
Bůh s hříšNíkem Pod jedNou
střechou

lukáš 19,1-10

Městem jen prochází. Přesto se ne-
minou ti dva. Dva muži a mezi nimi
zástup, že nedohlédneš. Zde vlivný
a bohatý, tam v dálce na smrt jdou-
cí. Vylézt na strom a podívat se.
Snad poznat, kdo že to je. Z bezpeč-
né vzdálenosti? Ne, neminou se.
Dva příběhy se tu stanou jedním.
„Zachee, pojď dolů.“ A Zacheus už
jde. Sestoupí, zve ho, přijímá. Za-
cheus Ježíše, Ježíš Zachea. Vcházejí
do domu. Hostina uprostřed nepoc-
tivě nabytého přepychu? Zástup
protestuje. Ježíš tu bere podíl na
Zacheově majetku! Ježíš tu bere
podíl na Zacheově hanbě! Boží se-
stupování do našich příběhů. Tak
konkrétní a osobní. Dotýkat se ma-
lomocných? Stát se malomocným.

Stolovat s vyvrženými? Být vyvr-
žen. Kam až? Kam až, svatý Bože?
A zástup soudí. A bude soudit. „Na
kříž, na kříž s ním.“
Ten malý muž se zastavil. I on tu
soudí. Soudí sám sebe. „Jestliže jsem
někoho ošidil.“ Bez výzev k pokání?
Nebylo třeba slov. Dnes přišlo spa-
sení do toho domu. Do mého do-
mu? Do tvého?
A on? On už je opět na cestě. S bře-
menem zas o něco těžším. Na cestě
do Jeruzaléma. Na cestě zaplatit za
naši vinu. A kolem cesty zástup. A
za tím davem vzadu na moruši
možná další malý muž.

Daniel Kuc, 
kazatel BJB Plzeň

Evangelický
týdeník
KOSTNICKÉ JISKRY

12. června 2013 l ročník 98 l cena: 13 Kč

Příští číslo vyjde 
26. června 2013

Z obsahu
* Cyrilometodějská tradice
* Evangelium a evangelia
* Víra jako 

zvláštní vidění

19/2013

Poselství k 3. neděli po sv. trojici

To slovo nás varuje: Hřích musí být
potrestán. My však máme spíše na
mysli mnoho biblických výroků,
které nás ujišťují o odpuštění hří-
chů. Rádi a příliš rychle nahrazuje-
me milostí Boží právo trestat hříšní-
ka, což protiřečí spravedlnosti,
která vychází z Boží neměnné vůle
a ve jménu zákona vyžaduje od lidí
dobro, trestá přestoupení zákona a
podle zásluhy i odměňuje. Právě
takovou spravedlnost každý chápe.
Dnes ji prosazujeme svým poža-
davkem stejné mzdy za tutéž práci
a stejného trestu za stejnou chybu.
Spravedlivý bude pak ten, kdo se
řídí tímto pravidlem přesně a bez
rozpaků. Spravedlivý Bůh by pak
byl ten, jehož vůle se řídí tímto pra-
vidlem a jenž svými rozhodnutími
a činy je konkretizuje.
Lze opravdu tuto vlastnost přisou-

dit i tomu Bohu, který se zjevil Moj-
žíšovi v hořícím keři a který přišel 
v Kristu Pánu na tuto zem? Bude
zmíněná rovnost základem Boží
vůle i u tohoto Boha? Můžeme bez
váhání odpovědět ano. Sledujeme
jeho činy, jak je zaznamenala Bible:
Bůh trestá bez ohledu na osoby 
a co člověk zasel, to bude i sklízet 
(Ga 6,7). Protože Bůh je Pán a stvo-
řitel, člověk mu dluží svůj život. 
S darem života dostává předpis, kte-
rý mu přikazuje užívat života podle
vůle toho, kdo mu ho dal. Tato Boží
vůle, která vyžaduje, abych se jí
podřídil svým aktivním zaujetím, je
nezměnitelná. V tom je vážnost
Boží spravedlnosti. 
Tato spravedlnost není nic jiného
než Boží svatost, tak jak se projevu-
je vůči Božímu stvoření. Vtělila se
do zákona jako svatá Boží vůle.

Zákon ji trvale prezentuje a ohlašu-
je přestupníkům soud a trest. Tako-
vá je Boží spravedlnost aktuálně.
Bůh bere své vlastní požadavky
vážně, neposlušným ohlašuje soud
a trest. Kdyby toho nebylo, pak by
Bůh nebral svůj vlastní zákon váž-
ně a pak by nebyl spravedlivý. Ta
vážnost, kterou my, lidé, nedovede-
me pomyslet ani domyslet, se vždy-
cky k našemu překvapení objeví,
kde bychom to nečekali.
Sledujte apoštola Pavla v Athénách.
Nasloucháte jeho kázání na Areo-
pagu do chvíle, kdy přitakal řec-
kým básníkům, že lidé jsou Boží
děti, ale hned k tomu dodal: jste-li
Boží děti, nemůžete si myslet, že se
Božstvo podobá něčemu, co bylo
vyrobeno ze zlata, stříbra nebo z ka-
mene lidskou zručností a důmysl-

o Boží spravedlnost

Dokončení na str. 2

Přinášeli jsme pozvánky na letošní Noc kostelů a v minulém čísle i tako-
vou obecnou zprávu o jejím konání. Nyní se chceme do několika oslovených
sborů podívat trochu detailněji.
Asi je třeba konstatovat, že i když letos celkový počet sborů a farností
všech církví, které se této iniciativy zúčastnily, dosáhl téměř půl druhého
tisíce, že na mnohých jiných místech se tato akce nekonala. Někde proto, že
na její zorganizování nebylo dostatek sil a ochotných spolupracovníků,
někde se domnívají, že se při ní naprosto míjí očekávání návštěvníků (kteří
přicházejí řekněme pouze z důvodů historických a kulturních) a očekávání
hostitelů (kteří by chtěli oslovit hosty evangeliem a přivést je do svých řad),
a proto obě očekávání zůstávají nenaplněna. Na některých místech občas
vynechávají pořádání této tradiční události proto, aby poskytli možnost
svým aktivním spolupracovníkům se tento večer podívat do jiných sborů a
kostelů...
Jako zprávu o letošní Noci kostelů – a možná jako inspiraci pro vás do dal-
ších let - nabízíme několik kratičkých zpráv z různých sborů a děkujeme
těm, kteří na naši výzvu zareagovali:

České Budějovice (cB)
Na projektu "Noci kostelů" jsme se účastnili teprve podruhé, přesto se nám
podařilo sestavit pestrý program, v němž byly zahrnuty: prezentace někte-
rých sborových aktivit, pásmo o Bibli, výstavka českých překladů Bible, pro-
dej duchovní literatury, varhanní koncert, zpěv, ale nechybělo ani nabízené
pohoštění a možnost osobních rozhovorů o tom, co naše hosty zajímalo.
Pro příchozí byla asi největším překvapením živá a bezprostřední prezenta-
ce výše zmíněné nabídky, která možná trochu poopravila jejich představu o
strnulé církvi.

Svetozár Slavka

Pár pohledů 
na Noc kostelů 2013

Dokončení na str. 2

Papež se vyjádřil ke svému bydlení mimo palác, v Do-
mově sv. Marty: „Pokouším se setrvat při svých zvycích
z časů v Buenos Aires Kdybych ve svém věku se měl
náhle změnit, působil bych směšně. Žiji nadále v uby-
tovně sv. Marty, kde jsou ubytováni biskupové, kněží i
laici. Pro lidi zůstávám tak viditelný a mohu vést nor-
mální život: veřejná ranní mše, oběd s ostatními spolu-
bydlícími v jídelně.“ Rádio Vatikán pak z jeho kázání
zveřejnilo jím vyslovený postoj k ateistům: "Ano, jsou
lidé, kteří tvrdí, že jsou ateisté a že nevěří v Boha. Ale
pokud ve svém životě konají dobro, tak je třeba se 
i k nim chovat dobře," uvedl papež ve svém kázání při

eucharistické slavnosti v kapli Domu sv. Marty, v níž
vyzval ke spolupráci lidi všech vyznání, včetně ateistů.
Také ateisté, pokud konají dobro, mohou být podle
papeže spaseni stejně jako věřící křesťané. "Pán nás
všechny vykoupil Kristovou krví - všechny, nejenom
katolíky. Všechny! Otče, také ateisty?, zeptáte se. Také
ateisty, všechny. A tato krev z nás činí děti Boží prvořa-
dé kategorie. Byli jsme stvořeni jako Boží obraz a
Kristova krev nás všechny vykoupila! Každý z nás tedy
má povinnost konat dobro," citovalo z papežova vystou-
pení Radio Vatikán. "Toto přikázání může být dobrou
cestou k dosažení pokoje. Kdybychom všichni druhým
činili dobro, nakonec se naše cesty protnou. A pomalu,
postupně, poznenáhlu se utvoří ona kultura setkávání,
které máme tolik zapotřebí. Setkáme se, protože konáme
dobro. 'Já ale, Otče, nevěřím, jsem ateista.' Konáš ale
dobro, a tam se setkáváme!“ vyzval věřící papež.  Papež
také vyzval k tomu, aby se věřící nestavěli nad ateisty a
spolupracovali s nimi. "Pán nás stvořil jako svůj obraz a
jsme tedy Božím obrazem. Jelikož on činí dobro, každý
z nás má v srdci toto přikázání: činit dobro, a nikoliv zlo.
To se týká všech lidí.“

-dlemédií

AktuAlitA

Papež František o sobě a ateistech 
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ností. „Nyní Bůh zvěstuje všem, po-
kračoval Pavel, aby této neznalosti
litovali a obrátili se k němu, neboť
ustanovil den, v němž bude spra-
vedlivě soudit celý svět skrze muže,
kterého k tomu určil - toho, které-
ho vzkřísil z mrtvých“ (Sk 17,29-31).
Takový závěr kázání nečekali, jedni
se začali smát a druzí naznačili, že
pokládají „ten den“ za nekoneč-
ně vzdálený. Dnes v 21. století lidé
reagují na oznámení dne soudu
stejně. 
I mimo biblickou oblast se ví, že Bůh
je spravedlivý zákonodárce a soud-
ce. Biblický pojem spravedlnosti má
však ještě jiný význam. Je ovlivněn
Boží svobodou. Bůh je Pán nad zá-
konem. Ten nemá samostatnou exi-
stenci: je Boží institucí. Bůh je nad
ním. Oproti zákonu, který vyžaduje
trest, Bůh odpouští a tak projevuje
svou suverénní svobodu. Omilost-
ňuje hříšníka a ospravedlňuje ho. Je-

-li zákon Boží institucí, od níž se
může Bůh jako král ozvláštnit, pak
mu náleží právo milosti, které jej
znovu staví nad zákon. Myšlenka
Boží spravedlnosti tím dostává neo-
byčejnou hloubku.
Zákon a soud stojí na druhé straně
a osvětlují Boží neomezené právo.
To právo odpouští spáchanou chy-
bu; jako král odpouští a omilostňu-
je vzbouřence a přijímá ho znovu
do své milosti, ač byl odsouzen 
k smrti, kterou si jistě zasloužil. Jeho
spravedlivá vůle se naplňuje ve vý-
konu suverénního práva milosti.
Odpuštěním, smířením, změněním
vzbouřencova ducha, zlomením
jeho odporu láskou přišla k němu
tato láska jako nová možnost živo-
ta, kterou zákon nadarmo vyžado-
val. Tak Bůh triumfuje svým prá-
vem. Toto biblické svědectví o lásce
k hříšníkům kulminuje v učení o
ospravedlnění pouhou vírou. 
To je skoro vše. Musíme však říci,

že Bohu nepřišlo na mysl zbavit svůj
vlastní zákon ceny. Svého práva mi-
losti užívá jen tak, že zároveň potvr-
zuje platnost svého soudu a tedy
zákona. A proto ten, který přišel,
aby nás zahrnul svou soucítící lás-
kou, bere na sebe zlořečenství záko-
na (Ga 3,10.13) a sestupuje do smrti,
která patří hříšnému člověku. Kříž
Kristův je zástupné utrpení, které
usmiřuje spravedlivého a svatého
Boha. Touto manifestací spravedl-
nosti (Ř 3,25), totiž aktem smiřující-
ho Boha byl spravedlivý Boží roz-
sudek zároveň potvrzen i zrušen.
Bůh sám, přicházející k nám, platí
dluh za nás, který nemůžeme spla-
tit (Mt 20,28). Tak jsou nám zjeveny
dvě věci v jedné: velikost Boha v je-
ho spravedlnosti, a soucit, přesahu-
jící každé možné ocenění. Spraved-
livý Pán platí dluh svých služební-
ků - už zaplatil.

Josef Veselý 

o Boží spravedlnost
Dokončení ze str. 1

Žijeme v podivuhodné době, kdy
se viditelně plní Boží zaslíbení před
zraky celého světa. Jsem přesvěd-
čen, že největší událost tragického
dvacátého století s největšími tota-
litními režimy a největšími válkami
v dějinách je založení a existence
Státu Izrael. 14. května to bude již
65 let.
Tolik utrpení a nenávisti, co zažili
židé rozptýlení do celého světa po
dobu více než dva tisíce let, nemá
obdobu, a přesto tento národ neza-
hynul a neztratil se v dějinách svě-
ta. Plní se tak zaslíbení: ...Neboť to
co s vámi zamýšlím, znám jen já
sám, je výrok Hospodinův, jsou to
myšlenky o pokoji, nikoli o zlu.
Chci vám dát naději  do budouc-
nosti. Budete mne volat a chodit ke
mně, modlit se ke mně a já vás vy-
slyším... a změním váš úděl, shro-
máždím vás ze všech národů... a
přivedu vás zpět na místo, odkud
jsem vás přestěhoval. Jr 29,11-14
Tragédie holokaustu pohnula svě-
domím národů a ti, kteří přežili
holokaust, věděli dobře, že záru-
kou, aby se jejich tragédie neopako-
vala, je vytvoření samostatného
státu, kde budou plnoprávnými
občany jako jiní lidé. V nově založe-
né organizaci OSN tato myšlenka
měla podporu s tím, že by měly
vzniknout dva státy - židovský a
arabský, ale to naráželo na odpor
především arabských států. Hlaso-
vání proto nebylo jednoduché, ale,
a to je také zázrak, nakonec 29. 11.
1947 OSN bylo pro vznik dvou

nezávislých států od 15. května
1948. Na židovské straně velká
radost, na straně druhé velké násilí
a odpor. Od této chvíle v Palestině
pokoj nebyl. Z arabské strany při-
cházelý výhrůžky, že pokud židé
vyhlásí nezávislý stát, sousední
státy tento pokus zlikvidují.
Dlouhá a bolestná cesta, kterou pro-
šel hebrejský národ přes Egypt fara-
onů, Babylon a všechna ghetta svě-
ta končila v srdci Tel Avivu před
prostornou kamennou budovou
muzea. Tam se chystali předáci sio-
nistického hnutí, pod vedením
Davida ben Guriona udělat patrně
nejdůležitější rozhodnutí svých
dějin od chvíle, kdy král David"
uprostřed volání a trub" přinesl do
Jeruzaléma schránku úmluvy. Přes-
ně ve čtyři hodiny 14. května 1948
David ben Gurion povstal. Všichni
přítomní vstali a spontánně začali
zpívat Hatikvu (překlad Naděje),
pozdější státní hymnu.
Slova zní: 

Dokud hluboko v srdci duše Židů 
prahnou

a kupředu na východ k Sionu oko
hledí,

moje naděje nebude ztracena,
naděje dvou tisíců let,

být svobodným lidem ve své zemi,
zemi Sionu a Jeruzaléma.

Oděn do černého obleku, uchopil
židovský předák svitek pergamenu
s Deklarací nezávislosti a podepsal,
po něm ostatní.
Pak četl: Země Izraele je místem,
kde se židovský národ zrodil. Zde

se formoval jeho duchovní a národ-
ní charakter. Zde získal svou nezá-
vislost a vytvořil civilizaci svým
významem národní i univerzální.
Zde napsal Knihu knih, aby ji daro-
val světu.... Na základě přirozené-
ho a historického práva židovského
národa vyhlašujeme založení ži-
dovského státu ve Svaté zemi. Stát
ponese název Izrael....Stát Izrael
bude otevřen imigraci Židů ze
všech zemí, v nichž jsou rozptýleni.
Bude založen na zásadách svobo-
dy, spravedlnosti a míru, jak byly
stanoveny izraelskými proroky...
Bude chránit svatá místa všech
vyznání. Na adresu miliónů Arabů,
s kterými izraelští Židé budou mu-
set sdílet svou vratkou existenci,
pak řekl: Vyzýváme arabské obyva-
tele státu Izrael, aby zachovali cestu
míru a aby i oni hráli svou úlohu
při rozvoji státu na základě rovné-
ho a úplného občanství. Podáváme
ruku s přáním mír  a dobrého sou-
sedství všem státům, které nás ob-
klopují, a vyzýváme je ke spolu-
práci...
Po mnoha tvářích tekly slzy.
Bylo 16 hodin 37 minut; David ben
Gurion prohlásil: Stát Izrael je na
světě.
Žel, všechny okolní státy však vý-
zvu o přátelství nepřijaly a rozhoře-
la se válka o nezávislost. Proti všem
předpokladům nedostatečně vy-
zbrojený stát svoji nezávislost uhá-
jil. Mám dobrý pocit, že naše repub-
lika v tomto boji stála na straně
Izraele a velmi pomohla výcvikem
vojáků i dodávkami zbraní. Za to
jsou dodnes Izraelci velmi vděčni.
Naše pomoc mohla probíhat, i když
už jsme byli satelitem Sovětského
svazu, ale v tom je další zázrak, že
krátkou dobu stál SSSR na straně
Izraele a umožnil nám pomáhat. Za
rok se to otočilo a naopak jsme se
postavili na stranu jeho protivníků,
neboť SSSR zjistil, že se židovský
stát nenechá ovlivňovat jeho zámě-
ry. Až po sametové revoluci pa-
tříme zase k blízkým spojencům
Izraele. Tento stát patří mezi nevy-
spělejší země tam, kde dříve byla
pustina a poušť, se už nyní zelená
nová země. Přeji tomuto státu mír
a pokoj, aby se stal další zázrak, že
bude moci žít s okolními státy v mí-
ru a spolupráci, což je určitě jejich
největší přání.

Jan Trnka

medinat jisrael – stát izrael

liBČice N. vlt. (Čce)
V našem sboru jsme uspořádali Noc kostelů poprvé. Rozhodlo to, že letos
má náš kostel výročí – 150 let od položení základního kamene ke stavbě kos-
tela.
Zahájili jsme společně, dospělí i děti. To bylo, myslím, dobré rozhodnutí,
protože mezi návštěvníky byla řada mladých rodin s dětmi. Pro ty byla při-
pravena hra o stavbě kostela. Dospělé poutavě oslovil dr. Z. Susa, který své
povídání o historii kostela zasadil do širokých souvislostí – evropských a
vlastně i světových. Další program byl hudební: koncert klasické hudby a na
závěr vystoupení místního pěveckého sboru Scandula (spirituály). Mnohé
zaujala také výstava fotografií „Stromy a objekty“ R. Hübnera. 
Je to naše první zkušenost. Ohlasy jsou velmi dobré. Lidé oceňovali jak kva-
litu programu, tak i svěží a příjemnou atmosféru, která vydržela až do
konce tříhodinového programu. 
Jestli připravíme Noc kostelů i příští rok? To nevím, ale v každém případě
to byla pro nás dobrá zkušenost. A díky za ni. 

Dana Rotkovská

PrAhA 4 – jižNí město (Čce)
Na Jižním Městě jsme letos Noc kostelů pořádali již potřetí. Po dvou před-
chozích ročnících s bohatším programem (výstava, koncert, divadlo) jsme
letos nabízeli "jen" prohlídku kostela. Přesto přišlo několik desítek lidí. S
řádkou z nich jsem se dal do řeči, samozřejmě o kostele, ale i o řadě dalších
věcí, a bylo to moc fajn. Myslím, že i takové pozvání "bez programu" má v
Noci kostelů svůj velmi hluboký smysl.

Michal Šourek

PrAhA 4 – modřANy (Čce)
Náš sbor se účastnil této akce už potřetí. Letos byla účast nejvyšší - okolo 120
lidí. Nejvíce lákalo povídání herce a architekta (mimo jiné i interiéru naší
modlitebny) Davida Vávry. Ale sledovány byly i další programy: společné
nacvičování a zpívání bratrské liturgie večeře Páně, koncert pro varhany a
trubku (též vlastní produkce) a nakonec i večerní čtení.
Ze setkání jsme měli radost, neboť účast byla hojná, atmosféra veselá i otev-
řená a navíc je zde čas a prostor i k tomu sdílet se mezi sebou, neboť se na
Noci kostelů podílí řada členů sboru a mají tak příležitost si mnohé věci pro-
hovořit.
Záznam povídání Davida Vávry je na internetových stránkách našeho
sboru. 

Zvonek Šorm

PrAhA 4 – Nusle (Čce)
Noci kostelů se náš sbor účastnil letos druhým rokem. Pro návštěvníky jsme
připravili letáček o našem sboru (stavba budovy a co se v ní děje), a také
drobnosti dle nabídky organizátorů Noci kostelů, prohlídku s velmi fundo-
vaným výkladem, klavírní koncert, pantomimickou hru mládeže, výstavu o
zařízení Zvonek Diakonie ČCE, jehož jsme partnerským sborem, spolu 
s prodejem výrobků klientů, a také jsme nabízeli malé občerstvení. 
Osvědčilo se nám vlastně všechno, co jsme připravili, a ohlas ze strany pří-
chozích byl dobrý (stále převládá údiv, že v takové hranaté a strohé budo-
vě je kostel).
Neměli jsme pro tuto akci vytvořen nějaký speciální tým, ale všechno pomá-
hali zajistit členové našeho sboru - materiál, výklad při prohlídce, hru i kon-
cert měla profesionální klavíristka z našeho sboru, občerstvení...
Zatím ještě nepřemýšlíme o tom, jak se k Noci kostelů postavíme příští rok,
protože teprve budeme hodnotit tento ročník, a to nejprve na staršovstvu a
pak i v širším kruhu na sborovém víkendovém pobytu. 

Marta Zemánková

PrusiNovice (Čce)
U nás se konala již podruhé Noc kostelů, po společném zvonění deset minut
před 18. hodinou jsme se nejprve sešli v ŘK chrámu sv. Kateřiny Alexan-
drijské. Zde měli účastníci možnost zhlédnout věž kostela, poté následova-
la od 19 h komentovaná prohlídka kostela a historických náhrobků (doc.
PhDr. Hana Myslivečková, CSc.). Po 20. hodině jsme se přesunuli do evan-
gelického kostela na Přerovské ulici, kde jsme společně naslouchali čtení
Písma sv. a výkladu, který připravil br. f. Mgr. Ludvík Svoboda, který 
v Prusinovicích po svém 30letém působení zůstal v důchodu.
Společně s laiky obou církví jsme se ztišili k přímluvným modlitbám a po
společné modlitbě Otče náš jsme si vyprosili požehnání.
S místní ŘK farností se vzájemně podporujeme i při projektech oprav koste-
lů, zejména těch podporovaných prostředky z evropských fondů. Noc kos-
telů je pokračováním vzájemné spolupráce křesťanů v obci.

Leoš Mach

týN NAd vltAvou (ecm)
Letos se náš sbor v Týně nad Vltavou rozhodl připojit k úspěšnému projek-
tu „Noc kostelů“, který se konal 24. 5. 2013. Akce spočívá ve zpřístupnění
nejen prostor církevních budov, ale především ve sblížení světa věřících a
nevěřících. „Jsme sice malý sbor, ale určitě máme co nabídnout!“ S tako-
výmto sebevědomím jsme se pustili do práce. Program brzy získal konkrét-
ní obrysy a my se společně začali těšit. V modlitebně kaple jsme se rozhod-
li pouštět sestříhaná kázání letošní akce ProChrist 2013. V hlavním sále jsme
přizpůsobili prostředí k posezení a poslechu. Udělali jsme pohoštění, nabí-
zeli kávu a čaj a čekali na příchozí. Přes mixážní pult jsme nechali potichu
hrát ze záznamu chvály jako dokreslení atmosféry a vždy jednou za hodinu
chválící skupina zahrála pár písní naživo. I přes nepříznivé počasí se přišlo
podívat asi 10 lidí. Za největší úspěch považujeme to, že se lidem u nás líbi-

Pár pohledů 
na Noc kostelů 2013

Dokončení ze str. 1

lo a dle jejich vlastních slov byli velmi mile překvapeni rodinnou a pohodo-
vou atmosférou, která u nás vládne, a pozitivně hodnotili i netradiční
vzhled kostela. Osobně mě nejvíce potěšilo, že jsme některým lidem mohli
zvěstovat evangelium a zároveň je pozvat na nedělní bohoslužby, což jedna
návštěvnice skutečně využila. Je to pro nás úžasné povzbuzení a zároveň
poselství, že když o sobě dáme vědět, Bůh nám lidi pošle. Chtěl bych tímto
poděkovat všem zúčastněným za jejich práci při přípravě a realizaci příjem-
ně stráveného večera. Děkuji i za návštěvu Šálkových a Standy Zemanů,
kteří nás přijeli v průběhu večera podpořit svou přítomností, a v neposled-
ní řadě i za modlitební podporu od příznivců našeho sboru.

Ladislav Klimeš

Je zajímavé slyšet různé zkušenosti a pozastavit se nad mnohými přístupy.
A asi se ozývá i lítost, že se člověk nestihne za ten jediný večer účastnit při-
pravených prohlídek a programů na mnoha místech. Ale snad i tyto krátké
pohledy do několika evangelických sborů povzbudí k účasti v příštím roce
a dodá podněty, co a jak by se u vás dalo připravit.

Bohumil Kejř 

fota: Lenka Coufalová: Noc kostelů. 
Libčice, 2013



Půjdeme-li pozorně a s očima sklo-
penýma Staroměstským náměstím
v Praze, spatříme v těsné blízkosti
Staroměstské radnice místo, které je
vyznačeno mozaikou dlažebních
kostek se sedmadvaceti křížky a 
s datem smutně proslulým. Dotkne
se nás již zapomenutá, přece však 
v tomto prostoru stále přítomná
pieta bolesti z dávných časů. Pamět-
ní deska na radnici a znamení utr-
pení splývající s dlažbou jsou tichou
připomínkou neslavného konce sta-
vovského povstání. Ano, právě zde
stálo popravčí pódium (později pře-
dáno do kláštera Milosrdných bratří
v Praze), kde se odehrálo jedena-
dvacátého červnového dne roku
1621 kruté divadlo, na jehož scéně si
habsburská moc po vítězné bitvě
bělohorské vyrovnávala účty s od-
bojným národem. Hrůzná podívaná
se ještě zrcadlila ve vyděšených
očích Pražanů, vzduch se ještě tetelil
úzkostí celé pokořené země, krev
čtyřiadvaceti stínaných hlav čes-
kých stavů (tři další byli oběšeni)
ještě neoschla na sekeře kata Myd-
láře, když se zde konalo příštího
dne exekuční dějství druhé. His-
torie, zahlcená popisem osudů
sedmadvaceti popravených, jako by
na tuto událost pozapomněla. Ale
životní příběh statečného, vzdělané-
ho Mikuláše Diviše z Doubravína,
písaře Starého Města pražského,
básníka a talentovaného hudebníka,
si pozornosti věru zaslouží. Jen o
den později totiž stál na místě po-
pravčím právě on, aby přijal svůj
ortel. Vydrží připravené mučení?
Obstojí v této hře o život? Dokáže
klečet na piedestalu smrti za jazyk
přibitý, dokud kat nevymrská 
z města další tři odsouzence? Ve
chvíli omračující bolesti naplňují
Mikulášovu úzkostí otřesenou mysl
děsivé obrazy včerejšího dne a stá-
vají se mu posilou, když dlažbu
milovaného náměstí zkrápí vlastní
krví. Znovu vidí, jak statečně včera
přicházeli odsouzenci na popravčí
pódium, a to v pořadí podle rodu,
postavení a věku. První položil svou
hlavu na špalek příslušník panské-
ho stavu Jáchym Ondřej Šlik. Nová
politická moc se brzy, možná prio-
ritně, začala zajímat také o jeho stat-
ky. Konfiskace se obecně stala nápl-
ní dnů a podlehly jí celé dvě třetiny
majetku protestantských pánů.
Vždyť poprava sedmadvaceti před-
ních mužů vzpurného národa zna-
menala jen počátek zlých událostí.

České království totiž ztrácelo no-
vým státním zřízením prakticky
svou samostatnost, stalo se pouhou
korunní zemí habsburskou a exo-
dus těch – a byla to celá čtvrtina
české šlechty a nespočítané množ-
ství příslušníků ostatních stavů
včetně lidu obecného – kteří pro
svobodu svědomí museli opustit
vlast a odejít natrvalo do nejistoty
cizího světa, poznamenal nadlouho
nejen ekonomickou, ale především
mravní úroveň země. Vždyť odchá-
zeli většinou ti morálně nejsilnější a
nejčistší. A česká šlechta doma?
Dílem se zgermanizovala, dílem
smísila s cizími příslušníky jiných
šlechtických rodů a během času se
většinou odnárodnila úplně. Fran-
tišek Palacký napsal, že český národ
v této válce „nedovedl nic slavného, ale
přišel bezmála na mizinu“ a český his-
torik německého původu Antonín
Gidely nazval povstání „hazardním
podnikem mužů, kteří dobře nezvážili
své síly a schopnosti“. 
Ano, bělohorská porážka znamena-
la národní katastrofu. K utrpení
tělesnému se ve zmučené Divišově
mysli přidává také utrpení ducha. A
není ještě bolestnější a vemlouvavěj-
ší a úzkostnější? Muž za jazyk přibi-
tý se vrací ve vzpomínkách do mi-
nulosti, váží a hledá míru viny za
tragédii tak hroznou, míru viny po-
pravených i míru viny své. Znovu
vnímá bývalý věhlas českých direk-
torů, jejich hrdost, jejich učenost, ale
s odstupem času i jejich pochybení.
A přece nemůže jinak, než být i na
místě bolestného účtování opět
naplněn obdivem a láskou k těm,
kteří zde včera vydechli naposledy.
Zalyká se krví, ale jeho muka neu-
stále provázejí obrazy popravy vče-
rejší. Před zamlženým zrakem trpí-
cího se objevuje druhý v pořadí,
který hrdě, nikým nepodpírán polo-
žil katu na špalek svou bílou hlavu –
statečný čtyřiasedmdesátiletý Vác-
lav Budovec z Budova, vůdce Jed-
noty bratrské. Třetím odsouzeným
byl vzdělanec hovořící sedmi jazy-
ky, cestovatel, hudebník a renesanč-
ní skladatel Kryštof Harant z Polžic
a Bezdružic. 
Mikuláš Diviš má před sebou tváře
dalších mučedníků. Popravu sedmi
rytířů, kteří následovali ke katovu
špalku tři sťaté české pány, uvedl
86letý Kašpar Kaplíř ze Sulevic. Ja-
ko generál dělostřelectva se účastnil
v roce 1618 obléhání Vídně a za
vlády Friedricha Falckého byl v le-

tech 1618-1620 nejvyšším zemským
písařem. Kdyby byl podal žádost o
milost, dalo se očekávat, že by ji
vzhledem ke svému stáří dostal a
místo smrti by ho očekával pravdě-
podobně doživotní žalář. Byl tak
hrdý nebo tak moudrý nebo pro
něho platilo obojí, že se prosbou
neponížil? - Z nejznámějších po-
pravených měšťanů stanul na místě
popravčím slavný lékař Jan Jesse-
nius, rektor Karlovy univerzity. Na
pamětní desce na Staroměstské
radnici můžeme číst jména dalších
mučedníků. Jediný odsouzený Jan
Theodor Sixt z Ottersdorfu obdr-
žel, a to až těsně před vykonáním
ortelu, osvobozující rozsudek.
A osud za jazyk přibitého? Osud
Mikuláše Diviše z Doubravína? Ne-
podlehl krutému vleklému utrpení.
Přežil a po čase byl i z vězení pro-
puštěn, později však znovu žalářo-
ván a nakonec byl – hrdý, statečný,
nezlomený – přinucen odejít do sas-
kého vyhnanství, odkud se vrátil 
v době nových nadějí v roce 1631.
Protože se nejlépe znal s českými
představiteli před rokem 1620, byl
pověřen, aby identifikoval lebky
popravených, které byly deset let
vystaveny na Mostecké věži. V roce
1632 zpíval v Týnském chrámu pa-
šije – a pozval k nim i kata Mydláře.
Když Sasové vyklidili Prahu, zůstal
Diviš znovu neohroženě na svém
místě. Byl potřetí uvězněn a po čty-
řech letech vymrskán z Prahy. Úto-
čiště nalezl v Lešně, kde v roce 1647
zemřel. Český literární odkaz obo-
hatil svými Paměťmi z let 1621-
1627, které vyšly v monografii
Mikuláš Diviš z Doubravína. Jako
nadšený obhájce české svobody
vytvořil dílo dramatické síly Soudní
rozepře mezi lvem a orlicí. Složil
také četné písně a o svém exekuč-
ním prožitku sepsal paměti pod
názvem Mučednický děj. Poloza-
pomenutý historický příběh nově
promluvil v Divišově osobním svě-
dectví k profesoru Janu Blahoslavu
Čapkovi v temné době nacistické
okupace. J. B. Čapek vložil s vytříbe-
ným vkusem, bohatou jazykovou 
i obsahovou fundovaností svou
vlastní úzkost o osud znovu okleště-
né a znovu pokořené české země do
dějů z dávné minulosti, vrátil se ke
starému příběhu a sepsal jedineč-
nou knihu nazvanou Za jazyk při-
bitý.

Milada Kaďůrková
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Na přelomu dubna a května navštívil ČR prezident Mezinárodního
vězeňského společenství – MVS (Prison Fellowship International -
PFI) Ronald Nikkel. Zmíněná organizace vznikla ve druhé polovině
70. let z iniciativy Charlese W. Colsona. Tento vlivný americký poli-
tik a šéf poradců prezidenta Nixona se dostal do vězení při odkrytí
aféry Watergate. Ještě před svým odsouzením dal svůj život Ježíši
Kristu a své uvěznění prožíval ve společenství se svým Bohem.
Pomáhal ostatním vězňům, zakládal modlitební skupiny a sloužil při
vězeňských shromážděních. Po svém propuštění se začal službě věz-
ňům věnovat naplno. Organizace, kterou založil, pracuje nyní ve
všech světadílech a ve 125 zemích. Colson napsal řadu pozoruhod-
ných knih a stal se vyhledávaným řečníkem, kazatelem a autorem celé
řady knih. Česky vyšly v nakladatelství Biblos knihy: „Znovuzroze-
ný“ a „Jak milovat Boha“. 
Po „Chucku“ Colsonovi se stal mezinárodním ředitelem Ronald
Nikkel, který od roku 1982 řídí tuto dobrovolnickou organizaci. Ron
Nikkel při své návštěvě České republiky navštívil věznici, promluvil
na Katolické fakultě Karlovy univerzity a v Senátu Poslanecké sně-
movny. Setkal se s řadou přátel, s bývalými vězni i s pracovníky české
pobočky Mezinárodního vězeňského společenství, kterou vede ředi-
telka Gabriela Kabátová (http://prisonfellowship.cz).
Ron Nikkel se narodil v Kanadě, vystudoval na University of Win-
nipeg (angličtina a psychologie), University of Lethbridge (psycholo-
gie), York University (sociální práce), Wicliffe College (teologie) a
Loyola University (teologie). Kromě vedení PFI byl v minulosti předse-
dou Aliance OSN pro nevládní organizace v prevenci proti zločinu a pro
prosazování soudní spravedlnosti (1988-96) a zástupcem prezidenta
Mezinárodní asociace dobrovolníků ve vězeňské službě (1983-86). Je
členem výboru ředitelů pro mezinárodní advokacii, nadace Jerišská
cesta a Láska v akci. Je členem poradního výboru centra pro náboženství
a demokracii a akademie pro soudní spravedlnost. Napsal knihy Tvá
cesta s Ježíšem (2006) a Radikální láska v porušeném světě (2011).
Setkání s Ronem Nikkelem je hlubokým zážitkem. Velmi jsem oce-
nil jeho skromné vystupování, hluboký vhled do problematiky
vězeňství, inspirativní nápady pro reformu vězeňství a v neposlední
řadě postoj kristovské lásky k druhým lidem. Při setkání s pracovní-
ky české pobočky hovořil o svých zkušenostech z práce ve věznicích
v nejrůznějších částech světa. Vysvětlil snahu po další reformě vězeň-
ství, aby nucený pobyt v tomto zařízení nebyl inspirací k dalšímu zlo-
činu, ale nástrojem proměny člověka. Své myšlenky artikuluje do
konkrétních návrhů a snaží se, aby radikální křesťanská láska k lidem
měla prostor ve věznicích i v péči o propuštěné. 
Po setkáních s Ronem Nikkelem vždy následovaly živé diskuse s pří-
tomnými a další lidé projevili svou ochotu se do služby vězněným i
propuštěným zapojit. Služba vězněným inspirovaná Kristovým
postojem je důležitou oblastí křesťanské služby. Je výborné, že sbo-
rům jednotlivých církví české ekumeny PFI pomáhá ke konkrétnímu
zapojení v oblasti praktické pomoci (sbírky na Bible pro odsouzené,
na potřeby každodenního života, dárky pro děti odsouzených – akce
Andělský strom, modlitební podpora, vyhledávání ubytování a
zaměstnání pro propuštěné apod.). Mezinárodní vězeňské společen-
ství je přínosné i proto, že nabízí pestré možnosti k zapojení se do
dobrovolnické sociální služby potřebným lidem.

Pavel Černý

Prezident Prison Fellowship
international 

v Čr

„Google mi dá pokaždé špatnou odpověď. Chtějí na nás vydělat.
To já po penězích lidí nejdu,“ ventiluje nový arcibiskup z Can-
terbury Justin Welby nevoli nad výsledky nedávného průzku-
mu, podle nichž více lidí důvěřuje Googlu (společnosti provozu-
jící internetový vyhledávač, sociální síť a další digitální služby)
než Bohu. (Dodejme: cosi jako restituce řeší toho času celosvěto-
vá anglikánská komunita, pokud vím, pouze v Zimbabwe.)
Při arcibiskupově obědě s Lucy Kellawayovou z listu Financial
Times přišlo na přetřes nejedno téma mezi Googlem a Bohem. 
K neformálnosti jistě přispělo, že Kellawayová Welbyho zná od
roku 1987 (kdy se ještě profesně pohyboval v komerční sféře,
blíže k jeho životopisu viz rubriku Aktualita v ET-KJ 10-
11/2013). Novinářka zaznamenala, že Welby nosí levné hodin-
ky, levné oblečení (poradila mu nicméně jednu ještě levnější
značku) a obnošené střevíce s děravými podrážkami, do kavárny
dorazil autobusem, o svém předchůdci v úřadě Rowanu Wil-
liamsovi (jemuž většina britských médií nemůže přijít na jméno)
se vyjadřuje s úctou, šťourání investigativců (např. v alkoholis-
mu jeho otce) akceptuje s tím, že coby veřejný činitel představu-
je „regulérní cíl“ (a fair target) a rozhodně není svatý. O věrouč-

ných otázkách hovoří nový duchovní vůdce 77 milionů angliká-
nů prostě, soustředěně a s trefnými biblickými citacemi.
Výslovně odmítá pojímat Boha jako jakousi „nebeskou pojist-
ku“. Přestože sám je odpůrcem homosexuálních sňatků, pozval
do své rezidence k rozhovoru čelného homosexuálního aktivistu
(Petera Tatchella). Absolventi Etonu dokáží zpravidla úspěšně
vyvolat dojem skromnosti; u Welbyho ovšem podle Kellawayové
nejspíš neběží o nacvičenou pózu, ale o něco daleko vzácnějšího:
skutečnou pokoru.
Na cestě z kavárny si novinářka vzpomněla, že oběd zapomněla
zaplatit (při obědech Financial Times s osobnostmi ze světa poli-
tiky, vědy, kultury a obchodu platí za oba zúčastněné pokaždé
novinář; účet bývá zveřejněn). Než to stihla napravit, Welby ji
(po návratu z toalety) předešel. Epizodka jen dokládá, že list na
setkání s Welbym nasadil špičkovou specialistku z oblasti perso-
nálního poradenství a managementu (která jinak píše sloupky,
nikoli tyto rozhovory pro víkendovou přílohu). Jejím zveřejně-
ním žurnalistka předchází nařčením z neobjektivity.

František Schilla

mezi Googlem a Bohem

PoBělohorské úČtováNí
a mikuláš diviš z doubravína 

(Z obědu Financial times s novým arcibiskupem z canterbury)



Stalo se, že po dlouhé a těžké nemo-
ci v pondělí 13. května 2013 odešel
krátce před svými 86. narozenina-
mi do věčného domova bratr Ivan –
tak ho mnozí důvěrně oslovovali,
mladí i starší. Měl vždy spoustu zá-
jmů. Cvičil děti v Sokole, učil znát
mládež přírodu a hvězdnou oblo-
hu, vedl radioamatérský kroužek,
učil náboženství, hrál v orchestru
na basu...
Vyrůstal od dětství ve věřící rodině,
která se aktivně hlásila k Jednotě
bratrské. Udržoval a prohluboval
svou víru účastí na životě církve 
i osobním čtením Bible. Zbožnost
určovala jeho život, životní hodno-
ty, pomáhala mu vyrovnávat se 
s bolestnými ztrátami členů jeho
rodiny.
Profesí byl fyzik, matematik, astro-
nom. Pracoval v Turnově ve Vý-
zkumném ústavu pro monokrysta-
ly, v Dioptře, v Optické dílně Astro-
nomického ústavu ČSAV – nyní
Ústav fyziky plazmatu AV ČR. Za
svůj celoživotní přínos v technic-
kých vědách byl několikrát oceněn.
V r. 2007 Akademií věd ČR medailí
Františka Křižíka, v r. 2010 se stal

čestným občanem Turnova, v r.
2012 obdržel Poctu hejtmana libe-
reckého kraje významným osob-
nostem. 
Vědec celosvětového významu (na
jeho počest byla pojmenována i
jedna planetka „Šolc“, kterou obje-
vil doc. dr. Antonín Mrklos) – a
zachoval si víru a prožíval radost z
evangelia! Říká se, že věda a víra
nemohou být spolu, navzájem se
vylučují – a hle, u osoby Ivana Šolce
si nepřekážely; on by jistě řekl, že se
měly rády. Hluboce věřící člověk s
pohledem k věčnosti a uznávaný a
oceňovaný vědec – byl Ivan Šolc.
Nyní byl bratr Ivan Šolc oceněn
poctou největší: jeho život byl koru-
nován věčným životem. Rád obra-
cel hovor k tématu vzkříšení a věč-
ného života. Nejen uprostřed křes-
ťanského společenství, kde jsou
druzí naladěni na stejnou „frekven-
ci víry“, ale i při veřejných přednáš-
kách anebo s neznámými lidmi při
autostopu – což bývalo často. Rád
říkával: „Až budu u Krista, řeknu
mu: Hlásím se do práce! - nerad
bych v Božím království zahálel.“
Zdá se, že věčný život byl pro něj

tak samozřejmý, skoro jako pře-
chod z jedné místnosti do druhé...
Jeho často opakovaným vyznáním
bylo svérázné: „život smrtí nekon-
čí. A jede se dál.“
Rozloučení s RNDr. Ivanem Šol-
cem, CSc. se konalo 16. 5. v Ochra-
novském sboru při ČCE v Želez-
ném Brodě za účasti více než 200
příbuzných a přátel. Vedle kazatele
J. Polmy se s ním loučil i Václav
Pospíšil za alšovický sboreček a Dr.
Zbyněk Melich z Ústavu fyziky
plazmatu AV ČR.

Jiří Polma
Pozvánky

inzerce
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Českobratrská církev evangelická

BOŠíN - Ne 9.30 h
Bošín č. 44, Křinec, a f. Kateřina Ros-
kovcová

BRANDýS N. LAB. - Ne 9.30 h
Horova 1885. f. Jan Kašper

ČESKý BROD - Ne 9.30 h
Za Nemocnicí 1159, f. Magdaléna
Trgalová, f. Marek Lukášek

CHLEBY - Ne 8.30 h
Chleby č. 55, Bobnice, j. Miroslav
Německý, a Martin Fér

KOLíN - Ne 9 h
Politických vězňů 560, f. Magdalena
Ondrová

KOVáNEC - Ne 8.30 h (a c)
Kovánec č. 14, Skalsko, j. Josef Kejř, 
a f. Emanuel Vejnar

KRAKOVANY V ČECHáCH - Ne 10.30 h
(b d e), 14 h (a c)
Krakovany v Čechách č. 59, f. Jaroslav
Kučera

KUTNá HORA - Ne 9 h
Jiřího z  Poděbrad 308/4, f. Jaroslav
Fér

LIBENICE - Ne 10.30 h (a c)
Libenice č. 69, a f. Magdalena Ondrová

LIBICE N CIDL. - Ne 10 h (posl Ne
v měs. v MS Diakonie ČCE Husova 2)
Ke hradišti 12, f. Martin T. Zikmund

LIBIŠ - Ne 9.30 h
Školní 44/1, f. Miroslav Pfann

LYSá N. LAB. - Ne 9 h
nám. B. Hrozného 442/16, f. Emanuel
Vejnar

MěLNíK - Ne 9 h
Krombholcova 548, f. Hana Pfannová

MLADá BOLESLAV - Ne 10 h
Husova 199/15, a f. Jan Kašper

MŠENO U MěLNíKA - Ne 10 h
Boleslavská 9, f. Michal Šimek

NYMBURK - Ne 10 h
Smetanova 14/613, f. Kateřina Ros-
kovcová

PEČKY - Ne 9 h
Husovo nám. 480, a f. Lukáš Ondra

PODěBRADY - Ne 9.45 h
Husova 141, f.Martin Fér

PřEDHRADí - Ne 9 h
Předhradí č. 36, Pňov, f. Helena Ju-
nová

VELENICE - Ne 8.30 h
Velenice č. 34, Dymokury, a f. Martin
T. Zikmund

VELIM - Ne 10 h
Sokolská 26, f. Lukáš Ondra

ZRUČ N. SáZAVOU - Ne 14 h (a c e)
Zahradní 189, a f. Jaroslav Fér

Církev bratrská

KOLíN – Ne 9.30 h
Královská cesta 226, k. Jan Draho-
koupil

KUTNá HORA – Ne 9.30 h
Masarykova 321, k. Miloš Hejzlar

PODěBRADY – Ne 9.30 h
Vrchlického 109, k. Petr Geldner

Bohoslužby

PORADNí ODBOR KřESťANSKé SLUžBY
Chrudimského seniorátu ČCE Vás
zve na  

podzimní pobyt 
(nejen) starší generace 

v Evangelickém středisku
Chotěboř,

který se bude konat od soboty 31.
srpna do soboty 7. září 2013  
Cena pobytu: 2200 Kč
Uzávěrka přihlášek: 30. 7. 2013
Informace předá a přihlášky při-
jímá Hana Capoušková, FS Pardu-
bice na adrese: 
hana.cap@seznam.cz, 
tel.: 777 877 080

* * *

FARNí SBOR ČESKOBRATRSKé CíRKVE
EVANGELICKé V BRANDýSE NAD LABEM
zve místní ekumenu a veřejnost na
program k jubileu 400 let Bible
kralické: Dědictví a odkaz dnešku
ve čtvrtek 20. června 19 h v evan-
gelickém kostele sv. Petra Na Vyš-
ším hrádku, Horova 1885.
Program s výkladem evangelic-
kého faráře Jana Kašpera bude spo-
jen s výstavkou k jubileu, o Bibli a
jejích překladech.
Návštěvníci uvidí rovněž ukázku
originálu Svatováclavské bible, je-
zuitského díla, navazujícího na Bibli
kralickou.

DIAKONIE ČCE - STřEDISKO VSETíN
hledá vedoucího Domova pro se-
niory ve Vsetíně. 
Bližší informace e-mailem: 
vsetin@diakonie.cz 
nebo telefonicky 739 244 872. 

č. 15

HORSKý DOMOV ČCE V HERLíKOVI-
CíCH zve:
* 30. 6. - 7. 7. 2013 Odpočinkový
pobyt rodičů bez dětí s překvape-
ním
* 7. 7. - 14. 7. 2013 Pobyt pro rodi-
ny s dětmi s bratrem farářem Sed-
láčkem
* 27. 7. - 3. 8. 2013 Pobyt pro ro-
diny s dětmi se sestrou farářkou
Brodskou
* 17. 8. - 24. 8. 2013 Pobyt pro pra-
rodiče s vnoučaty s bratrem fará-
řem Nečilem
* celoročně možnosti individuál-
ních pobytů
více na www.e-cirkev.cz a na
www.horskydomov.cz 

č. 16

rNdr. ivan šolc, csc.

Dne 21. května 2013 zemřel ve věku
nedožitých 81 let význačný člen I.
brněnského sboru Českobratrské
církve evangelické, dlouholetý člen
staršovstva a laický kazatel br. Ing.
Karel Čápek. Pocházel z Olešnice na
Moravě, z tamější známé rodiny.
Patřil původně k Církvi českoslo-
venské, ale ve svém mládí za půso-

bení místního evangelického faráře
Miloslava Klapuše a po rozhovorech
s tehdejším kurátorem sboru při-
stoupil k Českobratrské církvi evan-
gelické. Stal se pro celý svůj život
jejím horlivým aktivním členem.
Pozoruhodné bylo jeho samostatné
úsilí o sebevzdělání. Vystudoval
strojní průmyslovku a pak dálkově i

techniku v Brně. Již ve studentských
letech se zúčastňoval života mládeže
v tehdy ještě nerozděleném brněn-
ském sboru. Po jeho rozdělení byl
zvolen členem staršovstva ve sboru
Brno I., v němž pracoval řadu let.
Vzdělával se hlouběji v teologii,
takže po příslušných zkouškách se
stal laickým kazatelem. Dojížděl
sloužit do sboru v Silůvkách v době
jeho uprázdnění, do kazatelské sta-
nice v Újezdě-Rychmanově, příleži-
tostně vypomáhal v Brně a jiných
sborech. Vydatnou pomocí mu při-
tom byla jeho žena Zdeňka roz.
Člupková z Olešnice, která uměla
hrát na harmoniu i varhanách, takže
mohla doprovázet společný zpěv.
Navštěvoval nemocné a osamocené,
aby je potěšil evangeliem i osobní
účastí na jejich trápení. Dovedl
napsat krásné dopisy při různých
životních příležitostech. S velikou
vděčností vzpomínám na jeho kon-
dolenci k úmrtí mé ženy.
Jako odborník v technických záleži-
tostech byl také členem seniorátního
stavebního odboru a tedy platným
rádcem nejbližším sborům v Brně a
Olešnici.
Byl to bratr, který svou víru vroucně
promodlil, hluboce promyslel a pro-
věřil. Bude nám chybět na svém
místě v Betlémském kostele, na bib-
lických hodinách a v „kavárničce“,
senior klubu sboru.
Rozloučení bylo dne 25. května 
v tom „jeho“ kostele a posloužila při
něm s. farářka Olga Tydlitátová na
text Žalmu 73, 26. verše.

Jan Pokorný

Za bratrem ing. karlem Čápkem

Ve dnech 30. května až 2. června 2013 v Praze probíhalo
zasedání synodu, nejvyššího orgánu Českobratrské církve
evangelické. Hlavním tématem byla soběstačnost a finan-
cování církve. Synod se usnesl na tom, že bude pracovat s
několika různými modely cesty ČCE k samofinancování a
poskytne tyto modely jednotlivým sborům k diskusi. 
Nejtvrdší varianta počítá s 10% ročním zvýšením odvodů
jednotlivých sborů v průběhu 17 let, kdy bude klesat státní
příspěvek. To je zároveň také nejrychlejší varianta odluky
církve od státního financování. Do představených modelů
lze zadávat různé parametry. S tímto modelem by měly být

seznámeny sbory. Vyjádření seniorátů (správních celků) a
sborů budou předložena 4. zasedání 33. synodu. Součástí
předloženého materiálu budou i návrhy dalšího postupu. 
V případě, že ze sumarizace vyjádření nebude patrný zře-
telný většinový názor ČCE, předloží synodní rada ČCE
materiál variantně nebo předloží návrh dalšího rozhodova-
cího postupu. Část kompenzací sborům ČCE a Diakonii
ČCE za nevydaný majetek bude použita pro mzdové pro-
středky pracovníků v církvi. 

Tomáš Najbrt, Komunikace s veřejností a médii, ČCE
Podrobnější zprávu přineseme v příštím čísle. red.

synod Čce jednal o soběstačnosti a financování církve 


