
Mějte víru v BOhA

Ježíš řekl učedníkům: „Kdybyste
měli víru jako zrnko hořčice, řekli
byste této moruši: `Vyrvi se i s ko-
řeny a přesaď se do moře,´ a ona by

vás poslechla." Odpověděl tím na
jejich prosbu, aby jim „dal více ví-
ry“. Z textů v Mt 17,19-21; 21,21 a
Mk 11,22-24 vyplývá, že Ježíšovy
výroky o síle víry se vztahují k ně-
čemu, co se učedníkům zdá ne-
možné zvládnout. Tak tomu bylo i
u Lukáše. Učedníci byli šokováni
Ježíšovým nárokem, že mají sedm-
krát odpustit svému bratru, pokud
za nimi přijde s prosbou o odpuště-
ní. Vlivem učení zákoníků a příkla-
dem farizeů měli lidé ve zvyku vy-
počítávat, kolik čeho je třeba činit,
aby člověk naplnil zákon. Domní-
vám se, že Ježíš učedníky něžně
„provokoval“ k novému myšlení.
Cožpak by bylo smysluplné, aby
Bůh víru člověku daroval? To je
jako by se malé dítě, které se učí
chodit, modlilo: „Pane, dej mi chů-
zi.“ Co by mu asi Bůh řekl? „Víš, co
je chůze? Chůze je kladení jedné

nohy před druhou. A k tomu drže-
ní rovnováhy.“ Pro malé dítě ob-
rovská dřina, ale nejde přeskočit
vývoj. „Chceš-li chodit, drž se tatín-
ka a dávej jednu nožičku před dru-
hou. Chůze jsou kroky a ty jednou
přejdeš celou zemi. Ale to se nejspíš
nestane, protože to nemá smysl.
Stejně jako přesazovat moruši, či
přenášet hory. Jistě však dojdeš dál,
než sis původně myslel.“ 
Domnívám se, že Pán svým učed-
níkům prostě říkal: „Nestarej se o
velikost své víry. Zdá se ti nemož-
né něco zvládnout? Neuvažuj tak!
Prostě jen udělej to, co Bůh žádá.
Nepochybuj a dělej kroky víry, ke
kterým tě Pán vede.“ Vždyť víra je
prostá (dětská) důvěra v toho, kdo
nás má rád.

Tomáš Trávníček, 
misijní pracovník CB
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Uvažujeme-li o člověku, pak to
první, co jej charakterizuje, je svobo-
da. Všechny jiné přístupy se nedo-
stanou člověku pod kůži, zůstávají
na povrchu. Když někdy nám televi-
ze poskytne pohled na lidi v kon-
centračním táboře, jak vyhaslým
zrakem vyhlížejí ven ze svých kutlo-
chů, vnutí se nám přímo poznání, že
to první a nejdůležitější, co potřebu-
jí, je svoboda. Neuspokojily by je
lepší podmínky, od pohodlnějšího
lůžka počínaje až po týdenní lékař-
skou péči a pak aspoň takovou stra-

vu, jakou dostávají pacienti v ne-
mocnicích. Jsem přesvědčen, že
bych u nich s takovým zlepšením
nepochodil, neboť to, o čem sní, není
lepší koncentrák, ale svoboda. Ne-
porozuměli by dnešnímu člověku,
který by jim svobodu pomlouval, že
se za ni nic nekoupí. Je to totiž tak, že
dokud člověk svobodu neztratí, a to
radikálním způsobem, že je svázán a
odvezen do neznáma – to je radikál-
ní ztráta svobody - své svobody si
neváží, i když jí každý den užívá.
Ten, kdo nechápe, co je svoboda,

nechápe, co je člověk; kdo nepocho-
pil, co je pro člověka ztráta svobody,
nepochopí, co je hřích.
Církev, její nejstarší teologie, kterou
vedli řečtí otcové, se vyslovila pro
svobodu člověka jako první charak-
teristiku člověka. Vedla ji k tomu
snaha, aby jej vysvobodila z antické-
ho objetí osudového určení a naučila
ho chápat důstojnost člověka a jeho
odpovědnost před lidmi i před
Bohem. Nepostřehla však, že snaha
o osvobození člověka mu zastřela

Augustinova věta

Po skončení třicetileté války sepsal
Jan Amos Komenský svůj Kšaft ne-
boli Závěť, ve kterém odkázal české-
mu národu šest hodnot. Jménem
umírající Jednoty bratrské odkazuje
českému národu hodnoty: lásku 
k pravdě, Bibli, lásku k řádu, jedno-
tu, český jazyk a výchovu mládeže.
Naléhavě žádá, aby se český národ 
k těmto hodnotám navrátil, jakmile
to bude možné, a přijal je jako své
vlastní dědictví, které převzal od
otců.
V tomto roce oslavujeme výročí 400
let od posledního vydání Bible kra-
lické. Je to pro nás příležitost napl-
nit přání a výzvu Komenského a
ujmout se dědictví otců. O dědictví
Bible píše Komenský ve své Závěti
toto: A protože náš Pán nařídil, aby se
studovala Písma svatá, odkazuji ti za
dědictví Boží knihu, Bibli svatou...
Přijmi to tedy za svůj vlastní klenot,
milá vlasti, a užívej toho k Boží slávě a 
k budování sebe v dobrém. 
Odkaz Bible je stále živý a dosud
ovlivňuje myšlení mnoha lidí. Tato

kniha je stále nejprodávanější kni-
hou na světě, což svědčí o nadčaso-
vosti jejího poselství. Již více než dvě
tisíciletí ovlivňuje kulturu, vzděla-
nost, jazyk, morálku, mentalitu a
hodnoty tisíců lidí ve většině národů
světa. Přestože se společnost stále
rychleji vyvíjí a mění, odkaz Bible
zůstává jako trvalá hodnota v mění-
cím se světě. V současnosti lze vidět
rozklad hodnot, které lidé ctili po
staletí, vnímáme erozi dědictví na-
šich předků, rozdrobení základů, na
kterých stavěli naši předkové v nej-
lepších obdobích dějin, a odtržení od
historické integrity našich před-
chůdců. Byli však naši otcové sku-
tečně tak na omylu, že věřili všemu,
co je psáno v Bibli, jak vyznal napří-
klad i Komenský? (Kdyby se někdo
ptal na teologii, chopil bych se Bible a
celým srdcem vyznal: Věřím všemu, co
je napsáno v této knize. - J. A. Komen-
ský, Unum Necessarium)
Vzhledem k výše uvedeným skuteč-
nostem je připomínka Komenského
odkazu staré Jednoty bratrské zcela

na místě. Vždyť slovo Bible ovlivni-
lo Slovany zásadním způsobem,
dosud je v srdcích Čechů jakási skry-
tá úcta vůči psanému slovu obecně a
o to více vůči slovům Bible. Češi pat-
ří mezi přední národy v Evropě 
v četbě knih. Průměrný Čech přečte
17 knih za rok. S tím ovšem souvisí
míra vzdělanosti a od míry vzděla-
nosti se odvíjí schopnost tvořit si
vlastní úsudek, a tak národy, které
více čtou, jsou méně náchylné k ma-
sové manipulaci a zotročení totalit-
ními režimy. Jak je psáno v Bibli: Po-
znáte pravdu a pravda vás osvobodí
(J 8,32).O tom ostatně mluvil i Jan
Hus ve svém známém výroku o
pravdě: Hledej pravdu, slyš pravdu, uč
se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu,
drž pravdu, braň pravdu až do smrti,
neboť pravda tě vysvobodí...
Součástí oslav výročí Bible kralické
bude program pro všechny genera-
ce, pro nevěřící i věřící, pro odborní-
ky, kteří mají zájem o nové vědecké
poznatky, ale i pro ty, kteří hledají,
co by Bible mohla dát jim v dnešním

Oslavy výročí 400 let od vydání Bible kralické
AktuALitA

Letní měsíce jsou vhodnou příležitostí pro cestování a poznávání
vzdálených míst. Chceme vám předložit krátkou zprávu o těch, kteří
přicestovali mj. i do naší vlasti, aby se blíže seznámili s věcmi, které
jsou pro ně důležité.
Zástupci mládeže několika provincií Jednoty bratrské (z Evropy, se-
verní Ameriky, Karibiku a Afriky) se sjeli ke společnému pobytu, při
kterém se věnovali misijní úloze církve. Přitom se však také chtěli
inspirovat svou církevní historií, a proto se vydali i po stopách svých
předků ve víře, aby něco z jejich odkazu načerpali.
Důležitým místem jejich pobytu byl Herrnhut (Ochranov), kde se
mohli setkat s minulostí i přítomností Jednoty bratrské. Ve výroční
den 13. srpna slavili v Berthelsdorfu u Ochranova společnou večeři
Páně (v roce 1727 zde v tento den Ochranovští při stejné příležitosti
prožili důležitý duchovní impulz pro své vzájemné vztahy i pro svou
touhu sloužit Beránkovi).
Dále cestovali do Čech, aby navštívili ochranovský sbor v Železném
Brodě a vypravili se do skal na Kalichu, samozřejmě nevynechali
Kunvald a blízký sbor v Potštejně. V neděli 18. srpna se účastnili bo-
hoslužeb s pražským ochranovským sborem v kapli Domova Sue
Ryder. Odpoledne pak věnovali seznamování se s nejvýznačnějšími
pražskými reformačními památkami.
Přes německý Ebersdorf se pak přesunuli do dalšího významného
místa historie Obnovené Jednoty bratrské, do holandského Zeistu.

bok

Letní cestování

světě. Připravuje se program pro
děti, výtvarná soutěž, účastníci bu-
dou moci zdarma navštívit památ-
ník Bible kralické, zhlédnout nový
film o Bibli a panském rodu Žerotí-
nů. Hlavní program bude v sobotu
večer, kdy vystoupí známé osobnos-
ti společenského života se svojí
autentickou výpovědí o tom, co pro
ně znamená Bible, vystoupí divadel-
ní soubory s Komenského Labyrin-
tem, vše bude prokládané písněmi a
koncerty. Také zahraniční hosté
vzpomenou, jak česká reformace
ovlivnila jejich kulturu a národní
společenství. Pevně věříme, že kaž-

dý účastník si přijde na své a bude
odjíždět s touhou uchopit Komen-
ského odkaz nejen pro společnost,
ale především pro svůj profesní,
rodinný a soukromý život.
Oslavy výročí pořádá 13. - 15.9. 2013
obec Kralice nad Oslavou ve spolu-
práci s dalšími organizacemi, jako je
občanské sdružení České studny,
Českobratrská církev evangelická,
Slezská církev evangelická augsbur-
ského vyznání a Moravské zemské
muzeum. 
Více informací je na stránkách akce
www.bible-kralicka.cz.

David Loula
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„O Boží spravedlnost“, jak předznamenává titulem svého článku (ET-KJ
19/2013), se bere bratr Josef Veselý: „To slovo nás varuje: Hřích musí být
potrestán,“ sděluje hned první větou východisko své úvahy. Jsme jistě vděč-
ni za každý podnět k promýšlení svého poznání Boha a služby jemu. S Efe-
zany ohledáváme „jak je PRAVDA v Ježíšovi“ (Ef 4,21) a podobně se ptáme
a upřesňujeme svoje poznání nesamozřejmé SPRAVEDLNOSTI Otcovy, jak
ji Syn naplnil:
Mnohé provokoval ochotným: „Odpouštějí se tobě hříchové tvoji.“ Zdálo se
jim, že „příliš rychle nahrazuje milostí Boží právo trestat hříšníka, což protiře-
čí spravedlnosti, která vychází z Boží neměnné vůle a ve jménu zákona...“
Bratru Veselému se to zdá i dnes o nás, když myslíme Boha snadného k od-
puštění (Neh 9,17). Nakonec Ježíše bezpochyby i kvůli tomu ukřižovali.
Osoboval si pravomoc Boží: „Synem Božím se činil.“ Jestliže se „Boží svatost...
vtělila do zákona jako svatá Boží vůle“, pak zůstává zákoníkům skryta.
Je mnoho pravd i spravedlností: „Říkáme lidem pravdu,“ bývalo tvrzení
KSČ propagující nenávistnou spravedlnost třídní. Dnes je nabídka rafino-
vanější. Neobejdeme se bez Božího nasvícení, bez milosti „osvícených očí
mysli“ (Ef 1,18).
MILOST Ježíšova „Jdi a nehřeš více“ svítí dopředu i uschopňuje. Zažehlo ji
odpuštění jakožto nastartování k BYTÍ S PRAVDOU, k aktivitě ospravedl-
nění, obrazně k chůzi po Kristově cestě, která míří k Otci. V naší kleci časo-
prostoru se jeví směrem do budoucnosti, ale je i duchovním rozkrytím pří-
tomnosti a porozuměním minulosti.
Spravedlnost tohoto světa zaměstnávají minulé kauzy. Kráčí s hlavou doza-
du a je předmětem žaloby Ducha (J 16,10). Směr udává Ježíšovo svědectví
PRAVDĚ (J 18,37). Životem a posléze utrpením a smrtí usvědčuje své soud-
ce, v Boha věřící zákoníky, z jejich nemilosrdné, ano odplácející a mstivě tre-
stající spravedlnosti, jejímž stoupencem a vykonavatelem byl i farizeus Saul
Tarzenský, pozdější apoštol Pavel.
Ten podle MILOSTI sobě dané položil základ, jímž je ukřižovaný Mesiáš,
Král a Spasitel, abychom na něm stavěli (1 K 3,10n). Kristova MILOST k po-
kání a odpuštění mu otevřela rozsáhlé poznání a inspirovala ho k mimo-
řádnému dílu. Vysvětluje, že Bohem poslaný Syn vykonal, na co Zákon
nestačil: Člověk Ježíš, Boží Syn, pro brutalitu našeho hříchu, jak ji ozřejmu-
je na svém k smrti utýraném a potupeném těle, znechutil hřích těm, kteří se
v tom usvědčeni najdou. Těm, v pokání otřeseným, svědčí o Otci mrtvé kří-
sícím k radikální změně. Kralicky: „Potupil hřích na těle, aby spravedlnost
Zákona byla vyplněna v nás, kteří nechodíme podle těla, ale podle Ducha“
(Ř 8,3-4). Tak mluví apoštol za ty, jimiž Kristův kříž otřásl a které přesvěd-
čil. To je změna člověka a podstata Nové smlouvy Hospodinovy, kterou
předjímali proroci (Jr 31,31-33 aj.). Nikoli účtování, lidské představě tak blíz-
ká potřeba zadostiučinění. Svému beznadějně zadluženému služebníkovi
Král odpouští bez náhrady. Problémem se stává jeho odpuštěním nedotče-
né, nemilosrdné, hříchu otročící, nevykoupené srdce (J 8,34-36; Mt 18,23-35)
dnes neschopné pochopit, že Ježíš dal sebe (duši, život), aby nás od nás
vykoupil (Mt 20,28, Mk 10,45) ze zlořečenství, jímž jsme sami sobě, a my
abychom se konečně smířili s Bohem takovým, jaký v Synově podání doo-
pravdy je. Jaký se odedávna zjevuje a v Kristu se dává poznat:
„Hospodin,... silný, lítostivý a milostivý, dlouhočekající a hojný v milosr-
denství a PRAVDĚ“ (Ex 34,6), „činí, což spravedlivého jest... Ne podle hří-
chů našich nakládá s námi, ani vedle nepravostí našich odplacuje nám“ 
(Ž 103,8-10), „Bůh, snadný k odpuštění...“ (Neh 9,17). O takto se zjevujícím
Bohu Zákona bratr Veselý píše: „Svého práva milosti užívá jen tak, že záro-
veň potvrzuje platnost svého soudu a tedy zákona. A proto (Kristus)... sestu-
puje do smrti, která patří hříšnému člověku. Kříž Kristův je zástupné utrpe-
ní, které usmiřuje spravedlivého a svatého Boha...“
Sestupuje? Uplivali jsme a smrtelně zkrvavili Božího dobrodince a troufáme
si říct, že „je raněn a ubit od Boha a ztrápen“ (Iz 53,4)? Trpí snad Boží Berá-
nek, aby si Bůh-láska ve své spravedlnosti sám před sebou nezadal? Anebo
mnohem spíše, abychom my nahlédli drastickou skutečnost jeho trápení 
s námi (Gn 6,6), vpravdě se poznali a s jeho pomocí se změnili pro BYTÍ 
s ním?
„Obětí Boží je duch zkroušený; srdcem zkroušeným a potřeným, Bože,
nepohrdneš“ (Ž 51,19).
„Zdali jakou líbost mám, když umírá bezbožný?(praví Hospodin)... Obraťte
se, aby vám nebyla k úrazu nepravost“ (Ez 18,23.30.).
Všimněme si Božího utrpení a podívejme se na své ruce. Čiňme pokání a
prohlédněme. Beránek Boží snímá hřích světa z každého, kdo v něho věří:
pytel mlžení, příkrov odcizení Bohu a lhostejnosti. Vydáme-li se do světla,
jako že ON je světlo a žádná tma v něm není, jeho usvědčující nás krev mezi
námi prostředkuje a očišťuje nás (osvobozuje, uzdravuje) od všelikého hří-
chu (1 J 1,7). „Vstal z mrtvých pro naše ospravedlnění“ (Ř 4,25). Ano, „Bůh
manifestuje svoji spravedlnost“: Osvobozuje nás od našeho věčně se ospra-
vedlňujícího „já“, probouzí spáče. Vstávají z mrtvých, svítá jim a rozzáří se
Kristus (Ef 5,14). 

Samuel Jan Hejzlar

pohled na hřích a vinu. Jinak řečeno
nepochopila hřích v jeho hloubce.
Naštěstí dějiny církve a její teologie
se odvrátily od řeckých otců a při-
klonily se k Západu. 
Tam vystoupí Augustin, jenž se sám
nejprve osvobodil od stoického a
manichejského učení, aby byl svobo-
den. S filosofickým epikurejským a
stoickým učením se setkal apoštol
Pavel na své misijní cestě v Athé-
nách: „Rozmlouvali s ním epikurej-
ští a stoičtí filosofové.“ (Sk 17,18)
Epikureismus je v podstatě materia-
listický. Právě tím se liší od stoicis-
mu a manicheismu. Hledá nejvyšší
dobro ve slasti: necítit bolest v těle
ani neklid v duši. Stoici zdůrazňova-
li a vyžadovali od člověka ctnostný
život a vyrovnanost – klid. Mani-
chejci učili o dvou principech, dobru
a zlu, z nichž vznikl svět a v něm
spolu zápasí. Ježíš prý přišel, aby
pomohl světlu k vítězství. Mani-
chejci vyžadovali ctnostný život.
Obě učení i epikureismus pocházejí
z 3. století před Kristem. 
Nyní však Augustin bude vyučovat
církev v pravověří. Rozpoznal, že
člověk především potřebuje svobo-
du. Podstata hříchu záleží v nedo-
statku svobody. Ve svém boji proti
Pelágiovi, o němž jsme tu nedávno
psali jako o falešném proroku, jenž
naprosto podcenil hříšnost a připsal
člověku schopnost činit dobré. Au-
gustin nyní znovu učí církev vyzná-
vat, že člověk - hříšník nemůže
nehřešit. K tomu učil i o dědičném
hříchu, aby mohl dokázat nemož-
nost hříšníka, aby nehřešil. Uchází
se o nás, abychom mu uvěřili, že toto

učení je správné, jenže ono se se
svou nemožností nehřešit dostalo
do blízkosti úskalí nebezpečného
osudového určení, které se protiví
apoštolskému poselství víry. 
Ve středověku se tentýž odpor proti
nebezpečí osudového určení o lid-
ské nemožnosti nehřešit objevil 
v novém učení o svobodném roz-
hodnutí. Najednou je člověk venku
z učení o nemožnosti nehřešit, prav-
du zcela opačnou našla církev 
v učení, že člověk se může svobodně
rozhodovat. Z toho čiší nový pohled
na hřích, jeho hluboký, tragický vý-
znam se vytratil. Středověk naplnil
myšlení a cítění církve optimismem:
Hřích je, ale nezraňuje, zvlášť ne
smrtelně. Reformace musela církvi
připomenout, že charakteristickým
znamením hříšníka je skutečnost, že
se nerozhoduje svobodně, nýbrž
naopak, hřích mu zničil svobodu a
uvrhl jej do otroctví, aby se mohl
rozhodovat jen otrocky.
Augustinova formule, že člověk –
hříšník nemůže nehřešit, potřebuje
hlubšího, bližšího vysvětlení: Člo-
věk ztratil svou původní svobodu.
Už je naprosto neschopen znovu se
chopit svého božského určení a být
dobrý, tak, jak to Bůh chce. Zlo se
ho zmocnilo. Kdyby to všechno
mohl zvrátit a ujmout se své pů-
vodní svobody, nebylo by třeba
Kristova vykoupení. Vykoupení
dokazuje jakoby z druhé strany
oprávněnost Augustinovy formula-
ce „hříšník nemůže nehřešit“. Ne-
dokáže milovat Boha a bližního.
Žádný jakkoli veliký a mravní čin
nedokáže zjevit ani umenšit tu
pravdu, o níž smíme říci, že byla

Augustinovi zjevena: hříšník ne-
může nehřešit.
Tento hříšník, který nepřestává být
hříšníkem, zůstává být osobou, a to
osobou odpovědnou. Není vylou-
čen z lidské společnosti, nestal se
zvířetem, neztratil svou důstojnost
osoby. Podobnost s Bohem a druhý-
mi lidmi mu byla zachována. Ne-
jinak je tomu s jeho nadáním a
schopnostmi. Tohoto - lze říci velké-
ho - hříšníka, nacházíme v lidské
společnosti jako vynikajícího uměl-
ce, jako vědce, jako státníka, jako
známého a chváleného dobrodince.
Jeho vzdělání a nadání, jeho tvořivá,
jak říkáme, božská schopnost bývá
právem oceněna mnohdy i na celém
světě. Hřích, který v nich ve všech,
jako v nás, obyčejných lidech, zůstá-
vá, se nejspíš projeví tam, kde se lidé
dostávají do nejtěsnějšího styku 
s lidmi, tam i z vědce vykoukne
hřích, který skoro dokonale zůstává
skryt, když je vědec ve styku se svou
laboratoří a jejími pokusnými krysa-
mi. Pak se divíme, že se takový vě-
dec dopustí zločinu na své ženě
nebo na své tchyni.
Hříšník nemůže nehřešit. Dokáže
být ve světě vším možným, jednou
ho chválíme, jindy ho odsuzujeme,
ale on nedokáže nebýt hříšníkem.
Dokáže se velice změnit směrem 
k dobrému jako Jean Valjean z Bíd-
níků, ale nedokáže, aby přestal být
hříšníkem. 
Všichni hříšníci potřebujeme odpuš-
tění a vykoupení, avšak i s tímto
odpuštěním zůstáváme hříšníky,
omilostněnými k slávě Boha Otce,
Syna i Ducha svatého.

Josef Veselý

Augustinova věta
Dokončení ze str. 1

Velký evropský myslitel David Hu-
me formuloval v 18. století tři funda-
mentální přirozené zákony. Bylo to
v úžasné době posedlé touhou po
řádu a kráse. Adam Smith založil
ekonomii jako vědu o řádu trhu;
zemřel v roce 1790, o rok dříve než
W.A.Mozart, v jehož nepřekonatel-
né hudbě můžeme řádu naslouchat.
Prvním ze tří fundamentálních při-
rozených zákonů Davida Huma je
zákon stability vlastnictví, druhým
je zákon jeho dobrovolného převo-
du a tím třetím je zákon dodržování
slibů. Slovo zákon, jak ho použil Hu-
me, má jiný význam ve srovnání s
tím, jak mu rozuměl Isaac Newton,
když hovořil o fyzice a astronomii.
Newtonovy zákony jsou objektivní,
nedají se porušit. Humeovy zákony
se porušit dají. Jsou důrazným varo-
váním každé společnosti, co ji čeká,
přestane-li respektovat vlastnická
práva, jestliže se vlastnictví začne
převádět násilím a jestliže už nebu-
de možné spolehnout se na to, co
bylo smluveno. Takovou společnost
čeká zmar, chaos a nakonec úplný
zánik. Hume si také všimnul, že růz-
ná společenství rozsetá po širém
světě dospěla nezávisle na sobě k té-
muž, že totiž jejich přežití a rozvoj
závisí na úctě k oněm třem přiroze-
ným zákonům. Ty platí dodnes, his-
torie přinesla od té doby jen bezpo-
čet důkazů jejich platnosti. Nelze si
představit spolehlivější vodítko cho-
vání společnosti. Také česká společ-
nost zažila na vlastním těle důsled-
ky porušování zejména prvních
dvou. Krajina a venkov nezhojily
jizvy po násilné kolektivizaci do-
dnes. Všichni si pamatujeme, jak

vypadala historická jádra měst, než
byly domy před dvaceti lety v resti-
tucích navráceny původním majite-
lům. Na Starém Městě pražském za-
vřené a zčernalé krámy, v nich sběr-
né suroviny, padající omítka, scéna
jako stvořená pro natáčení americ-
kých válečných filmů. Když David
Hume nazval ona tři pravidla fun-
damentálními přirozenými zákony,
řekl tím, že jsou to principy, že re-
spekt k vlastnictví musí být principi-
ální. Princip je to, co se dodržuje bez
ptaní, co už nevyžaduje žádné další
zdůvodnění. To, že budování svo-
bodné společnosti musí hned po
listopadu 1989 z oněch principiál-
ních důvodů začít nápravou majet-
kových křivd, tehdy ostře věděla
Občanská demokratická aliance.
Absolutně první návrh zákona, se-
psaný čtyři týdny po zřízení minis-
terstva privatizace v červenci 1990,
byl restituční zákon, ve Federálním
shromáždění pak dostal číslo
403/1990 a platil už od listopadu
toho roku. V započatém svižném
tempu pak pokračoval zákon o mi-
mosoudních rehabilitacích, podle
něhož se navracel majetek znárod-
něný po únoru 1948. Jeho propoje-
ním s kupónovou privatizací se
podařilo zcela eliminovat dopady
restitucí do státního rozpočtu, proto-
že oprávněné osoby nedostávaly od
státu náhradu v penězích, pokud
nebylo možné navrátit jim majetek
rovnou v naturální podobě, nýbrž 
v akciích Restitučního investičního
fondu. Restituce církevního majetku
se však zadrhly na nevůli vedoucích
politiků ODS, a to přesto, že zákono-
dárci z počátku 90. let prozíravě blo-

kovali nakládání s majetkem, který
měl být navrácen církvím, ale také
jiným subjektům. Jejich argumenta-
ce proti církevním restitucím byla
druhově stejně ubohá a nedůstojná,
jakou slyšela moje maminka, když si
k sousedům přišla po válce pro
gauč, který si u nich schovala poté,
co gestapo zatklo v roce 1943 našeho
tatínka a my jsme se museli vystěho-
vat: Nezlobte se, my ten gauč potře-
bujeme, už jsme si na něj zvykli. To,
co je vidět, je obvykle ve srovnání 
s tím, co vidět není, mnohem méně
důležité. Jetliže se nyní vláda roz-
hodla navrátit církvím polovinu ně-
kdejšího majetku v hodnotě 75 mili-
ard, je to na první pohled hodně
vidět, mnozí se toho dokonce lekli.
Jenomže to, co tak vidět není, je zjed-
nání průchodu práva a spravedlnos-
ti, což je přesně to, co naší společ-
nosti stále tolik chybí a co má ne-
srovnatelně větší cenu. Schválení zá-
kona o majetkovém vyrovnání 
s církví a jeho potvrzení Ústavním
soudem je chvályhodné a jeho vý-
znam snad ani nejde docenit.

Tomáš Ježek

Ekologická sekce České křesťanské
akademie zve na besedu Cyklus ži-
vota a smrti v ekosystémech šumav-
ských horských smrčin. Úvodní slo-
vo pronese doc. RNDr. Jakub Hruš-
ka, CSc. (člen stínové vlády Šumav-
ského národního parku). Beseda se
bude konat v úterý 24. září 2013 
v 17.30 hodin v přízemí kláštera
Emauzy (Praha 2, Vyšehradská 49).  

JN

restituce církevního majetku

PAveL SkáLA, O SvAtOSti MiLOSrdNéhO BOhA
Výbor z kázání
Pavel Skála (1956 - 2003) působil jako diakon a farář ve sborech Českobratr-
ské církve evangelické ve Strmilově, Miroslavi a Horní Krupé. K desátému
výročí jeho úmrtí vychází výbor z jeho kázání. Editor Jiří Šimsa je sestavil do
několika souvislých celků: na Mariino Magnificat, na texty z proroků
Izajáše, Micheáše a evangelistů Matouše a Jana.
"Svět je už nakousnut evangeliem. Hospodin snižuje vyvýšené, k poníženým a hla-
dovým obrací svou tvář. Bylo-li zkraje řečeno: Bůh shlédl tam, kam nikdo nepohléd-
ne, teď se ještě dopoví: Bůh povýšil ponížených. Už se tak stalo a tohle se nezmění."
Doslov napsal Jaroslav Vítek. 
EMAN, 
Husova 656, 256 01 Benešov, tel.: 317 722 215, http://eman.evangnet.cz

Novinka od eMANA

Zadostiučinění?
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Za příjemného letního počasí se 5.
až 9. července 2013 uskutečnil další
ze zájezdů o. s. Exulant, tentokrát
zejména na západní Ukrajinu. V do-
bách násilné rekatolizace v 17. a 18.
století mnozí z Čech a Moravy
opouštěli své rodiny, majetky a
vlast, aby mohli svobodně vlastnit
Bibli kralickou, svobodně vychová-
vat podle Bible své děti, svobodně
se shromažďovat kolem Božího
slova  a zvěstovat svobodně evange-
lium dalším lidem. Tak se někteří
potomci českých exulantů pro víru
dostali také na dnešní západní
Ukrajinu, do tehdejší Volyňské gu-
bernie. Některá místa, kde v druhé
polovině 19. století našli někteří
potomci českých exulantů pro víru
svůj nový domov a kde se setkali i 
s Čechy z Čech a Moravy, kteří 
v téže době využili pozvání ruského
carského režimu k osídlení této části
Ukrajiny po zrušení nevolnictví,
byla hlavními cíli zájezdu. Cestou
jsme se zastavili v solných dolech 
v polské Věličce, které jsou svou
uměleckou výzdobou z kamenné
soli světovým unikátem. Také krát-
ké večerní zastavení v historické
části nedalekého Krakova bylo vel-
mi příjemné před noční cestou na
polsko-ukrajinské hranice.
V sobotu dopoledne nás čekalo
původně neplánované zastavení 
v Dubně, kde nás místní sbor evan-
gelijních křesťanů - baptistů přivítal
na nádvoří před pěknou modliteb-
nou písněmi mládeže a pak nám
poskytl příjemné občerstvení. Měli
jsme také příležitost se vzájemně
poněkud představit. Místní nás
stručně seznámili se svou historií 
i současnou činností sboru. Ta se
neomezuje na bohoslužby a biblické
vzdělávání členů a jejich rodinných
příslušníků, ale zahrnuje i práci
sociální - s alkoholiky, dětmi z ulice,
v dětské věznici atd. Nezapomenu-
telným zážitkem byl zpěv mužské-
ho kvartetu, který tvořil kazatel
sboru a jeho bratři z početné rodiny
zakladatele sboru. V Dubně jsme se
dověděli ještě další překvapení, že
totiž jiný sbor - v nedalekém Mly-
nově - pro nás připravil oběd. S tím
jsme vůbec nepočítali. Ti, kteří ne-
znají ukrajinskou pohostinnost, byli
překvapeni, že to, co bylo bohatě
prostřeno a stačilo by pro dvojná-
sobný počet, byl vlastně jen "před-
krm". Byli jsme také obdarováni
videozáznamem z 90. výročí mly-
novského sboru v roce 2010. Tam se
lze dovědět o složité cestě tohoto
sboru i o perzekuci a pokusu o jeho
likvidaci za sovětské vlády. Díky
Bohu, navzdory velikým problé-
mům, zabavení bývalé modlitebny
a dalším represím, tento sbor nejen
přežil, ale žije a pracuje. Má nyní
krásnou moderní modlitebnu s po-
třebnými dalšími prostory pro svou
činnost.
Na své cestě jsme nevynechali ani
památná místa kdysi Českého Malí-
na. Byl vypálen a brutálně vyvraž-

děn německými okupanty 13. 7.
1943, a to včetně žen a dětí. Mnozí
včetně nemluvňat byli zaživa upále-
ni ve škole, stodolách a dalších ob-
jektech, jiní postříleni. Celkový po-
čet obětí byl 400, z toho 374 Čechů.
Přežilo jen asi 16 % obyvatel prospe-
rující obce.
Dalším místem naší cesty byl Bo-
ratín. Osada Český Boratín byla za-
ložena v roce 1872 několika evange-
lickými a katolickými rodinami,
které se sem přistěhovaly z Jilem-
nicka. Později přišli další z dalších
míst v Čechách a na Moravě. Vznikl
zde český evangelický sbor. Může-
me se o něm dočíst v několika pub-
likacích (Josef Vlk: Historie Českého
Boratína; Antonín Balabán: Mé
vzpomínky; Oldřich Rejchrt: Papr-
sky kalicha v letorostech Čechů 
z Volyně; Jan Jelínek: Pouštěj chléb
svůj po vodě).  Mezi nejvýznamněj-
ší faráře boratínského evangelické-
ho sboru patřili Antonín Balabán a
Jaroslav Opočenský. Působil zde i
farář Jan Jelínek; jeho hlavním půso-
bištěm byl však Kupičov, který jsme
z časových důvodů a nejisté sjízd-
nosti cest pro náš autobus museli
vynechat. Bývalý boratínský evan-
gelický kostel slouží dosud ukrajin-
ské pravoslavné církvi a je na něm
pamětní deska, připomínající české
evangelíky.
Naše sobotní putování jsme skončili
v Lucku. Zde jsme byli v péči jedno-
ho ze dvanácti luckých sborů  evan-
gelijních křesťanů - baptistů. Hlavní
organizátorkou našeho ubytování 
v rodinách i sborových prostorách,
stravování i průvodkyní již od Dub-
na až po pondělní odjezd z Lucka
byla sestra Ljudmyla Hapoňuková.
Jsme jí za její obětavou službu velmi
vděčni.  
Neděle - bohoslužebné shromáždě-
ní s Památkou večeře Páně. Společ-
né písně, čtení Božího slova, modlit-
by, kázání, několik básní a písní
smíšeného pěveckého sboru na vy-
nikající úrovni, modlitby za ty, kteří
o to předem požádají - to vše patří 
k běžnému programu bohoslužeb.
Jako hosté jsme však byli požádání
o vyřízení pozdravů nebo krátkého
slova povzbuzení či vztahu k nav-
štěvovaným místům, a to pokud
možno z různých míst. Tak se nás
zapojilo pět - od západních Čech až
po severní Moravu. Posloužili jsme i
třemi jednoduchými písněmi s do-
provodem kytary a klavíru, což bylo
vděčně přijato.
V neděli odpoledne jsme si prohléd-
li historický Luck, o němž můžeme
říci, že byl dříve multikulturní, mul-
tináboženský i multinárodnostní.
Před 2. světovou válkou zde žili
svorně vedle sebe pravoslavní
Ukrajinci, katoličtí Poláci, němečtí
luteráni, Židé, nábožensky rozrůz-
nění Češi, Litevci a další. Bývalá
německá "kircha" se za sovětské vlá-
dy stala skladištěm zeleniny a pak
umělých hnojiv. V 90. letech minulé-
ho století ji získali baptisté jako svou

modlitebnu. Činnost sboru se rozrů-
stala. Asi před 10 lety někteří z něj
založili nový sbor na sídlišti, na kte-
rém nebo poblíž nějž bydleli. Má
nyní již asi 200 členů. Modlitebna
tohoto sboru, dokončená před 7 le-
ty, má však kapacitu asi trojnásob-
nou s nadějí, že se brzy plně využi-
je. Má kromě jiného také ubytovací
prostory, kuchyň a jídelnu, třídy pro
předškolní výchovu dětí z okolí,
prostory pro nedělní školu dětí 
z rodin sboru i okolí. Sbor získal a
provozuje bývalý pionýrský tábor
jen několik km od města s kapacitou
pro 100 dětí v prostředí lesoparku 
s dvěma jezery. Mimo letní sezonu
je využíván pro rodinné víkendy,
různé kurzy a konference - nejen
pro vlastní sbor.
Společná večeře, krátké setkání 
s hostiteli v rodinách a odpočinek
před náročným pondělním progra-
mem a noční cestou domů.
Pondělí - rozloučení s hostiteli a
cesta nejdříve na Michalovku. Z té
původní, až na výjimky české, zů-
staly jen malé zbytky. Dřevěné cha-
loupky a chalupy dožily, nové zde
jsou jen ojedinělé. Česká baptistická
modlitebna nestojí již řadu let,
zděný bývalý evangelický kostel
sloužil za sovětské vlády jako klub-
zejména komsomolcům a nyní je
využíván jen výjimečně, především
jako volební místnost. Součástí
objektu byl i byt faráře, který je 
v užívání jedné rodiny dosud. Čes-
ký původ kostela připomíná pamět-
ní deska. Cesta k bývalému hřbito-
vu je v lesní části zarostlá křovím,
bývalý hřbitov rovněž. Další gene-
race ho již asi nenajde. Ještě že 
s námi byly sestry Světluše Pechová
a Drahoslava Rut Nývltová, dcery
michalovského evangelického fará-
ře Jana Matěje Tomeše, které zde na
michalovské faře prožily své dět-
ství. Leccos nám vyprávěly, za což
jsme jim vděčni.
Další naše zastavení bylo v Miro-
tíně. Velký český baptistický kostel,
dokončený v roce 1912, s kapacitou
asi 400 osob, byl v 60. letech minulé-
ho století vodorovně přepažen a
uvnitř přestavěn pro kulturní účely.
Dnes je zchátralý a opravován. Pů-
vodní česká škola vedle kostela ještě
slouží školní výuce. Jako školní
budova je využívaná i budova 
z druhé strany kostela, která patřila
před rokem 1925 Valáškovým (prv-
ní reemigrace v roce 1925), později
Pospíšilovým. Funguje i původní
studna s rumpálem, z které si mnozí
načerpali kvalitní studenou osvěžu-
jící vodu. Zděná, původně česká sta-
vení jsou stále v dobrém stavu a
dobře udržovaná. Dokonce i cesta
ve vesnici je na ukrajinské poměry
mimořádně dobrá. 
Krátké zastavení v Zdolbunově,
prohlídka nové modlitebny i vnější
pohled na původní českou modli-
tebnu, kterou sovětská moc využila
jako soudní budovu, ale v 90. letech
ji získal jeden ze tří místních baptis-
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ZtrACeNé ZáZeMí
V českém literárním světě stále nabí-
rá na síle houfec mladých autorek,
mezi něž lze počítat i Janu Šrámko-
vou (1982). Po debutu Hruškadóttir
oceněném Cenou Jiřího Ortena a
knížce pro děti Putování žabáka
Filemona vyšla nyní její autobiogra-
ficky laděná próza Zázemí. I tento-
krát jde o knížku nevelkého rozsahu,
jejíž dušezpytný ponor si zaslouží
pozornost vnímavého, ba právě i
křesťanské víře oddaného čtenáře. 
Mladá žena, matka dvou dětí, reka-
pituluje svůj vztah s nedávno zemře-
lou babičkou. Krajinu její duše líčí
rozmanitými prostředky: postupně
před námi defilují dětské zážitky či
záznamy babiččiných vzpomínek,
jež mají někdy až legendární pova-
hu, neboť se staly součástí rodinné
tradice předávané z generace na

generaci. Příběh situovaný do maloměstského prostředí Vysokého Mýta či
hrdinčina tázavého života v Praze vypráví o nesplnitelné touze vrátit se do
bezpečí babiččiny náruče. A také o touze po úkrytu, který by už dospělou
vnučku ochránil před náročností života, jak o tom svědčí i text na přebalu
knížky: „Babičko, pojď, utečeme spolu.“
Hranice mezi autorkou a hrdinkou příběhu je zcela propustná a zřejmě
téměř neznatelná. Šrámková je bystrou pozorovatelkou těch nejjemnějších
detailů, ať už věcí či samotného života ve svém bezprostředním okolí. Ty
Janince, vypravěčce Zázemí, zároveň zrcadlí labyrint vlastních otázek a
váhavých odpovědí. To vše je líčeno neotřelým, osobitým a čtivým jazykem,
často za přispění krátkých a strohých vět. Snaha o babiččin věrný obraz se
rychle mění v sebezpyt, ve snahu porozumět sobě samé skrze zlomkovitou
mozaiku babiččina života. Vnučka vychovaná v intenzivně prožívaném
protestantském prostředí se na přísně vykolíkovaném hřišti církevního pro-
vozu ocitá tak trochu mimo hru; z toho pramenící nejistota a provinilost se
jí pak stávají špatnými rádci na cestě k sobě samé a také Bůh se stává obětí
zevšednění a vnitřní únavy. 
Babička vždy překypovala dobrotivostí a laskavostí, tak ji znalo blízké i
vzdálené okolí. Naše hrdinka se jí chce podobat, proto paradoxně hledá 
v babiččině životě také cosi, co by mělo podobu její vlastní nejistoty; v čem
by jako v oáze mohla spočinout a načerpat tu živou vodu k vyrovnání se s
vlastním stínem. Někdy ji přece jen přemůže přemíra pláče, přílišná touha
po úniku prostřednictvím literárního světa; někdy bychom snad očekávali i
více náklonnosti a laskavosti vůči těm, s nimiž se v životě potkala. To jí ale
jistě odpustíme také pro statečnost a otevřenost, s níž autorka popsala bře-
meno předem dané určenosti či požadované dokonalosti, jež bylo často
naložené na ramena dětí narozených přímo do náruče té či oné církve.
Cestu zpátky proti proudu času k babiččině bezpodmínečné lásce a přijetí,
ale také k její právě hledané nedokonalosti, korunuje Janinka možná svou
jungovskou individualizací, svým zasvěcením znovunalezenému Bohu, jak
ho prožije při návštěvě katolického chrámu. Nebe rádo otevírá v srdci člo-
věka nápovědu ke shovívavé lásce k sobě i k bližnímu zcela nečekanou a
netušenou cestou.
Jana Šrámková: Zázemí. Fra, Praha, 2013, 138 s. 

Pavel Holeka

Po stopách českých evangelíků a baptistů na volyni

Naše recenze

tických sborů zpět k bohoslužeb-
ným účelům. Protože nestačila, po-
stavili v sousedství modlitebnu
novou. Malá zastávka v Rovně,
večerní průjezd Lvovem, relativně
rychlé, to je méně než tříhodinové
odbavení na hranicích a cesta domů. 
Úterý 10.00 - příjezd do Olomouce,

loučení. Dříve mnozí neznámí, nyní
docela blízcí.
Svědkové toho, že to lidské pomíjí,
ale to Boží nejen zůstává, ale roste.
Vždyť počet protestantů se od druhé
světové války na Volyni zněkolika-
násobil. Pán Bůh své dílo koná dál.

Dobroslav Stehlík

dOZOrčí rAdA diAkONie čCe vyhLAšuje výBěrOvé říZeNí NA MíStO řediteLe diAkONie čCe
s nástupem v lednu/únoru 2014.

Požadujeme vysokoškolské vzdělání, členství v registrované křesťanské církvi, alespoň 5letou mana-
žerskou zkušenost, prokázanou trestní bezúhonnost.
Výhodou jsou jazykové znalosti nejméně 1 světového jazyka, členství v Českobratrské církvi evange-
lické, pracovní zkušenost v Diakonii, manažerská zkušenost v sociální či neziskové oblasti.
Nabízíme práci pro strategicky řízenou církevní organizaci působící v rámci Českobratrské církve evan-
gelické, poskytující především sociální a pastorační služby, jejíž součástí jsou také školské právnické
osoby. Dále nabízíme pracovní poměr na dobu 6 let a přiměřené mzdové ohodnocení.
Kontakt: Ivana Swiatková, swiatkova@diakonie.cz, 723 458 306 - pro podání doplňujících informací.
Své přihlášky doručte do 15. 9. 2013 na adresu správní rady Diakonie ČCE, Belgická 22, 120 00 Praha 2 –
Vinohrady, v uzavřené obálce, kterou, prosíme, nadepište „Výběrové řízení – ředitel DČCE“.



Doufám, že napíše vzpomínku ně-
kdo jiný, poučenější, protože toto je
jen střípek...
Marta Kocnová mě provedla neděl-
ní školou od salvátorské věže až po
levou sakristii a s Alfredem Kocá-
bem pak i konfirmovala. Drobná
prošedivělá paní s drdolem a výraz-
nýma očima.
Bylo nás na začátku devadesátých
let skoro třicet, scházeli jsme se ve
dvou skupinách v bytě Kocnů 
v Soukenické ulici. Byli jsme její
poslední ročník. Listovali jsme opo-
třebovanými předválečnými kralic-
kými Biblemi, Marta Kocnová pře-
četla sumář a my měli najít a zahlá-
sit kapitolu. (Trochu mám pocit, že
Český ekumenický překlad nám
zatajila, ale spíš to nebude pravda.) 
S tím, co mě o Bibli naučila, jsem si
vystačil ještě při zkouškách praktic-
ké znalosti SZ a NZ na fakultě, a
možná to trochu platí i pro základní
osu církevní dějin. O víře v Boha či o
našich pochybnostech s námi moc
explicitně nemluvila. Nebo si na to
nevzpomínám. Když o tom však
přemýšlím, mám dojem, že se to
dělo skrytě – tím, co nám dávala číst

(Pollyannou počínaje, přes různé ná-
boženské povídky, Karafiátem kon-
če – dnes se nad tím trochu usmí-
vám, ale vliv to na mě mělo), jak
nám vyprávěla o své rodině, o círk-
vi, jak byla důsledně protestantská.
Používám různé katechetické po-
můcky, ale do Cesty Božího lidu, na
které se podílela, nahlédnu skoro
vždycky...
Zpráva o jejím úmrtí přišla kolem
chystání kázání na svátek mistra
Jana Husa. Nikdy nevím, co a na
jaký text vlastně psát. Spíše než
Husa je mi ten svátek vlastně připo-
mínkou těch, kteří mě provázeli,
směřovali v nějakém mém duchov-
ním životě – živých i už zemřelých.
Myslel jsem na Martu Kocnovou
hodně... 
V modlitebně v Přibicích, kde máme
bohoslužby, se při večeři Páně ne-
zpívá, ale říkají se biblické verše.
Většinu z těch, které umím nejbez-
pečněji, mě donutila se naučit Marta
Kocnová při konfirmačním cvičení.
A při Apoštolském vyznání občas
na jednom místě zadrhnu – když
jsme se ten výrok učili, chyběl jsem.

Ondřej macek

SeNiOrát ChrudiMSký

Českobratrská církev evangelická

BRANDýS NAD ORLICí, Ne 8.30
Českých bratří č. 223, j. Hynek
Schuster, a Petr Peňáz
BuČINA, Ne 10.00
Bučina č. 1, Vysoké Mýto, f. L. Cha-
loupka
BuKOVKA, Ne 9.30
Bukovka č. 59, Lázně Bohdaneč, 
f. Dalibor Antalík
ČáSLAV, Ne 9.00
J. Karafiáta č.159, f Pavel Jun
ČESKá TřEBOVá, Ne 9.00
Riegrova 23, f. D. Hurtová
DVAKAČOVICE, Ne 9.00
Dvakačovice č. 32, Hrochův Týnec,
a L. Havelka
DŽBáNOV-ÚSTí NAD ORLICí, Ne Ústí
8.30h, Džbánov 10 h
Voděrady-Džbánov č. 4, Vysoké
Mýto, f. Jiří Kvapil
HEřmANůV měSTEC, Ne 9.00
Zahradní 537, f. J. Plecháček
HORNí ČERmNá, Ne 8.45
Horní Čermná č.2, f. J.Keller
HRADIŠTě, Ne 9.30
Hradiště č.15, Nasavrky, f. J. Kučera
CHOCEň, Ne 10.00
Žerotínova 94, f. Hana Schusterová
CHRuDIm, Ne 9.00
Pardubická 324, f. A.Lavická
CHVALETICE, Ne 10.00
Hornická Čtvrť č.65, a M. Hübner
LANŠKROuN, Ne 9.00
Českých bratří č.654, f. Daniel Tomeš
LITOmyŠL, Ne 9.00
A. Tomíčka 69, f. V. Hurt
LOZICE, Ne 10.00
Lozice č. 53, Luže, j. R. Kučerová, 
a J. Kučera
OPATOVICE, Ne 9.00
Opatovice č. 5, Čáslav, a f. Marek
Feigl
PARDuBICE, Ne 9.00
Hronovická č. 25, f. D. Ženatý,
František Plecháček
PřELOuČ, Ne 9.00
Českobratrská č. 86, a f. Miloš Hübner
SEmTěŠ, Ne 10.30
Semtěš č. 69, Čáslav, a J. Plecháček
SLOuPNICE, Ne 9.00
Dolní 80, f P. Peňáz
TRNáVKA, Ne 8.45
Trnávka 66, Přelouč, f. M. Hübner
VILémOV u gOLČOVA JENíKOVA, Ne
10.00
Vilémov u Golčova Jeníkova 162,
f. Vojen Syrovátka
VySOKé mýTO, Ne 9.00
Javornického 49, f. L.Havelka

Církev bratrská

BySTRé, Ne 9.30
Bystré č.82, Dobruška, k R. Toušek
ČESKá SKALICE, Ne 9.30
Tyršova 285, k P. Asszonyi
ČESKá TřEBOVá, Ne 9.30
Tykačova 1183, k Tomáš Pospíchal
HRADEC KRáLOVé, Ne 10.00
V Kopečku 89, k M. Legát
CHRuDIm, Ne 9.00
Filištínská 27, k P. Jelínek
LITOmyŠL, Ne 9.00
Moravská 1222, k D. Smetana
NáCHOD, Ne 9.30
Purkyňova 584, k R. Staněk
NOVé měSTO NAD mETuJí, Ne 9.30
K Sirkárně 1506, k Viktor Glier
PARDuBICE, Ne 9.30
Lonkova 512 – Archa, k S. Jindra
TRuTNOV, Ne 10.00
K Přejezdu 103/9, k Jakub Ptáček
VySOKé mýTO, Ne 10.00
Brandlova 1, k P. Pýter

Bratrská jednota baptistů

PARDuBICE, Ne 9.00
Sladkovského 521/38, k L. Šíp
VySOKé mýTO, Ne 9.30
Pražská 72, k V. Zeman, k. Z. Spilko

Bohoslužbykonfirmační cvičení u Marty kocnové
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Při příležitosti významného výročí 400
let Bible kralické se konají ve dnech
13.-15. 9. 2013 oslavy v Kralicích nad
Oslavou, kde Bible vznikala. V rámci
oslav se v sobotu 14. 9. 2013 od 15.00 h
koná Galaodpoledne s názvem KRA-
LICKÝ KLENOT, v němž vystoupí
přední umělci a osobnosti společen-
ského života. Cílem oslav je znovu na-

šemu národu připomenout duchovní
a historický odkaz Bible. 
Několik nejvýznamnějších osobností
české historie bylo spojeno s dílem
Bible kralické. Za zmínku stojí autor
překladu Nového zákona Jan Blaho-
slav, patron a ochránce tajného tištění
Biblí v Kralicích Karel starší z Žerotína
a Jan Amos Komenský, který z prak-

tických důvodů shrnul Bibli kralickou
do svého Manuálníku. Po skončení tři-
cetileté války Komenský odkázal čes-
kému národu Bibli kralickou jako nej-
větší dílo předků. Považoval ji za kle-
not, který český národ povede v těž-
kých časech. V období rekatolizace
mnoho lidí pro svoji víru tajně odchá-
zelo do zahraničí a nesli si s sebou jako
největší bohatství právě Bibli kralic-
kou a Komenského Labyrint.
Celosvětově je Bible stále nejprodáva-
nější knihou, což svědčí o nadčasovos-
ti jejího poselství. Již více než dvě tisí-
ciletí ovlivňuje kulturu, vzdělanost,
jazyk, morálku, myšlení a hodnoty ti-
síců lidí ve většině národů světa. Přes-
tože se společnost stále rychleji vyvíjí a
mění, odkaz Bible zůstává jako trvalá
hodnota v měnícím se světě. Nechce-
me lamentovat nad stavem společnos-
ti, ale přispět k její obrodě připomenu-
tím období reformace a renesance, ve
kterém Bible kralická vznikala. Proto
jsme přizvali známé osobnosti spole-
čenského života a umělce, kteří slo-
vem i svou tvorbou vyjádří svůj vztah
k Bibli. 
Z umělců zahájí program Petr Bende,
který má podle vlastních slov k Bibli
kralické citový vztah, stejně jako ke
kraji, ve kterém vyrostl.
Alfred Strejček se Štěpánem Rakem
přednesou Poctu Bibli kralické. 
Felix Slováček a Dáda Patrasová vy-
jádří svůj postoj skladbami a písněmi
pečlivě k této příležitosti vybranými. 
Jaroslava Kretschmerová a Jiří Lábus
představí Biblické příběhy s humo-
rem. 
Láďa Křížek se ve svém vystoupení
podělí o svůj životní příběh. 
V sobotu ve večerních hodinách se
uskuteční první veřejná projekce hodi-
nového polohraného filmového doku-

mentu „Pod ochranou Žerotínů“,
který mapuje historii období vzniku
Bible kralické a v němž roli Jana
Blahoslava ztvárňuje herec Alexej
Pyško.
Akce je zaměřena na celé rodiny. Bě-
hem sobotního dne bude pro děti
zajištěn zajímavý program, tiskařská
dílna, atrakce a soutěže. V odpoled-
ních hodinách bude slavnostně vy-
hodnocena celostátní výtvarná soutěž
na téma „Bible v životě nás všech“ a
výhercům budou předány ceny.
Přáním pořadatelů je, aby se v lidech
znovu probudila touha po hledání
hodnot, jako je láska k pravdě, úcta 
k životu a nový vztah ke vzdělanosti
a českému jazyku. Jedná se o venkov-
ní akci pod zastřešeným pódiem.
Oslavy pořádá obec Kralice nad Osla-
vou, Českobratrská církev evangelic-
ká, Slezská církev evangelická a. v.,
Moravské zemské muzeum a občan-
ské sdružení České studny.
Záštitu nad oslavami převzali: prezi-
dent republiky Miloš Zeman, místo-
předsedkyně Poslanecké sněmovny
PČR Miroslava Němcová, předseda
Senátu PČR Milan Štěch a hejtman
Kraje Vysočina Jiří Běhounek.
Za pořádající občanské sdružení
České studny: Mgr. Jitka Gočaltov-
ská, tel. 604 704 513, www.ceskestud-
ny.cz, www.bible-kralicka.cz

kralický klenot – 400 let od vydání jednodílné Bible kralické


