská 43, k. Pavel Mošner
PRAHA 3 žIžKOV – Ne 10 h
Koněvova 24, k. Bronislav Kaleta, k. Mi-
chal Žemlička
PRAHA 4 JIžNí MěSTO – Ne 17 h 
(Kom. centrum M. Terezy) U Modré školy
1, a k. Mark Polma
PRAHA 4 šEBEROV – Ne 10 h
V Ladech 10, k. Robert Hart, k. Matěj Hájek
PRAHA 5 SMíCHOV -. Ne 9.30 h
Vrázova 4, k. Bronislav Matulík
PRAHA 6 DEJVICE – Ne 10 h (hotel Krystal)
J. Martího 2, k. Daniel Heczko
PRAHA 9 ČERNÝ MOST – Ne 10 h
Stoliňská 2502/41b, k. Tomáš Grulich, k.
Pavel Trefný
PRAHA 9 HORNí POČERNICE – Ne 9 h
Ve Žlíbku 168, a k. Miloslav Kloubek
PRAHA 13 STODŮLKY – Ne 10 h 
(areál obch. pavilónu Luka, Mukařovské-
ho 1986/7, Praha 5)Nušlova 2273/11, a k.
David Novák
ŘíČANY – Ne 10 h 
Konferenční centrum Oáza, Chodov 2112,
Roklanská 5,  k. Daniel Kvasnička

Bratrská jednota baptistů
PRAHA 3 VINOHRADY – Ne 9.30 h, 18 h čín-
ské
Vinohradská 68, k. Erik Poloha
PRAHA 3 VINNÝ KMEN – Ne 16 h ruské
Vinohradská 68, k. Genadiy Gavrilov
PRAHA 3 MEZINáRODNí SBOR – Ne 11 h
Vinohradská 68, k. Gareth Morris
PRAHA 4 PANKRáC – Ne 10 h
Na Topolce 677/14, k. Jáchym Gondáš
PRAHA 6 SVCC – Ne 10.45 h
Nad Habrovkou 3, Jenerálka k. Keith G.
Jones

Evangelická církev metodistická
PRAHA 2 NOVÉ MěSTO – Ne 9.30 h
Ječná 19, f. Ivana Procházková
PRAHA 9 HORNí POČERNICE – Ne 9.30 h
Křovinovo n. 12/18, f. Richard Novák
PRAHA 10 STRAšNICE – Ne 10 h
Vilová 512/26, f. Petr Špirko

Bohoslužby
PIETNí SHROMážDěNí

Pod záštitou primátora hlavního
města Prahy a starosty Městské
části Praha 1 se koná v pátek 

21. června 2012 v 18.00 hodin 

PIETNí SHROMážDěNí 
K UCTěNí PAMáTKY 

27 POPRAVENÝCH
PŘEDSTAVITELŮ ČESKÉHO

ODBOJE
v chrámu sv. Mikuláše na Staro-
městském náměstí v Praze a u des-
ky popravených obětí.

Pořádají:
Město Mnichovo Hradiště, potomci
a příbuzní mučedníků poprave-
ných na Staroměstském náměstí,
sdružení EXULANT – potomci po-
bělohorských exulantů, Kostnická
jednota, Masarykova společnost,
ČSBS, ČsOL, Společnost E. Beneše,
Církev československá husitská,
historické společnosti a další orga-
nizace.

Program:
* Vystoupení pěveckého sboru
Resonance (sbormistr Miloslava
Pospíšilová, klavírní doprovod
Věra Jelínková) - mj. jiné uslyšíte i
skladby Kryštofa Haranta z Polžic a
Bezdružic.

* PhDr. Lubomír Sršeň (Národní
muzeum): Co bude symbolizovat
nový mariánský sloup připravo-
vaný pro Staroměstské náměstí?

* Slovo předsedy Kostnické jednoty
Mgr. Bohumila Kejře

Následovat bude pietní akt s po-
ložením věnců u desky se jmény
popravených  a projevy politických
představitelů.

* * *
OBČANSKÉ SDRUžENí EFFATHA zve
děti, dorost a mládež na letní Kurz
zpěvu do Litomyšle, který se koná
ve dnech 1. – 10. 8. 2013. 
Kromě učení se sborovému zpěvu
budou mít mladí zpěváci na pro-
gramu každodenní biblické progra-
my, večerní rozhovory, muzicíro-
vání “z vlastních 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

(11. 6. 1913 – 1. 4. 2009)

vzpomínka na Bohumila kejře 
ke 100. výročí narození

"Nezamítej mne v čas stáří, neopou-
štěj mne, když pozbývám sil." 

Ž 71, 9
"Já sám až do vašeho stáří, až do
šedin vás nosit budu. Já jsem vás
učinil, budu vás nosit a zachráním." 

Iz 46,2
Prvý verš je slovem člověka, jeho
prosbou. Druhé je slovem Božím,
ujištěním. Jak pak může hovořit člo-
věk, když přibývá let, když vrchol
sil byl dávno překročen a je na sestu-
pu sice pozvolném, ale trvalém? Tu
se na mysl vkrádají různé otázky:
jak dlouho ještě budu soběstačný,
neodkázaný na pomoc druhých? Jak
dlouho mi bude ještě zachována po-
měrná svěžest mysli? Samo Písmo
říká, že stáří je doba života, ve které
není zalíbení. Jaký je lék, kde je
pomoc?
Jedni myslí na své TĚLO a snaží se
udržet v dobré kondici. Vídáme
občas v Krčském lese i běžce pokro-
čilejšího věku, při nich vůle se zdá
být silnější než jejich dolní končeti-
ny, jakoby z posledního meloucí. Jiní
se zaměřili na zdravou výživu, jsou
mezi nimi i věřící lidé a tak jedí vše-
lijaké boby, lupeny - možná i mláto
marnotratného syna se jim zdá zdra-
vější než kus telete tučného, které
mu připravil otec.
Jiní myslí víc na DUŠEVNÍ SFÉRU,
snaží se udržet dřívější duševní
kapacitu. Přichází do módy studium
na školách třetího věku. Tyto snahy
jsou dobré. Nemáme si zkracovat
dny života lenošením, nemáme plýt-

vat zdravím, máme střídmě jíst, ale
ať děláme co chceme, věk tím neod-
dálíme, tíživé starosti žalmistovy se
nezbavíme.
Ale pozbývání sil se nevztahuje jen
na naše tělo a mysl, zasahuje i naše
POVAHOVÉ RYSY, naše chování. 
V mladším věku jsme dokázali po-
tlačovat negativní rysy svých povah,
nebo je aspoň maskovat, ale ve star-
ším věku k tomu často chybí síly. A
tak z opatrnosti se ve stáří často
stává podezíravost, ze soudnosti zá-
vist, ze strohosti tvrdost, ze šetrnosti
lakota.
Konstatování, že jde o přirozený běh
života, když nám ubývají síly těles-
né, duševní i charakterové, nás neu-
spokojí. Také nás neuklidní tvrzení,
že je lepší dožít se stáří než odejít v
mladším věku. Tíseň stáří sami
nevyřešíme, nestačíme na ni.
Pomocí je nám slovo z druhého
břehu, slovo Boží. "Já až do šedin vás
budu nosit" - to je Boží ujištění, že
ani v pokročilém věku nejsme sami,
nejsme opuštěni. Pán Bůh slibuje
svou pomoc těm, kteří mu věří a na
něho spoléhají. Já se o vás postarám,
zařídím vše, co bude potřebí.
Nestarejte se, nestrachujte se, ta
slova z Božích úst nejsou těšínskými
jablíčky, ale realitou. Ujištění, že Pán
je s nimi, platí všem, kteří v něho
uvěřili, ale nejvíce potěšuje ty, kteří
už moc nemohou, kteří už nedokáží
to, co před 20 a více lety. Naše bez-
moc je konfrontována s Boží mocí a
pomocí. Nejsme opuštěni, nejsme

sami, on je s námi. Snad si ani dost
neuvědomujeme, jak velkou pomocí
je v tom i společenství sboru, sboro-
vá rodina. I skrze ni nám říká: Nejsi
sám. Uvědomujeme si to, když vidí-
me některé lidi pokročilejšího věku,
jak žijí osamoceně, bez přátelských
styků, bez trvalejších zájmů - jak
křečci v noře.
Musíme znát hranice svým možnos-
tí. Je tu věk, kdy tělesné i duševní
síly slábnou. Sluší se, abychom byli
střízliví ve svých plánech, ale na
druhé straně neomlouvejme svou
pohodlnost věkem. Ještě můžeme
být všelijak užiteční.
Nesoustřeďme se na sebe, na svou
situaci, na své potíže, na minulost. 
Člověk vyššího věku má tendenci
příliš se upínat na sebe, pořád pře-
zkoumávat svůj zdravotní stav.
Každé píchnutí ho znepokojuje.
Také je v pokušení vracet se stále do
minulosti.
Naše naděje není v minulosti, ale v
budoucnosti. Chraňme se častých
ohlížení se zpět, dívejme se vpřed.
Člověk rád vzpomíná na domov, ve
kterém vyrůstal. Ale náš pravý a
dokonalý domov je před námi, k ně-
mu směřujeme.
V žalmistovu slovu vidíme úzkost,
nejistotu: "Nezamítej mne v čas stá-
ří." V Boží odpovědi nalézáme urči-
tost, ubezpečující jistotu: "Já až do
šedin vás nosit budu." Nedejme se
vláčet svými pocity, spolehněme se
na Boží slovo.

Bohumil Kejř st.

kázání o stáří


