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Jako by toho už tak na něj nebylo
dost, ještě si na něm kdosi hřeje
vlastní polívčičku. I slepý pozná,

čeho jsou lidé cestou z kostela
(chrámu) plní, není hluchý. Ti ko-
lem neprojdou nevšímavě. Až na
to, že je vlastně vůbec nezajímá
jeho problém, oni mají svůj vlast-
ní. Kdo prý zhřešil, že se narodil
tak nešťastně? Jak to, že není jako
my, normální? Je chudák, kvůli
špatnému původu? Nebo si za to
může sám? To přece člověka ne-
potká jen tak. 
Je zajímavé, že podobné úvahy
se poblíž Siloe nevedou poprvé.
Už kdysi tam na lidi padla věž.
Jestli snad 11. září, to Lukáš ve
13. kapitole neupřesňuje, ale za-
se: nejenom farizeové, o kterých
si myslíme svoje, ale i učedlníci
by z toho nejraději vyvodili pře-
hlednou a poučnou moralitu. To
se ale nedělá! Kvůli tomu se ne-
chodí do kostela, ani s Ježíšem,
aby se člověk vyznal. Vyznávat
je třeba něco jiného. Třeba to, že

člověk dost často neví, nevidí, ne-
rozumí.
Až ten, který byv slepý, nyní vidí,
se za to nestydí. Mluví poctivě
sám za sebe a jen o tom, co se sku-
tečně stalo. Nepotřebuje něco vy-
lepšovat a přizpůsobovat přání
vlastnímu či rodičů, ani nátlaku
sousedů, kteří se o jeho totožnost
hádají, ani farizeů, kteří to vyšetřují.
Tváří v tvář všem, kteří vědí a chtěli
by i od něj slyšet víc, ustojí statečně
své nevím, nevyznám se. 
Vyhnali ho, nepoučitelného. Ke
své vlastní škodě ovšem. Mohl jim
zpřítomňovat svobodu od příliš
hotových řešení. A otevřenost pro
setkání s tím, který se neptá víš-li,
ale věříš-li. A který si z tebe a
tvého osudu nedělá téma, ani tě
nevyslýchá a nevyšetřuje, ale pro-
stě s tebou mluví...

Pavel Dvořáček, 
farář ČCE, Praha 1 - Salvátor
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Poselství k 17. neděli po sv. trojici

Ta důvěrnost mne už obklopuje,
když píšu kázání na neděli. Práce
jde pomalu kupředu, někdy velmi
váhavě, neboť píšu o Bohu, o tom,
jak mne oslovilo jeho slovo. Psát o
Bohu není nic všedního. Naopak,
připadám si, jako bych byl poctěn
důvěrou, že si nebudu svévolně nic
vymýšlet, aby mé kázání mohli lidé
vyslechnout a přijmout jako slovo
od Boha- aspoň tak, jak jsem já je při-
jal ze čtení Písma svatého. Avšak ta
důvěrnost, s kterou jsem se už poně-
kud spřátelil, mne pořádně přepad-
la ve chvíli, kdy jsem své kázání
skončil a řekl jsem: Modleme se. Tím
jsem také oznámil, že nastal konec
kázání, těch slov, jimiž jsem o Bohu

mluvil právě tím způsobem, mluvil
jsem o něm. Teď však musím pro-
mluvit s ním a říkat mu Ty. 
To je aspoň zpočátku nepříjemná
povinnost, která na mně leží, nepo-
vznáší, spíše tíží. Vždyť tou povin-
ností je uvést Boha do naší přítom-
nosti, vtáhnout jej do našeho života,
aby se naplnilo, co zvěstuje přítom-
nému shromáždění píseň, kterou
zpočátku zazpívalo: Pán Bůh je pří-
tomen, což je v tu chvíli skutečnost
ještě nenaplněná. Mělo ji uvést ve
skutečnost už kázání, ale ovšem
modlitba. Kazatelů je v církvi dost,
modlitebníků je zřídka. Sám se mám
spíše za kazatele. Jen vzácně se mi
podaří jaksi samozřejmě a radostně

uvítat Boha mezi námi i ukázat, že si
„tykáme“, když to tak příliš troufale
označím. 
Když jsem vás, milí čtenáři, pozval
ke čtení svých slov, neměl jsem tím
výrazem o důvěrných slovech v
úmyslu, abych vás donutil svá slova
číst, když vy o modlitbě slyšet ani
nechcete, neboť cítíte, že ta důvěrná
slova by vás příliš přiblížila k Bohu -
a o takovou přílišnost evangelík jen
vzácně stojí. Ne, nepodezírejte mne
z triku, který znám tak dobře. Setkal
jsem se s ním v YMCE, v té organi-
zaci, která chce vychovávat mládež
v křesťanských, evangelických zása-
dách. Částí té výchovy byla četba

Několik důvěrných slov o modlitbě

V poslední době jsme znepokojeni
projevy otevřeného i skrytého rasis-
mu v české společnosti. Skrytého
rasismu v mnohých z nás využívají
neonacistické bojůvky, které pocho-
dují ulicemi a vykřikují rasistická
hesla. V době hospodářské recese se
celý problém ještě umocňuje a k neo-
nacistům se přidávají další lidé. 
V těchto dnech se tak děje zvláště 
v místech, kde není zvládnutý pro-
blém soužití mezi většinou a rom-
skou menšinou.
Víme, že není jednoduché soužití 
s lidmi vyloučenými z většinové
společnosti, s lidmi, kteří nemají
dlouhodobě práci, nepoznali pravi-
delnost v životě, kterým rodiče
neumožnili vzdělání, kteří nemají
peníze.

K lepšímu soužití se nedospěje de-
monstracemi, které jsou zneužity
představiteli neonacistických stran a
skupin k šíření zlé a tupé ideologie.
Takové způsoby odmítáme, protože
ohrožují svobodu a důstojnost na-
šich spoluobčanů a ve svém důsled-
ku i nás samých. Jsou cizí našemu
pojetí, které vychází z víry a z násle-
dování Ježíše Krista.
Považujeme za potřebné, aby veřej-
ná správa, církve a neziskové orga-
nizace s menšinami trpělivě a pláno-
vitě pracovaly.
Připomínáme, že v této věci nejde
jen o práci s romskou menšinou, ale
také o práci s celou společností, o
překonávání zažitých nechutí, nená-
vistí a názorů na menšiny. Důležitá
je odpovědná a pravdivá výchova

dětí a mládeže a zdůraznění role
rodiny jako prostoru, v němž se učí-
me lásce a toleranci.
Děkujeme všem, kdo se staví na
odpor rasistickému myšlení i jedná-
ní a snaží se situaci u nás nenásilně
řešit.

V Praze 3. září 2013

Joel Ruml, synodní senior
Lia Valková, synodní kurátorka

Daniel Ženatý, 
I. náměstek synodního seniora

Pavel Stolař, 
I. náměstek synodní kurátorky

Pavel Kašpar, 
II. náměstek synodního seniora

Eva Zadražilová, 
II. náměstkyně synodní kurátorky

Prohlášení synodní rady ČCE 
k projevům rasismu v české společnosti

AktuAlitA

Právě skončil průvod Prague Pride 2013 a duhový had se přesunul
přes Vltavu a po schodech zdolává letenskou výšinu. Tam má vyvr-
cholit slavnost u dvou koncertních pódií.
Dřevění apoštolé na Staromáku to opět na hodinu zabalili, smrtka
ukončila jejich defilé zazvoněním na znamení, že i ty jednoho dne
zemřeš, a kohout nad tím vším připomenul, že jsme se o hodinu při-
blížili k Božímu soudu. V té chvíli se kyvadlo ČASU na letenském
obzoru posunulo doleva. Jako ostatně všechna politická kyvadla 
v Evropě.
Na výstup jsem si vybral pravé schodiště, pamětliv výzvy Majakov-
ského refrénu z jeho básnické poemy Oblak v kalhotách: „Kdo to tam
kráčí pravou? Levá... levá... levá!!“
Po schodišti k letenské pláni se trousí zbytky duhového pochodu
gayů a zmanipulované mládeže Evropy podporující homosexualis-
mus.
Nyní po výstupu do schodů ztrácí dech a nadšení. Pokouším se k nim
přiblížit. Jsou to samá anglicky mluvící děvčata; pokuřují na kame-
nech a smutně pozorují Prahu, nad níž pomalu praskají barevné
balonky formující před hodinou monumentální věnce homoslávy při
pochodu. Stále ještě mají namalovaný znak duhy na lících... Poznaly
mne, že jsem stál ve chvíli průvodu u Husa s nápisy: Ježíš je Pán a
Spasitel, Ježíš osvobozuje gaye. Kde je ta radost a jásot, posměch a
rouhání? Duch pride = hrdosti odvanul a je tu duch shame = smutku
a rozčarování. 
Karel se svou skupinou evangelistů stojí v dosahu davu kolem tech-
nopárty. Začínají oslovovat jednotlivce, kteří viditelně stojí na okraji
té černé díry sebezmaru. Náhle se otevírají srdce lidí, kteří neskrýva-
jí svou ztracenost, opuštěnost a frustraci. Jsou vedeny první rozhovo-
ry o Ježíši. Žíznivý duch na dálku pozná pramen. Sami přistupují.
Jsou první rozhodnutí pro Ježíše. Kde se rozmáhá hřích, tam se zje-
vuje Boží milost.
Daniel se na modlitbě ráno ptal Pána: „Jsme lepší než oni?“ Duch
svatý ukazuje naše pokrytectví: My heterosexuálové a tradiční rodiče
opouštíme své partnery a necháváme malé děti v zoufalství atmosfé-
ry rozvodů. Je to stejná ohavnost jako homosexualita. Bůh vidí slzy
dívky, která pod peřinou poslouchá divokou hádku otce s matkou 
z vedlejší místnosti. Daniel s bratrem postupně předávají dobrou
zprávu evangelia těm lidem, co mají duhu na líci, i těm, co ji nemají.
Rozmlouvají o evangeliu s těmi, co poslouchají, a modlí se za jednot-
livce až do setmění. Jedna z oslovených dívek tu stojí a slza jí stéká

Můj pohled na duhového hada

Dokončení na str. 2
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V těchto dnech zahajuje svou činnost nová křesťanská organizace, která si
klade za cíl podporovat pronikání biblicky motivovaných postojů a názorů
do veřejného prostoru. 
Institut nese název podle Williama Wilberforce, významného britského

politika 19. století. Tento poslanec britského parlamentu prožil osobní obrá-
cení a celý svůj život zasvětil boji za zrušení otroctví, čehož po mnoha letech
skutečně dosáhl. „Jeho příběh je nám vzorem v tom, jak může vytrvalá
práce jednoho člověka motivovaného duchovním přesvědčením změnit
celou společnost,“ uvedl tajemník české Evangelikální aliance Jiří Unger.
Práce Institutu je založena na široké spolupráci evangelikálních křesťanů a
koordinaci s jinými organizacemi, především s Evangelikální aliancí (EA).
Nebude tedy zdvojovat, co už dělají jiní, nýbrž spojovat a koncentrovat síly.
Předsedou Institutu je Pavel Černý, místopředsedou Dan Drápal, ředitelem
Mojmír Kallus, mezi členy je dále například předseda EA Jiří Unger nebo
německý novinář Johannes Gerloff. „Chceme využít svých zkušeností a
kontaktů a přispívat k prosazování etických hodnot ve společnosti,“ vysvět-
luje Kallus. „Svou misi nepojímáme jako prosazování „jedině správného“
názoru. Spíše chceme klást důležité otázky a vytvářet prostor pro diskusi,
která pomůže porozumět složitým tématům a může posloužit jako základ
pro kvalitní rozhodování.“ 
Prvním počinem Institutu je vydání knihy Libora Michálka „Zničte to,
nebo to zničí vás aneb modrá, nikoli zelená banka“. Senátor a whistleblo-
wer Michálek v ní popisuje zákulisní principy korupčního chování ve stát-
ní správě, jak je zažil na vlastní kůži.  
Dále připravujeme veřejné debaty na aktuální témata: „Romská otázka“ a
„Je Evropská unie slučitelná s křesťanskými hodnotami?“ Před volbami
ve spolupráci s EA zorganizujeme předvolební fóra, na nichž budeme kan-
didátům dávat otázky, které jsou pro křesťany důležité.  
„Chtěli bychom ukázat, že biblicky zakotvené smýšlení a jednání je v dneš-
ní společnosti užitečné a může být relevantní i v jiných otázkách, než s jaký-
mi je křesťanský hlas tradičně spojován. Jako jednu z velkých potřeb vní-
máme například právě kultivování společenského dialogu,“ uzavírá Kallus.  
Více naleznete na stránkách www.wilberforce.cz, kde se také můžete při-
hlásit k odběru novinek a podpořit tuto práci.

věřte v Pána Ježíše krista!
Už vám, milí čtenáři, řekl někdo takovou větu z ničeho nic do ranně nedělní roze-
spalosti?
Nu, mně zatím jen jednou. Metro není, neboť nežiji v Praze, v onu dobu tak časté
místo mého výskytu. Ovšem tenkrát se stalo, že bylo nutné jet dvě stanice od
Hlavního nádraží.
Tedy, abych nebyla taková tajnůstkářka, vystupovala jsem na Pavláku, Ípáku či sta-
nici I. P. Pavlova. Mým společníkem byl Johanes, tak jsem kdysi před lety pojmeno-
vala jednu ze svých prvních bílých holí, zůstalo to i těm dalším. Tedy postižení neu-
krytelné! Vstávám, chci vystoupit. Hned mi nabídne pomoc muž, zřejmě celkem
mladý. Taktně mne vyvádí z vozu a řekne onu větu z nadpisu. Již ji neopakuji, i to
nejkrásnější vyznání či vyzvání se může stát frází. Ještě jsem mu stihla odpovědět,
že právě víra je důvod téhle mé ranní vycházky, že jdu do sboru. 
Rozloučili jsme se. Zbylo ono vyzvání, či vyznání? Připomínka plachá, ale důtklivá.
Kdybych zaslechla před slovem Věřte ještě U, bylo by to provolání. Upozornění pro
statistickou občanku, tedy ateistku, že má ještě šanci. Věřte může znamenat totéž,ale
patří i mně, člověku v křesťanském prostředí jaksi zdomácnělému, někdy, žel, i vlaž-
nějícímu.
Potkáváme se, vzájemně se ztrácíme; někdy lze i v ruchu města zaslechnout něco pro
zamyšlení i potěšení, má cenu naslouchat!

Eva Budzáková

dobré literatury i časopisů, mezi ni-
miž se tam na stole objevila i Pe-
routkova Přítomnost. Našlo se v ní i
čtení pro mladého člověka. Prohlí-
žím ji, až narazím na nepřehlédnu-
telný článek, který byl tlustou čer-
nou čarou přeškrtnut a na ní čtu vel-
kými písmeny napsané slovo NE-
ČÍST. Sekretář, který se toho triku
dopustil, znal svou mládež. Byl si
jist, že si přeškrtnutý článek všichni
přečtou.
Moje „důvěrná“ slova nemají s tímto
trikem nic společného. Ke čtení o
modlitbě nesmí být nikdo násilím
přitažen. Ta důvěrnost chce pouze
říct, že kdo čte o Bohu, a zvláště ten,
kdo k modlitbě řekne své Amen, se
nalézá ve velmi příhodném, neza-
slouženém území, kde vládne a
působí Bůh a kde je lidem oznamo-
vána ta nejlepší zpráva, evangelium
o tom, že přišel Boží Syn, Ježíš
Kristus, aby nás zastoupil v životě i
ve smrti. A taky nás vede a neopou-
ští, protože nás miluje. Nic takového
a snad lepšího nikde jinde neuslyší-
te. Víra v něho je také důvěra, že i
mne zná, že jsme přátelé a že mne
nikdy neopustí. S ním mohu mluvit
jako se svým přítelem zcela důvěr-
ně, a to je modlitba. 
Křesťanská modlitba je víra v akci.
Vyjádříte-li ji neakčně, objevili jste
její odpočívající tvář, která unavené-
ho věřícího – znáte přece tu únavu –
pozvedne, aby spočinul v slávě Boží
a v jasu jeho Písem. Věřícího nelze
určit buď jako akčního modlitebníka
nebo jako unaveného v odpočívadle.
Je obojí v jednom dni. Není rytíř bez
odpočinku. Sluší mu v rukou meč
víry stejně jako tytéž ruce, složené 
k odpočinutí. Není tu místo, abych
vám poskytl celou řadu návodů, jak
se modlit. To je spíše úkolem kázání
a hlavně zvláštního Uvedení modli-

tebníka až do pokojíka, za jehož
zavřenými dveřmi se bude modlit
(Mt 6, 5-15). V tom Uvedení zůstává
evangelická církev tak pozadu, že je
raději ponechává církvi katolické. 
Modlitba není nic podobného té
nepatřičné odvaze, která strká nos
do zakázaného tajemství. Je to nao-
pak, spočívá na zjevené skutečnosti,
že Bůh slyší, co mu člověk říká. Je u
Boha slyšen. To jistě znamená, že je
tam jeho slovo očekáváno. Nejen
může s Bohem mluvit, ale má s ním
mluvit. To ovšem nebude nic všed-
ního, jako když někomu zavoláte na
mobil a domluvíte si s ním schůzku.
Když se člověk odváží promluvit s
Bohem, musí překonat pocit, že Bůh
je na nebi a on na zemi; cítí se nepa-
trný a bezvýznamný vůči tomu
Bohu, který řídí celý vesmír a miliar-
dy stvoření, která v něm bydlí. Mod-
litba toho nedbá, mluví, prosí, děku-
je, chválí Boha a jeho skutky a vy-
znává se z hříchů, které odkládá na
Boží váhu, jako by je sám nespáchal.
Tak ovšem nemůže myslet a jednat
nikdo jiný než syn, domácí Boží. 
A tak se v modlitbě setkává veliká
bázeň, ale větší smělost Božích dětí,
které do té příbuznosti vstoupily
svou vírou v Ježíše Krista. 
Je dobré před Bohem mlčet. I věřící
někdy nejraději mlčí, nemá-li slovo,
ale trvalé mlčení před Bohem jako
hlavní část bohoslužby se míjí s Boží
vůlí, která očekává od svých dětí sly-
šitelná slova díků a vyznání všeho,
co je v onen den potkalo. Tato mod-
litba nemá místo jen v slavnostních
chvílích, kdy jsou všichni věřící
pospolu, ale v době všedního dne,
který trvá od ranního rozbřesku do
západu slunce. Vezdejší chléb uvádí
rytmus, jímž se celí se svým tělem a
duší obracíme k Bohu o odpuštění a
sílu k životu podle jeho vůle. 
Už jsme porozuměli, že modlitba je

část nového života, do něhož věřící
vstoupil svou vírou v Ježíše Krista.
Už není sám svůj, svým pánem,
patří Bohu, stal se z milosti jeho
synem. Musí se učit chodit podle
Boží vůle, nejprve podle jeho přiká-
zání. To mu není vlastní, jeho stará
přirozenost se do jeho nového živo-
ta vměšuje. Modlitba je věřícímu
dána jako pomoc na cestu s vědo-
mím, že Bůh jej nejen slyší, ale vyslý-
chá podle své vůle. Jinak by věřící
bědně troskotal, ďábel by si s ním zle
zahrával – potud ho totiž znám – a
přivedl do bědného konce. Modlitba
je v tom nebezpečí, že ji ďábel umlčí,
proto věřící vzbudí na svou obranu i
rozum, který dosud neměl v modlit-
bě co dělat, aby zvážil celou situaci a
usoudil s chladnou hlavou, že mod-
litba nemusí ďáblu podlehnout a
zmlknout. Jen nepodlehnout panice,
která už napřed křičí, že se nedá nic
dělat. Bůh slyší ty, kdo k němu vola-
jí o pomoc, a vyslýchá je. 
Předposlední poznámka: Je mož-
no uvažovat o Bohu jako Nejvyšším
jsoucnu nebo Absolutnu či ještě ně-
čem dalším Nad námi, ale k tomu se
nemůžete modlit. Apoštol Jan sdělu-
je skvělou možnost: Boha tak vzne-
šeného, nepřistupitelného nám před-
stavil jako známého a blízkého tím,
že nám oznámil jeho jméno: „Dal
jsem jim poznat tvé jméno“ (J 17, 26).
A pak celý Nový zákon končí
modlitbou k tomu jménu: Přijď,
Pane Ježíši.
Dobrá rada nakonec: Budete-li chtít
následovat naše mladé poutníky,
kteří se vydali z brněnského Blaho-
slavova domu do španělského San-
tiaga de Compostela, nezapomeňte
si přibalit modlitební knížku. Více
než co jiného přinese unaveným no-
hám vždy novou sílu.

Josef Veselý

Několik důvěrných slov o modlitbě
Dokončení ze str. 1

„Nejbombardovanější místo na ze-
měkouli“ představovala dlouhé
měsíce Malta, připomíná se v malt-
ském filmu Hrdinové nebes (He-
roes in the Sky, z roku 2007). Čes-
kého diváka zkraje zamrazí: Podle
srovnávací tabulky bylo mezi letci
bránícími za 2. světové války Maltu
(tehdy britský ostrov či souostroví)
procento padlých podstatně vyšší
než mezi letci nad Anglií. Obránci
Malty se totiž složitějším leteckým
manévrům, piruetám a vzdušnému
boji vůbec učili nejednou až „naost-
ro“, tedy velmi draze …
V jiném světle tak pojednou vidíme
úvodní scény českého filmu Tma-
vomodrý svět (z roku 2001): Do-
savadní český velitel předává po
okupaci letiště i se strojovým par-
kem důstojníkovi Luftwaffe. Ten
mu patřičně svrchu sděluje, že
německému důstojníku by v po-
dobné situaci čest velela obrátit slu-
žební pistoli proti sobě. Hlavní
hrdina (v podání Ondřeje Trojana)
ví o řešení lepším – odchází spolu 
s jedním podřízeným bojovat proti
Luftwaffe do zahraničí ... 
Jenomže právě, křičí výše zmíněná
tabulka, bojovat odešli všehovšudy
dva vojáci z vycvičené jednotky 
(z celé posádky letiště). Každý 
z ostatních pak ve vzdušném klání
o bytí či nebytí civilizace citelně
chyběl … Z maltské srovnávací

tabulky jako by zaznívala otázka:
„Kde jsi?“ (Zároveň též: „Kdes
byl?“ A: „Kde budeš?“) Nikoli in-
flačně (jak v éře mobilů zaznívá mi-
lionkrát denně), ale s existenciálním
nábojem. Jako z úst Stvořitele při
narušení stvořitelského řádu (Gn
3,9). Jako ji pojal švýcarský teolog
Karl Barth, když ztotožnil ozbroje-
ný odpor proti Hitlerovi s obranou
Božího království …
Hrdinové nebes je zcela mimo-
řádný film. (Na cinefilské stránce
www.csfd.cz má zatím jen dvě
hodnocení a žádného fanouška; tu-
zemská divácká obec jej teprve
musí objevit.) Zmiňme jedinou scé-
nu: Celá Malta plesá, neboť před-
chozí noci dorazil po mnoha proti-
venstvích tanker s palivem. Lze se

bránit dál, bez dodávky by ostrov
padl … 
9. září 1943 se na Maltě (a po celém
britském Společenství národů) kaž-
doročně slaví jako „Maltese Victory
Day (maltský Den vítězství)“. Zhru-
ba ve stejnou dobu začíná v posled-
ních letech zdárné dokončení aktu-
álního ročníku Kostnických jisker
záviset na tom, zda dorazí – obraz-
ně vyjádřeno – mimořádná „do-
dávka paliva“. A v situaci ohrožení
dosavadního řádu, kdy je v sázce
samotná další existence „Koster“
(jejichž autoři mají mimochodem
též – přeneseně i doslova – nadprů-
měrně vysokou úmrtnost), zaznívá
(ponejvíce z pera předsedy Kost-
nické jednoty) otázka: „Kde jsi?“

František Schilla

kde jsi?

přes namalovanou duhu na tváři. Boží láska přeťala i v jejím srdci
toho duhového hada rozdvojenosti. V tom vnitřním zmatku jí Daniel
nabídl slova naděje a záchrany. 
Dvě dívky odkudsi z Norska si samy žádají modlitby. Praha je okouz-
lila, ale jen na chvíli, obě totiž řeší hrozné osobní problémy ... 
Je kolem 21. hodiny a tisíce mladých ovládá již atmosféra poblouze-
ní. Čas pro rozhovory s těmi lidmi končí. Skupiny evangelistů rozdá-
vají poslední traktáty. Vzadu je slyšet zaječení, dunění hudby v ryt-
mu kol vlaku, který se řítí k okraji propasti. 
Cestou dolů k řece jsem viděl dívky s viditelným smutkem a zmat-
kem v očích. Byly to těžko identifikovatelné cizinky, jedny z té sku-
piny, kterým mezinárodní agentury zaplatily cestu do Prahy, aby tvo-
řily jako loni a předloni davový efekt jako komparsisté Prague Pride.
Stovky těch mladých, co pochodovali Prahou, nebyli gayové, ale stu-
denti, kteří využili té nabídky podívat se zadarmo na pár dní do
Prahy. Přišli podpořit menšiny v Praze.
Sestupuji z letenských schodů po pravé straně. Anti-Majakovský
volá: „Kdo to tam kráčí levou? Pravá, pravá, pravá...“ Dřevění apošto-
lé na Staromáku uvítali devátou večerní nad davy Japonců a opět to
zabalili. Smrtka odzvonila znamení, že jednou i ty zemřeš, a kohout
nahoře zakokrhal, že přichází neodvratně Boží soud i nad Prahou.
Kyvadlo na Letné se opět naklonilo na levou stranu, tak jako všechna
kyvadla v Evropě tohoto času. Sedám si a naposledy opírám o svítil-
nu panel, který jsem držel během průvodu po poledni, s nápisem
směrem k procházejícím lidem: Jesus sets gays free. Ježíš osvobozuje
gaye. 

Václav Lamr
(redakčně zkráceno)

vznikl institut Williama
Wilberforce

Dokončení ze str. 1

Můj pohled na duhového hada

(bitva o Maltu a o kostnické jiskry)

Polská sEstrA krAliCké biblE
Na podzim r. 1563 (rok před vydáním českého překladu Nového zákona od Jana
Blahoslava) byl v Brestu Litevském dokončen překlad celé Bible polských kalvinis-
tů (Biblia Brzeska), na němž spolupracovali francouzští biblisté a zpočátku i pol-
ští sociniáni (unitáři - "Polští bratří"). 500 prvních výtisků vyšlo v malopolském
Pinczowě z dílny Cypriana Bazylika za podpory knížete Mikuláše Radziwilla Čer-
ného a Mikuláše Olesznického - šlo o 3000 červených zlatých. Překladatelé byli
pověřeni synody své církve, ale toto dílo sloužilo i jiným polským protestantům,
rovněž Českým bratřím ("Jednotě polské") uprchlým 1547 po Šmalkaldské válce
do Polska a Pruska. Tento překlad se poprvé opírá o původní biblické jazyky, ale
samozřejmě navazuje i na starší překlady - do řečtiny, latiny, němčiny, francouz-
štiny a ovšem i na překlady domácí. Stejně jako jiné reformační Bible významně
obohatil mateřský jazyk a pozdější písemnictví. Také po tiskařské a estetické strán-
ce představuje velkou kulturní hodnotu. Při květnovém refomovaném synodu 
v Belchatowě byl reprint vystaven v tamním oblastním muzeu.

Bohuslav Vik



„Zpívejte Hospodinu píseň novou,
neboť učinil podivuhodné věci.“

Žalm 98,1
Pozorný písmák si všimne kolikrát
v žaltáři i v celé Bibli jsme vzýváni:
„Zpívejte Hospodinu píseň novou.“
Ovšem ke zpívání nové písně musí
být nějaký vnitřní vděčný a radost-
ný podnět. V našem textu jde o
píseň pramenící z uchváceného
srdce tím, jak Hospodin učinil
podivuhodné věci. Zvítězil nad ne-
přáteli Izraele. A nejen to, dal svoji
spásu poznat i pronárodům. „Spat-
řily všechny dálavy země spásu
našeho Boha.“ Byla to pro ně výzva
a pozvání. To byla tehdy vskutku
podivuhodná věc. Okolní národy
měly svá vlastní božstva, jejichž
moc a ochrana platily jen pro jejich
území a společenství. Hospodin
má však zájem o všecky národy a o
všechny lidi. Je Pánem a Spasitelem
celého světa. To znamenalo záro-
veň misijní poslání pro starozákon-
ní lid. Měl věřit a žít tak, aby to bylo
přitažlivé pro jeho okolí a stalo se
pozváním k víře v tak mocného a
láskyplného Boha. Proto: „Hlahol
Hospodinu celá země, dejte se do
plesu. Zpívejte žalmy.“
Izrael sám měl vždy znova důvod
k radostné písni. Po nových vysvo-
bozeních od nepřítele, především
za to základní vysvobození z egypt-
ského zajetí. Tehdy zanotoval no-
vou píseň Mojžíš a Mirjam sestra
Áronova: „Hospodin se slavně vy-
výšil, smetl do moře koně i s jezd-
cem.“ A nejen Izrael jako celek,
nýbrž i věřící jednotlivci zpívávali
píseň novou, např. David, když byl
osvobozen z nástrah Saulových. 
Tím víc důvodů máme my lidé
Nové smlouvy k radostnému zpě-
vu. Největším je ovšem příchod
Božího Syna Ježíše Krista mezi nás.
To nebyla jen návštěva královské-
ho prince s červeným kobercem,
nýbrž prožití celého lidského živo-
ta od chudičkého narození v Bet-
lémě až po opuštěnou smrt na
kříži. Tak nás miloval, že po své

ponížené cestě přinesl i smírčí oběť
svého života za naše provinění
proti Bohu i proti lidem. To nelze
slyšet nebo číst jen jako nějakou
reportáž. Evangelium není jen in-
formace, nýbrž zároveň nová for-
mace životů těch, kteří je z milosti
Boží přijali. Stáváme se jinými lid-
mi. Je to záchrana z něčeho a zá-
chrana k něčemu. Záchrana z ot-
ročiny hříchů, marnosti a prázdno-
ty života ke svobodě, hloubce a
smyslu naší cesty. Lidé kolem nás
se domnívají, že křesťanství je něco
jako nízký strop. Co na nás padá a
co nás ze všech stran omezuje. To
nesmíš, tam nesmíš. Je to pro ně
něco muzeálního, staromódního a
překonaného. Ale vězte, že není
pro dnešní svět žádné čerstvější a
perspektivnější zprávy než evange-
lium Ježíše Krista a o Ježíši Kristu.
Jestliže je dnes něco v krizi a vy-
prázdněnosti, pak je to nevěra a
tzv. vědecký ateismus. Ten se po-
malu stává staromódním a nemá co
nabídnout. 
Naproti tomu se ukazují jednotlivci
i ostrůvky lidí, kteří se začínají ptát,
zatím po světsku řečeno, po nové
spiritualitě, po něčem, co je přesa-
huje, na co by mohli za všech okol-
ností spolehnout, v čem by se cítili
skryti a milováni. Proto právě dnes
má být zvěstováno evangelium o
Dárci plného a dobrého života.
Především v rodinách a sborech,
abychom obstáli v dnešní tak una-
říkané a blbou náladou otrávené
době. Smíme infikovat své okolí ra-
dostností a novou písní. Buďme
vděčni za to, že - už třeba skromně
- se tak děje. Máme zpěvník, máme
Dodatek, Svítá a jiné sbírky písní,
které dnešním jazykem a melodií
oslovují současníky, zvláště mlá-
dež a stmelují její společenství při
různých sejitích, brigádách a tábo-
rech.
Novou píseň smíme zpívat nejen
pro zásadní novost života v Ježíši
Kristu, nýbrž také každý z nás při
nových životních událostech. Tak

třeba při narození dítěte, při svatbě,
kdy nám Pán Bůh svěřuje tu nejmi-
lejší či toho nejmilejšího. Také
ovšem při záchraně z nějaké tís-ně,
kdy jsme okusili, jak dobrotivý je
Pán. Rovněž třeba při nádherném
jakoby vypraném jitru v přírodě.
Jeden theolog řekl, že víra smí být
nanejvýš hodinu stará. To znamená
vždy znova vděčně uchopovaná,
znova radostně vyzpívaná, když si
uvědomíme její nová obdarování a
posílení. A nemusí být zpívána jen
hlasitě, stačí když zpíváme v srdci
a mysli. Lidé kolem nás to poznají.
Tak se smíme stávat jako jednotliv-
ci i jako sbor sluníčkem v dnešní
podmračné době.
Někdo ale řekne: To všechno je
krásné, ale jak smíme zpívat píseň
novou v takových zkouškách a kri-
zích, jaké jsme nedávno prožívali,
ve chvílích povodní nebo trapné
pokleslosti našich vrcholných poli-
tiků? Nemá se spíše plakat s plačí-
cími a mít soucit s jejich vyčerpáva-
jícím trápením? To jistě ano, ale
právě v takových okolnostech ne-
pomůže jen spolunaříkání. Možná,
že ti zkoušení spíš v hloubi srdce
od nás čekají naději. Jednou se
bude zpívat nová píseň v nových
domech a v nových začátcích ži-
vota. „Ti, kteří se slzami rozsíva-
li, s prozpěvováním žíti budou.“
(Žalm 126,5) To ovšem nelze říct
postiženým jen s jakýmsi bodrým
poklepáním na rameno a s prohlá-
šením: „Ono bude zase dobře.“ To
smíme říct postiženým jen s velkou
cudností víry a s osobním dosvěd-
čením této promodlené, prozápase-
né a prověřené naděje. Také s osob-
ní pomocí rukou nebo peněženky.
A řeknu vám, že už ta solidarita,
která se projevuje mezi lidmi, i mla-
dými lidmi, je důvodem k vděčné
nové písni. Nakonec máme krásné
zaslíbení v knize Zjevení Janova, že
budeme zpívat novou píseň kolem
trůnu Beránkova.

Jan Pokorný
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ChAtrČ
Kanaďan William Paul Young (1955) je autorem bestselleru Chatrč, kte-
rého se prodalo více než 18 milionů výtisků a byl přeložen do 35 jazyků. 
I čeští čtenáři přijali knihu s nadšením, o čemž svědčí přes třicet tisíc
prodaných výtisků a převážně nadšené komentáře čtenářů. Je stále 
k dostání a stojí 239 Kč.
Autor svých prvních deset let života strávil se svými rodiči-misionáři v zá-
padní Nové Guineji mezi příslušníky kmene Dani, kteří žijí na úrovni
doby kamenné. Pak se přestěhovali do Kanady, kde otec byl pastorem 
v různých menších sborech. 
Později P. Young vystudoval také teologii. Tato kniha Chatrč (2007)
vznikla na popud jeho manželky, která ho poprosila, aby pro jejich šest
dětí shrnul své smýšlení o Bohu do jednoho textu. Pozdější bestseller
tedy začal jako originální vánoční dárek, který byl vytištěn jen pro pat-
náct nejbližších přátel a teprve potom jej přátelé přesvědčili, že rukopis
stojí za vydání.
S chutí jsem si tento román přečetl, i když to není úplně snadné čtení. Ba i
sám autor se omlouvá čtenářům a varuje: pokud náhodou dostanete tento
příběh do rukou a budete jím znechuceni, omlouvám se ... asi nebyl určen
vám, anebo zrovna byl. 
Na pozadí rodinné tragédie je to příběh o setkání s trojjediným Bohem
tváří v tvář v lidské podobě, ale asi v úplně jiné podobě než jsme si kdy
představovali. Pokud nepochopíme umělecké zpracování a to, co nám
chce říci, kdo v něm hledá teologické chyby, může, jak jsem si našel v jedné
recenzi, spolu s teologem tuto knihu hodnotit jako liberální svinstvo (tak
doslovně to vyjádřil).
Na straně druhé, jak již bylo řečeno, většina hodnotí tuto knihu zcela jinak.
Je zvláštní, kolik lidí, kteří o víře nic neslyšeli, je unešeno. Jako příklad uvá-
dím několik reakcí čtenářů: 
"Ty jo, doposud jsem nepotkala nic podobného - chvílemi mě mrazilo...
Ještě nikdy jsem nečetla nic lepšího...  Tato kniha změnila můj pohled na
život a víru a naplnila mne předtím nepoznanou radostí a nadějí....
Kniha řeší otázky víry a vztahu k Bohu tak originálním způsobem, že
může být některými věřícími i nevěřícími zatracována. Pokud se však
dokážete knize otevřít a přijímat její sdělení, budete odměněni.... Krásná
kniha, která dokáže "otevřít" nejen oči, ale i srdce.... Je to evangelium
zapsané do lidštiny, tj. řeči, které rozumí každý člověk, není to soubor
teologických traktátů, ale příběh ze současnosti napsaný jako román. Je
to fantasticky úchvatné čtení pro ty, kteří hledají Boha, ale i pro ty, kteří
mají pocit, že Boha našli, dokonce i pro ty, kteří si myslí, že Boha znají
a v neposlední řadě i pro ty, kteří Boha nehledají vůbec. Doporučuji
odložit dogmatickou škatulku a naplno zapojit srdce...” (tolik z názorů
čtenářů).
Tato kniha vyvolává diskuse o tom, jak může člověk čelit zlu, jež ho ve
světě potká, a jak skrze něj najít cestu k Bohu, ke druhým i k sobě samé-
mu. Sám autor říká: "Jsme stvořeni pro vztah s milujícím Bohem a když
nám to v dětství odepřou, po zbytek života se cítíme opuštěni. V dnešním
světě technologií se lidé ptají: Co na mně vlastně záleží? Ve svých knihách
jim připomínám, že Bohu záleží na každém z nás".

Jan Trnka

K aktivitám Křesťanské služby v našem dejvickém sboru mimo jiné patří,
že chodíme za našimi starými členy do Domovů důchodců.
Při těchto návštěvách se často setkáváme s důkazy, že ani vlastní rodiny
„seniorů“  nezapomínají na své babičky a dědečky. Na nočních stolcích
vídáme zábavnou četbu, ale i modlitební knížečky nebo církevní tisk
včetně sborových časopisů.
V posledních letech se však dostává ke slovu i moderní technika. Staří 
v DD dostávají od svých nejbližších k Vánocům podomácku vyrobené
nástěnné nebo stolní kalendáře s portréty rodinných příslušníků nebo 
s momentkami z chaty a od moře.
Zájmy ve vysokém stáří se však mění a nesoustřeďují se jen a jen na sle-
dování potomků. (Však leckdy se už podoby a jména vnoučat a pravnou-
čat pletou nebo se úplně vytratí z paměti.) Čím dál víc se ale mysl vrací ve
vzpomínkách do již hodně vzdálené osobní minulosti.
A tu jsem se setkal s dobrým nápadem. U devadesátileté stařenky, která
už téměř přestala mluvit, jsem uviděl na stěně proti jejímu polohovacímu
lůžku velkou papírovou vývěsku s fotografiemi, kterou zhotovil její
synovec. Jeden snímek zobrazoval ji samou jako předškolní holčičku 
s dvěma bratry a rodiči. Na druhém byla jako maturantka. Na dalším zas
s manželem jako nevěsta se závojíčkem atd. Pro mne to byla velice vítaná
přehlídka. Ukazoval jsem na jednotlivé osoby na snímcích a hádal jsem,
koho asi zachycují. A ležící sestra rázem ožila a pokyvovala radostně hla-
vou, když jsem správně uhodl.
Takovou „historickou“ vývěsku může ovšem vytvořit jen nějaký rodinný
všeuměl, který si dá čas a námahu probírat se starými alby a vybírá z nich
to nejzajímavější, případně dovede nějakým způsobem od starých foto-
grafií pořídit kopii. (Po čase může výběr opět změnit.) Možná, že by pří-
buzní „seniorů“ docela vděčně uvítali, kdybychom je na takový nápad
upozornili. 

heda

Nová píseň Naše recenze

„I když jsem v soužení, ty mi zachováš
život, vztáhneš ruku proti hněvu mých
nepřátel a tvá pravice mě spasí. Hos-
podin za mě dokončí zápas. Hospodine,
tvoje milosrdenství je věčné, neopouštěj
dílo vlastních rukou!“

Žalm 138,7-8

Ani v „rokli šeré smrti“ (Ž 23,4)
není Hospodinův vyznavač sám. I
tam při něm stojí ten, v nějž složil
svou důvěru, ten, který je útočištěm
a silou, u něhož je „pomoc v souže-
ní vždy velmi osvědčená“ (Ž 46,2).
Nezaručuje život bez potíží. Do-
pouští procházet bolestmi a utrpe-
ním, ale nedopustí, abychom byli
podrobeni zkoušce, kterou bychom
nemohli vydržet, ba zároveň se
zkouškou připraví východisko a 
dá sílu, abychom mohli obstát 
(1 K 10,13). Je dárcem života a život
zachovává. Směle může žalmista
vyznat: „Vztáhneš ruku proti hněvu
mých nepřátel.“ Vztažení Hospodi-
novy ruky je mocnou ochranou i
záchranou. Jen jeho pravice dokáže
to, co nedokáže nikdo a nic jiného:
„Tvá pravice mě spasí,“ ochrání,
zachrání, dá život. 
Jak však rozumět první části v. 8? 
V hebrejském textu zní: „Hospodin
za mě (ale možno i přeložit: „pro

mne“) dokončí“. S menším rozdílem
čteme obdobný výrok v Ž 57,3: „…
k Bohu, který dokončí na mne“. 
Oba výroky působí nedokončeně.
Chybí předmět: Co Bůh dokončí?
LXX (a podle ní i V) se tomu vy-
hnula. V Ž 138,8 překládá: „Hospo-
din odplatí za mne“ (jako by v heb-
rejském textu nebyl termín g-m-r
/= dokončit, skončit/, ale g-m-l /=
odplatit/). V Ž 57,3 překládá: „kte-
rý mi dobře činí.“ ČEP v návaznos-
ti na předcházející výpověď dopl-
ňuje slovo: „zápas“. Ve výkladu
(Starý zákon, překlad s výkladem 9
– Žalmy, str. 512) je to vysvětleno
slovy: „Hospodin stojí svému slu-
žebníku po boku, svou mocí ho vy-

trhuje z moci všech nepřátel i ze
spárů smrti. Kde lidské síly nestačí,
on sám bojuje a vítězně dovršuje
zápas. Kde služebník nemůže do-
konat svěřené dílo, on sám je slavně
dokoná.“ Viktor Fischl v překladu
„Knih žalmů“ velmi volně doplňu-
je: „Co jsem začal, Bůh pro mne
dokončí.“.A stejně velmi volně pře-
kládá i JB: „Jahve pro mne udělá
vše.“ Slova o ‚dokončení za mne‘
zřejmě vyjadřují jistotu, že Hospo-
din vyznavače neopustí nikdy, jak
zaznívá i v závěrečném triumfál-
ním chvalozpěvu: „Hospodine, tvoje
milosrdenství je věčné, neopouštěj dílo
vlastních rukou!“

-š

Jsme v božích rukou Dobrý nápad

ZA Mír v sýrii
Papež František vedl 6. září večer na Svatopetrském náměstí ve Va-
tikánu modlitbu za mír v Sýrii a dalších krizových oblastech světa.
Vigilie se podle odhadů zúčastnilo na 100 000 lidí, nejen věřících křes-
ťanů, ale i představitelů dalších vyznání, včetně muslimů. Podle pa-
peže je možné nejít cestou války, ale usilovat o mír a usmíření. "Válka
je vždy prohrou lidstva," zdůraznil.
K výzvě papeže se přidali i představitelé dalších světových nábožen-
ství, například nejvyšší duchovní autorita sunnitského islámu v Sýrii
vrchní muftí, Ahmad Badreddin Hassou, řekl, že byl výzvou hluboce
osloven a vyzval syrské muslimy k uspořádání simultánních modli-
teb ve stejný čas v mešitách hlavního města a na celém území Sýrie.



Významný český historik prof.
PhDr. František Kutnar se narodil
před 110 lety, 7.10.1903 v Mlázovi-
cích ve východních Čechách, kde
také krátce před svými osmdesáti-
nami zemřel – 11.9.1983 (viz nekro-
log v Křesťanské revui č. 9, 1983).
Celým jeho životním dílem prostu-
puje soustavné studium mentality
lidových vrstev i názorů osvícenské
a obrozenské společnosti. Postižení
myšlení poddaného lidu znamenalo
věnovat se specificky českému feno-
ménu písmáctví. Jedná se o písmáky
či písmaře, čtenáře Bible, často lite-
rárně činné autory rukopisných kro-
nik nebo náboženských úvah. Pro-
gram a problémy tohoto směru stu-
dia nastínil Kutnar v metodicky po-
jatých pojednáních „Ke studiu čes-
kých písmáků“ (1943) a „Lidoví pís-
máci a kronikáři v národním ob-
rození“ (1971). Celkový pohled na
tematiku představuje Kutnarovo klí-
čové dílo „Sociálně myšlenková
tvářnost obrozenského lidu“(1948).
V něm shrnul výsledky svého po-
znání myšlení českých lidových vrs-
tev v širších dobových souvislos-
tech, včetně vlivu Velké francouzské
revoluce z konce 18. století. Tema-
ticky s tímto dílem souznívají další
Kutnarovy knihy, jako „Tvář české
vesnice v minulosti“ (1942) či „Cesta
českého lidu k svobodě“(1948). Tyto
syntetické práce se opírají o autoro-
vy monografické studie věnované
výrazným písmáckým osobnostem
(F. J. Vavák, Josef Dlask, František
Šafránek, Věnceslav Metelka). Další
Kutnarovy práce směřují k rozboru
myšlení vzdělaných vrstev ve vzta-
hu k otázkám poddaného lidu. (ná-
zory na robotu a poddanství).
Kulturní problematika doby obro-
zenské byla také tematikou Kut-
narovy vysokoškolské činnosti, jak
přednáškové, tak seminární. Sám mi
o svém pedagogickém působení na

filosofických fakultách nejprve 
v Olomouci a později v Praze na-
psal: “Pokládal jsem je za rovnocen-
nou složku své vědecké práce a vě-
noval jsem tomu nejen mnoho času,
přípravy, ale i myšlení.“ Tak jsem 
v Kutnarově historickém prosemi-
náři (1957-59) dostal jako zadání
zpracovat literární dílo evangelické-
ho písmáka Josefa Bláhy z přelomu
18. a 19.století, kromě vlastní literár-
ní tvorby také vydavatele drobných
spisů J. A.Komenského. Z toho vy-
plynulo s Kutnarem dohodnuté mé
diplomní téma, zaměřené k evange-
lickému písmáctví ve středních Če-
chách v toleranční době. Ideologické
a politické důvody však bohužel
způsobily, že v letech 1959-63 Kut-
nara postihl zákaz pedagogické čin-
nosti. Tím můj diplomní záměr vzal
za své.
F. Kutnar v letech nepříznivých pro
objektivní studium ideových a kul-
turních témat zaměřil soustavnou
pozornost na zemědělskou výrobu 
a její dopad v sociální oblasti. Tak 
s použitím sociologických a etnogra-
fických metod sledoval vliv země-
dělství na způsob života lidu, včetně
změn zvyklostí ve výživě. Vznikla
tak originálně pojatá knížka „Malé
dějiny brambor“ (1963,2005). Posta-
vení českého obyvatelstva ve vazbě
na politické poměry v druhé polovi-
ně 19.století se projevovalo také
vystěhovalectvím, zejména do Ame-
riky. Kutnarova objevná rozprava
„Počátky hromadného vystěhova-
lectví z Čech v období Bachova
absolutismu“(1964) ukázala jeho
ekonomické a politické důvody. Ač
tento typ vystěhovalectví nebyl mo-
tivován nábožensky, přesto tehdy
odešli do zámoří četní čeští a morav-
ští evangelíci s rodinami, aby se pak
podíleli v novém domově na činnos-
ti církví protestantského typu.
Druhým Kutnarovým životním dí-

lem jsou dvousvazkové „Přehledné
dějiny českého a slovenského dějepi-
sectví“(1973,1977), které jsou také
dokladem jeho myšlení o dějinách.
Autorův zájem o dějiny české histo-
riografie naznačil již první jeho zve-
řejněný článek, věnovaný Františku
Palackému (1926), k jehož životu a
dílu se vztahují též další jeho studie.
V prvním dílu Přehledných dějin je
věnována zevrubná pozornost zá-
kladním pramenům k dějinám hu-
sitské revoluce (Vavřinec z Bře-zové,
Staré letopisy české a další kroniky).
Na tyto kapitoly navazují pojednání
o utrakvistickém dějepisectví před-
bělohorského období i o historic-
kých pracích členů Jednoty bratrské.
V dílu druhém nalezneme literární
portréty českých evangelických his-
toriků nové doby. Obšírně je pojed-
náno o díle Ferdinanda Hrejsy, prá-
vě tak jako o pracích F. M. Bartoše,
Otakara Odložilíka či Rudolfa Říča-
na. Připomenut je rovněž podnětný
historik českých náboženských dějin
farář Josef Dobiáš Bukovský, jemuž
právě Říčan věnoval základní mo-
nografii (1939).
Jestliže jsem zdůraznil význam Kut-
narova vysokoškolského pedagogic-
kého působení, pak je třeba také
uvést jeho vynikající učební příruč-
ky. Je to především čtvrtý díl „Pře-
hledu dějin Československa v epoše
feudalismu. Doba národního obro-
zení“ (1957, 1963), představující syn-
tetický pohled na léta 1740-1848. 
Kutnarovo bohaté a mnohostranné
dílo, trvale přínosné pro české děje-
pisectví, je dokladem autorovy hou-
ževnatosti i osobního zaujetí na-
vzdory nepřízni doby. Pro své žáky
je pak František Kutnar nezapome-
nutelnou, charizmatickou osobností
vysokoškolského učitele a stálou
inspirací.

Michal Flegl

Pozvánky
sENiorát královéhrADECký

Českobratrská církev evangelická

BROUMOV – Ne 8.15 h
Kladská 85, a f. Michal Kitta

ČERNILOV – Ne 9 h
Černilov č. 139, f. Rut Brodská

DVůR KRáLOVé NAD LABEM – Ne
8.30 h
nám. Odboje 1128, f. Aleš Mos-
tecký

HOřICE V PODKRKONOší – Ne 10 h
Husova 870, a f. Aleš Mostecký

HRADEC KRáLOVé – Ne 9 h
Nezvalova 529/1, f. Štěpán Brod-
ský

HRONOV – Ne 10.15 h
Českých bratří 181, f. Michal Kitta

JIČíN – Ne 9.30 h
Konecchlumská 289, a f. Tomáš
Molnár

KLášTER NAD DěDINOU – Ne 9 h
Klášter nad Dědinou č. 22, p. Čes-
ké Meziříčí, a f. Radim Žárský

KOSTELEC NAD ORLICí – Ne 9.45 h
Štefánikova 753, f. David Najbrt

LETOHRAD – Ne 9 h
Petříkov 201, f. Jiřina Kačenová

NáCHOD – šONOV – Ne a c d e 9 h,
(listopad-březen b 10 h spol. s VP)
Purkyňova 535, Náchod, f. Marek
Bárta

NOVý BYDŽOV – Ne 9 h 
U památníku 1156, f. Jaroslav Ku-
čera

SEMONICE – Ne 9 h
Semonice č. 57, p. Jaroměř 1, 
f. Radim Žárský

TRUTNOV – Ne 10 h
Úpická 163, f. Tomáš Molnár

TřEBECHOVICE POD OREBEM – Ne 9 h 
Masarykovo nám. 19, f. Filip Ča-
pek

VRCHLABí – Ne 9 h
Českých bratří 112, f. Petr Chlá-
pek

Církev bratrská

ČESKá TřEBOVá – Ne 9.30 h
Tykačova 1183, k. Tomáš Pospí-
chal

HRADEC KRáLOVé – Ne 10 h
V Kopečku 89, k. Martin Legát

CHRUDIM – Ne 9 h
Filištínská 27, a k. Petr Jelínek

LITOMYšL – Ne 9.30 h
Moravská 1222, k. Daniel Sme-
tana

PARDUBICE – Ne 9.30 h
Lonkova 512 – Archa, k. Martin
Tabačan

VYSOKé MýTO – Ne 10.30 h
Brandlova 1, 
k. Přemysl Pýter

Bratrská jednota baptistů

BROUMOV – Ne 10 h
Lidická 230, k. Daniel Hýsek

bohoslužby

FS ČCE V HOřOVICíCH nabízí pro
potenc. člena sboru k pronájmu
byt 4+1 se zahradou. Příznivá ce-
na, centrum obce, dobré spojení
na Prahu. Informace naleznete na
www.horovice.evangnet.cz, nebo
na tel.: 603 578 108. 
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biblE krAliCká
1613 - 2013

Výstava, kterou Národní knihov-
na České republiky v roce čtyřsté-
ho výročí posledního předbělo-
horského vydání Bible kralické
připravila, je dosud nejucelenější
výstavou k tomuto tématu, při-
pravenou podle nejnovějších vě-
deckých poznatků.
Provádí návštěvníky přehledně
dějinami kralického překladu od
jeho vzniku až do současnosti 
a přibližuje, proč se Bible kralická
stala jedním z klenotů národní
kultury.
Výběr vystavených exponátů za-
hrnuje v doposud nerealizova-
ném rozsahu a kvalitě starší české
biblické překlady, původní tisky
Bible kralické a její cizojazyčné
předlohy i některé dobové píse-
mné dokumenty. Návštěvník mů-
že zhlédnout také původní tiskař-
ské literky, nalezené na tvrzi 
v Kralicích.
Vědecká konference věnovaná
Bibli kralické se koná 18. října
2013 na Evangelické teologické
fakultě UK. 
Autoři scénáře:
Robert Dittmann / Jiří Just
Národní knihovna ČR
Galerie Klementinum – Výstavní
sál
12. 9. - 3. 11. 2013

Pocházel z chudé šlechtické rodiny
ve východní Anglii a domácí puri-
tánskou výchovu v něm upevnilo
studium práv v Cambridgi a v Lon-
dýně. Do politiky vstoupil poprvé
1628 jako člen "Krátkého" parla-
mentu v opozici proti královskému
absolutismu. Dědictvím po strýci
1636 zbohatl a získal i významné
společenské postavení. Zasedal i 
v "Dlouhém" parlamentu a účastnil
se obou občanských válek proti
králi Karlu I. (1625-1649). 1642 se-
stavil vojsko z puritánsky smýšlejí-
cích sedláků, které se stalo jádrem
parlamentní armády. 1646 se Crom-
well zmocnil Londýna, 1648 vedl
výkonný výbor parlamentu, potla-

čil pravicové roajalisty v Anglii,
Irsku a Skotsku i levicové levellery
a diggery a 1649 se přičinil o odsou-
zení krále (jako "tyrana, zrádce,
vraha a nepřítele státu") a o jeho
popravu. Anglie se stala republi-
kou a Cromwell 1653 a 1657 regen-
tem - "protektorem". Královskou
korunu odmítl, ale vládl jako stále
osamělejší diktátor bez parlamentu.
Napomohl hospodářské prosperitě,
vítězstvím nad Nizozemím a Špa-
nělskem zajistil Británii imperiální
postavení, ale politické konsolidace
nedosáhl.
Přínosem jeho vlády je tolerance
všech protestantských vyznání,
zpět pozval i Židy kdysi vypověze-

né ze země. Snažil se o spojení pro-
testantských mocností pod vede-
ním Anglie a zastával se pronásle-
dovaných náboženských menšin 
v zahraničí. V Irsku si ovšem zvláš-
tě u katolíků vysloužil pověst krva-
vého krutovládce. 
Byl přesvědčen, že skrze jeho vítěz-
ství přímo zasahuje do dějin sám
Bůh. 
Měl slavnostní pohřeb ve Westmin-
sterské katedrále, ovšem po návratu
Stuartovců 1660 bylo jeho tělo exhu-
mováno a pověšeno na šibenici.
V jeho literární pozůstalosti jsou
dopisy, státní akta a jeho plamenné
projevy.

Bohuslav Vik

Puritánský vojevůdce a státník
oliver Cromwell
(nar. 25. 4. 1599 v huntingdonu - zemř. 3. 9. 1658 v londýně)


