
MůŽeŠ se vRátit!
JeReMiáŠ 8,4-7

Připadá vám divný pohled na koně,
který ohlušený válečnou vřavou
pádí přímo do bitvy, kde ho čeká

smrt, místo aby se otočil a vrátil?
Tolik bychom ho chtěli zastavit, ale
nedá se. Stejně hrozný pohled je na
člověka, když setrvává tvrdohlavě
ve vzpouře proti Bohu a jde do za-
hynutí. Proč je někdo tak hrdý, že
nedokáže přiznat chybu? Byl okla-
mán a myslí si, že tím ztratí část své
důstojnosti, a neví, že mu ji může
vrátit jedině Bůh.
Bůh nechce, aby někdo zahynul.
Proto tě nestvořil, a nikdo k tomu
není ani předem určen. Svou životní
knihu jsi dostal nepopsanou a píšeš
ji jen ty sám. Přišly do tvého života
těžkosti a tlaky? Važ si jich, to jsou
místa, kde musíš hledat cestu a
můžeš se zastavit a vyznat hřích.
Otec vychází každému s láskou na-
proti. Setkávám se s tím, že do živo-
ta lidí, kteří se dlouhodobě od Boha
vzdálili, přichází opakovaně krátký
čas milosti, kdy je jejich srdce i mysl
najednou "na příjmu". Ale vidím ta-

ké, že ten čas mnozí nechají lehko-
myslně protéci mezi prsty, aniž by
ho využili, a zatvrdí se ještě víc. A
proto říkám každému: Jestli tvé
srdce slyší tohle slovo, vstaň tam,
kde jsi padl, vrať se tam, kde jsi
naposledy měl jistotu, že jdeš po
Boží cestě, a pojď dál. Obrať se dnes,
protože nevíš, jestli bude nějaké
zítra. Jsi přece moudřejší než pták.
Ale on zná svůj čas a ty ne. Najed-
nou může být na všechno pozdě, a
vrátit už nepůjde nic. Ty se můžeš
vždy vrátit k Bohu, do jeho lás-
ky,bez obav, že by ti něco vyčítal.
Jednou před ním  budeš stejně stát...
Stačí se pokořit a  přiznat: "Bože,
měl jsi pravdu. Toužím změnit svůj
život." A neztrať paměť a buď milo-
srdný k těm, co potkáš, jak právě
bloudí. Pokání  není o minulosti, ale
o tom, jak budeš žít dál.

Petr Jelínek, 
kazatel CB, Chrudim
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Poselství k 25. neděli po sv. trojici

„Dnes, kdybyste uslyšeli jeho hlas,
nezatvrzujte svá srdce.“ 

Žd 3,7-8; 4,7

Sama skutečnost, že myslí a pochy-
buje, se jevila René Descartovi (Des-
cartes 1596-1650) jistotou, že jest.
Všemu osvícenému rozumu moder-
ny pak bylo oporou sebevědomí:
Jsme „myslící věcí“ vedle „rozprost-
raněné věci“ přírody. „Myslím, tu-
díž jsem.“
Dnes, rozpuštěni v toku informací a
zpochybněni na světě, přímo ohro-
ženi svými vymyšlenostmi, kdy dílo
našich rukou se zhusta staví proti
nám, pádlujeme tekutou moderni-
tou nevědouce dne ani hodiny s po-
citem: „Přestože myslím, ještě snad
jsem.“
Když jsme druhdy šťastně vyklouzli
z lůna matky, moc jsme o tom
nepřemýšleli. Do světa jsme se roz-
křikli. To dítě dělá, aby si ho všimli:
„Jsem tu... Nemyslím, ale jsem.
Nebo teprve budu?“ Konečně jsme
pak napodobili něco z maminčiny
nápovědy a ona úsměvy posilovala
náš pocit přijetí.
Slovo. Zvolna jsme chápali, že ten
zvuk něco znamená a i my něco zna-
menáme. Začali jsme konat své bytí
a sem tam i myslet. Jak vidno, svým
vědomím jsme u toho na začátku
nebyli, a tudíž se marně rozpomíná-
me. Co se nás týče, předtím neshle-
dáváme nic. Tušíme jakousi nepřed-
stavitelnou předpočáteční nicotu.
V básni připsané králi Davidovi sta-
rověký modlitebník říká: „Hospo-
dine,... trupel můj viděly oči tvé, 
v knihu tvou všichni oudové moji
zapsáni jsou, i dny, v nichž formo-
váni byli, když ještě žádného z nich
nebylo. Protož u mne ó jak drahá

jsou myšlení tvá, Bože silný...“ 
(Ž 139,16-17).
V nedohledném svém předpočátku
hledá a oslovuje ten člověk Boha:
„Hospodine, myslel jsi mne, tudíž
jsem,“ i příroda je mu jakousi „ku-
chařkou Boží“, kronikou postupů
stvoření a šifrou geneze veškeren-
stva (Ž 19). Bože, LÁSKO, chtěl jsi

mne, proto jsem. Z tebe je moje mož-
nost být. Nevynalezl jsem ji, nevy-
tvořil, jen přijal. Necítí se vržen chtě
nechtě do života, nýbrž pozván.
Obdarován a uschopněn.
Zajištěni dnes genetikou, nukleární
fyzikou atd. v bezbřehosti svých vě-
dění, nic nám nebrání před vlastním
vstupem, před entrée do existence,
předpokládat nedohledatelnou mož-
nost. Možnost se stát, ze které žije-
me. Na rozdíl od Davida si ji označ-
me bezpříznačným M1. Stejně před-
pokládejme, že posléze takto pře-
staneme. Dočkáme se „možnosti
radikální nemožnosti být“, jak se vy-
slovil o smrti Jan Patočka. Označme
ji M2.
Mimo svůj interval M1 – M2 nic ne-
prožíváme, nezakoušíme. Filosof,
zkoumající co se jeví jasným a zřetel-
ným, soudí, že míříme z nicoty do
nicoty. Starověký milovník moud-
rosti naproti tomu podivuhodně zná
Pána možností a respektuje toho,
„který lapá moudré v chytrosti
jejich“ (Jb 5,13; 1 K 3,19). To ON 
z titulu Stvořitele mu poodkryl
nadějný výhled k neviditelnému.
Perspektivu, která moudrým pro
samu moudrost bývá skryta (Mt
11,25). Zahleděni k bezprostředně
zjevnému se tam nedívají a na pře-
sah své časnosti se neptají. Otázka,
jak BÝT za prahem radikální nemož-
nosti být, přece postrádá smysl!
Zajisté, smrtí končí možnost být. Být
tak, jak jsme, jak to známe.
Víra navzdory smrtelnosti osvěcuje
oči mysli pro možnost BÝT jinak.
Otvírá možnost BÝT v zorném úhlu
Boží skutečnosti. Označme si ji M3.
Obdobně jako jsme se mateřštinou
chopili svého bytí v časnosti, přijí-

Možnost L 8,4-8 Žd 4,12-13

Dokončení na str. 2

Venku zavládly mlhy, nadešel podzim. Tak jako se svíce před dohasí-
náním ještě rozhoří jasným a silným plamenem, tak i příroda zaplála
krásnými barvami. Víme že za chvíli tomu bude jinak a s lítostí sledu-
jeme, jak rychle se nádherné barvy vytrácí. Neubráníme se jisté nostal-
gii s kapkou smutku. Tak zase jeden rok mizí do ztracena jako to listí,
jako ty podmanivé, kouzelné barvy. Za noci, když je ticho, slyším
jemné, ale zřetelné kroky. Nikdo však po ulici nekráčí. To jen tiše dopa-
dá listí z koruny blízkého stromu. Jemná řeč listoví hovoří i za dne, ale
denní ruch ji docela přehluší .Pomyslím na odcházející zeleň s pocitem
vděku. Vybavím si, jak celý rok listí rostlo, třepotalo se ve větru , chrá-
nilo nás před prachem, úžehem i deštěm, zjemňovalo tvrdou siluetu
domů. Také čistilo vzduch, vytvářelo vlhkost a tlumilo hluk. V nepo-
slední řadě i chránilo před větry a mírnilo kolísání domácího tepla. A to
nepočítám ptačí zpěv, šumění větru v listoví, kapky rosy a blýskání
slunce, hru světla a stínů nad námi v nekonečných proměnách. Vidět 
v listí pouze smetí a práci, jako někteří naši sousedé, je žalostně málo.
Reptají, když listí zametají na neforemné hromady a podzim by raději

Čas otevřených listovních zásilek

Dokončení na str. 2

Prosba
Hleď, Pane, ruce moje

prázdné 
se k modlitbě teď zlomily: 

můj duch již nemá síly
žádné 

a srdce mé – můj nepřítel
je zavilý.

Má láska k bratřím 
na sobectví chřadne, 

nadšení prvního 
žár krásný, spanilý 

již dávno pohasl ve stisku
ruky chladné, 

rty místo odvahy 
se strachu napily.

Přijď proto, Pane Duchu
svatý, ke mně 

a dosvědčuj mi zase 
v šedi dní, 

ta záře nad obzorem 
že je nová země, 

v niž vyvolené uvedeš, 
až naplní se časy.
Když nemám nic, 

jsa z bratří poslední, 
tvá přítomnost mně utěší

a očistí a spasí.

RaDKo Šťastný – niKoDéM
(*1928-†2013)
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DeLegace centRa siMona WiesentHaLa ve vatiKánu

Šedesátičlenná delegace Centra Simona Wiesenthala, ve které byli někteří 
z těch, kteří přežili holokaust, ale také křesťané a významní muslimové, se
sešla s papežem Františkem ve Vatikánu na soukromé audienci.
Ve své promluvě rabbi Marvin Hier, děkan a zakladatel Židovských občan-
ských práv NGO, vyzdvihl pokračující hrozbu od teroristů a nebezpečných
národů, jako např. Írán.
Papež František ve své odpovědi znovu potvrdil odsouzení „všech forem
antisemitismu“ a připojil, že „problému netolerance musí být čeleno ve
všech jejích formách… včetně přehlížení a opravdu skutečného pronásledo-
vání, kterým prochází nemálo křesťanů v různých zemích“.
Předsedkyně Centra S.W. Larry Mizel věnovala papeži speciálně objedna-
nou menoru z jeruzalémského kamene s citátem z žalmů, který připomíná
důrazy nového papeže na laskavost a dobré skutky - “Spravedlnost a právo
jsou základem jeho trůnu".

Simon Wiesenthal Center

sLavnost oDHaLení PaMátníKu BiBLe KRaLicKé v LeŠně

Synodní senior Českobratrské církve evangelické Joel Ruml se 17. října
2013 zúčastnil slavnostního odhalení památníku Bible kralické v polském
Lešně. 
Slavnosti se účastnili také president města Thomas Malepszy a rektor
místní univerzity, kterým byla předána Bible kralická.

e-cirkev.cz

cM 863. svatí cyRiL a MetoDěJ. DěJiny, tRaDice, úcta

Pod tímto názvem probíhá výstava k výročí Cyrila a Metoděje v Anež-
ském klášteřev Praze. 
Tato expozice je součástí oslav 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na
Velkou Moravu. Představuje archeologické památky sochařství, malířství,
knižní kultury, uměleckého řemesla, písemnictví i architektury. Pražská
výstava navazuje na dřívější expozice v Brně a Olomouci a přidává expo-
náty z Čech. 
Tuto nabídku lze využít od 1. 11. 2013 až do 2. 2. 2014.

máme vírou nápovědu úst Božích
(Dt 8,3 Mt 4,4). Jako mléka beze lsti
jsme jí žádostivi (1 P 2,2). Postupně
vnímáme její smysl a Ducha SLO-
VA. Posiluje v nás vědomí přijetí a
domova: „... přebývati budu v domě
Hospodinově za dlouhé časy,“ ra-
duje se žalmista z prutu a hole
Pastýře, a křesťan vyznává: „Ten
Duch osvědčuje duchu našemu, že
jsme děti Boží“ (Ř 8,16n Ko 1,13).
„Jsme v Kristu,“ píše apoštol. Koná-
me své BYTÍ v možnosti M3, pro niž
ona radikální nemožnost být jak
momentálně jsme, je vedlejší (Mk
9,23). „Jsme-li Duchem živi, Du-
chem i choďme“ (Ga 5,25) a v jeho
intencích i myslíme (1 K 2,10.16).
Jsme jinak...
Neoslovené izolované mládě člově-
ka ztrácí možnost lidsky být. Ne-
oseté pole zůstává úhorem. Podob-
ně bez Božího OSLOVENÍ není
BYTÍ ve skutečnosti abrahamovské
víry pnoucí se nad časnost, není oné
jinakosti. Bez Boha a jeho SLOVA
jsme nutně vně, mimo M3. V zabyd-
lené ohradě intervalu M1 – M2, kde
superčlověk tekuté modernity rafi-
novanými nástavci svých smyslů
ohledává a kontroluje virtuální sku-
tečnosti, to zní opovážlivě a neho-
rázně. Člověk se udělal pro sebe a
věří si. Nepatřičným a z řady důvo-
dů zneklidňujícím by byl v nedo-
hlednu jakýkoliv Stvořitel a Iniciátor
jeho bytí. Hned zkraje už pro sám
neblahý pocit, jako by něco zapo-
mněl. Znáte to: ne a ne si vzpome-
nout... Zadání? Úkol? Snad Tvůrcem
sledovaný záměr s námi? Jinudy
šťastněji pokračující smysl? Kudy?

Zaposlouchat se? Hledat? Ptát se?...
Letmo procitlý zájem, setřesen do
závalu objektivně daných obstará-
vek, zpravidla končí. Řetěz okolnos-
tí člověka unáší, nezbývá než v rea-
litě „žít pro život“, pokračovat, i
kdyby měl zbýt jen „holý“. Máme
snad na vybranou? V naivitě „smys-
lu na chvíli“ jedeme dál v malých
radostech od jednoho vytouženého
„mání“ k dalšímu, jedeme dál nevy-
hnutelnou prázdnotou pouhých ob-
starávek obživy a užívání si ze dne
na den v malosti animálního živo-
bytí... V našem značení M0, řekněme
možnost nulová, možnost nicující.
„Tak moment!“ namítnete, co se
nabízí skvělých počinů kultury! Co
výzev, jak z útržkovosti života vy-
břednout, a faktických svědectví
úctyhodné zacílenosti! Nejsme slepí
k charakterní celistvosti lidského
života v naší tak zvané křesťanské
civilizaci? a to bez zmínky o trans-
cendenci, o Božím Kristu nemluvě?
Jaká humánní starost o člověka 
v tísni, jak obětavé dílo lékařů bez
hranic atd.! Boha k tomu volá málo-
kdo.“
„Jen na vás, věřte mi, záleží, kdy při-
jde čas, kdy pro vás bude nebe na
zemi...“ troufla si nezapomenutelná
dvojice V+W vynikajícího Osvobo-
zeného divadla (1927-38), než je
okřikl Hitler. Ostatně i kdyby,
vždycky s tímhle, jací jsme, zůstává-
me v časnosti, tedy do času. Sebe-
větší chutí k životu interval M1 – M2
nepřesáhneme. Nepřekročíme, obraz-
ně řečeno, „časově ani kvalitativně,“
„horizontálně ani vertikálně“.
Klíč od těch závor drží Stvořitel. Bůh
Duch jest, (J 4, 24), ale SLOVO ze

sebe učinil tělem. Vírou mu někteří
odčítali ze rtů, jak BÝT v novotě ži-
vota a trvat v naději, která nehyne 
(1 K 2, 12-16; Žd 5,13-14). Ostatní se
dívali jinam. Lidí svým způsobem
zbožných se tenkrát zle dotkla sama
myslitelnost tak polidštěného Boha
mezi námi a zůstali, jak jsou. Ne-
jenže pohrdli možností být jinak.
Rozhodli se jej odstranit: „Však
zmlkne, až narazí na svou možnost
radikální nemožnosti být!“
Leč „kde Bůh otvírá, žádný nezaví-
rá“ (Zj 3, 7), a tak se „zjevila Boží
spasitelná moc všechněm lidem“ (Tt
2, 11): Vstal z mrtvých Kristus, první
v naší ohradě časnosti (1 K 15,20).
Vtělené SLOVO ŽIVOTA, naše mož-
nost BÝT JINAK, být vírou v Syna
podle vůle Otce v Duchu svatém. 
Trvale ovšem varuje: Jak jsme nalo-
žili s Bohem, v nás přežívá. Za urči-
tých okolností jsme toho schopni
vůči komukoliv a pod slupkou sluš-
nosti s tím nic nenaděláme. Proto
kážeme Krista ukřižovaného. Na-
vzdory zločinu, který není odbytou
záležitostí (Boží bolest čas nehojí),
Stvořitel nám připomíná jinakost
našeho bytostného určení. Věříce
poznáváme, že svou aktuální bez-
božností jitříme jeho trápení. Trá-
pení Boha, který přesto miluje.
Mnohými to nehne. Námi otřásl,
křísí nás k BYTÍ JINAK. 
Pokud tě to osloví, je to šance.
Nezatvrzuj se vůči tomu pomyšlení.
Dělej s tím něco dnes. Procitni do
zapomenutých možností svobody 
(J 8,32). Spáči dál vedou svou, že je
to čirý sen. Amen.

(Mým spolužákům)
Samuel Jan Hejzlar

Možnost L 8,4-8 Žd 4,12-13
Dokončení ze str. 1

Koncem devadesátých let jsem s jed-
ním blízkým člověkem hovořil o
masakru ve Srebrenici. Z mého hle-
diska měl sklon tuto událost bagate-
lizovat a bránil se pro ni použít slovo
„genocida“. Zeptal jsem se ho tedy,
kolik lidí musí zemřít, aby se dalo
mluvit o genocidě. Nakonec uznal,
že to, co se stalo ve Srebrenici, by se
za genocidu dalo považovat. Byl to
ovšem jeden ze sporů, v němž vás
vítězství nemůže nijak těšit.
Když probíhalo vyvražďování Židů
za druhé světové války, mnozí tomu
nechtěli věřit. Nelze říci, že by zá-
padní mocnosti byly beze zpráv o
tom, co se děje. Rozsah toho vyvraž-
ďování byl ale zřejmě zcela mimo
představivost lidí, kteří by mu býva-
li mohli zabránit (např. bombardo-
váním Osvětimi).
O genocidě Arménů na sklonku
první světové války se toho vědělo
opravdu málo – celý rozsah tehdej-
ších hrůz byl rozpoznán až později.
Byla to doba předinternetová a 
v tehdejší Osmanské říši bylo i tele-
fonů jako šafránu.
Když probíhala genocida ve Rwan-
dě, vědělo se o ní takřka okamžitě.
Jo, časy se mění, informovanost
roste, lidská krutost se ovšem ne-
mění.
To, co se nyní děje v islámském
světě, je svým rozsahem srovnatelné
s genocidou Arménů a vysoce to
přesahuje masakr ve Srebrenici.
Mám na mysli pronásledování křes-
ťanů v muslimských zemích. Na
rozdíl od Srebrenice nebo Rwandy
to ale nechává politiky – a konec-
konců i novináře – chladnými.

Je možno mít námitky proti slovu
genocida. To totiž označuje systema-
tické vybíjení určité národnostní
skupiny. Syrští, pákistánští nebo
iráčtí křesťané ale nejsou likvidováni
podle národnostního klíče, nýbrž
podle klíče náboženského. Zave-
deme vedle slova genocida slovo
religiocida, abychom měli pojmový
aparát k intelektuálnímu zpracování
toho, co se v těchto letech na Blíz-
kém východě děje?
Ne že bychom o tom neměli infor-
mace. Nedávno prohlásil na Radio-
žurnálu novinář Robert Mikoláš,
který se právě vrátil ze Sýrie, že tam
džihádisté „podřezávají křesťany
jako králíky“. I do našich zpráv se
dostala informace, že po svržení
bývalého prezidenta Mursího vypá-
lilo Muslimské bratrstvo 42 kopt-
ských kostelů. Potíž není s nedostat-
kem informací; potíž je s ochotou
vzít je na vědomí.
Nejen místní křesťané, ale i místní
muslimové se diví naprostému
nezájmu předních západních politi-
ků o postavení křesťanů v zemích
zasažených „arabským jarem“. 
V Iráku byl ještě před patnácti lety
více než milion křesťanů (dnes se
uvádí 300 000); v Sýrii jich donedáv-
na bylo ještě podstatně více, udáva-
lo se až 12 procent populace. A
egyptských Koptů je přes deset mi-
lionů… Politika západních vlád
ovšem na křesťanské menšiny nebe-
re sebemenší zřetel.
Odhaduje se, že v roce 2012 zahynu-
lo mučednickou smrtí 169 000 křes-
ťanů. Drtivá většina z nich zemřela
rukou muslimů. Vzhledem k eskala-

ci bojů v Sýrii a v severní Nigérii se
dá očekávat, že letos to číslo bude
ještě vyšší. Co se musí stát, aby si
toho západní politici všimli? Nechci
nijak zlehčovat utrpení Tibeťanů, ale
nezdá se vám, že pozornost, která je
věnována jim, je neúměrně vysoká
ve srovnání s pozorností, která je
věnována pronásledovaným křesťa-
nům? A to i v samotné Číně!
Když jsem byl v jeruzalémském
památníku holokaustu Jad Vašem,
všiml jsem si mimo jiné nacistických
statistik likvidace Židů. V roce 1943
bylo území Estonska již „Juden-
rein“, „židůprosté“. Saúdská Ará-
bie, Súdán, Afghánistán, Jemen a
Somálsko jsou již „křesťanůprosté“.
Který stát přibude jako další? Eri-
trea? Irák?
Je načase, aby křesťané opustili své
mnohdy žabomyší spory a začali
se alespoň trochu zajímat o osud
svých souvěrců na Blízkém výcho-
dě. Kdyby se Evropská unie ne-
zřekla svých křesťanských kořenů,
mělo by smysl na ni apelovat, aby
poskytla asyl těm křesťanům, kte-
rým se z blízkovýchodního pekla
podaří uniknout. V to ale v sou-
časnosti nelze doufat. Napadá mě
děsivá myšlenka, že to některým
politikům takto vlastně vyhovuje.
Jak se nám ale bude žít s myšlen-
kou, že celé velké skupiny na Blíz-
kém východě byly likvidovány,
ale nás to nechalo chladnými?

Dan Drápal
17. října 2013

psáno pro Neviditelného psa

Je to genocida? nebo holokaust?

Z církví doma i ve světě

vyškrtli z roku. Ochotně by skáceli i stromy, aby ulice byla čistá a bez
práce. Jenže pak by tu bylo pusto, šedě a nevzhledně. Na listí už čeká
nedočkavá zem, koloběh obnovy půdy a života s nimi počítá. Vše je v
přírodě náležitě využito, vše k něčemu slouží. Jen s tou krásou se někdy
plýtvá ažaž. Že by proto, aby o ni „zakopli“ i ti nevšímaví ? Teď se v listí
brouzdáme, sneslo se k nám shůry z míst pro nás jinak nedostupných.
Přišel čas otevřených listovních zásilek. Hrnou se na nás ta křehká psa-
níčka bez obálek, bez známek, bez abecedy a listonoš podzim s nimi
přímo hýří. Zato čas lidských dopisů odchází pomalu do ztracena.
Dopisní papír nahradila obrazovka počítače, display mobilu, stručná
mluva SMSek. Nic se neuchovává, vše se maže. I v té naší mysli probí-
há neustálá selekce. Mnohé, co jsme prožili, si již nevybavíme. Pře-
čteme-li si někdy staré dopisy, před námi vyvstane, co by nám již na
mysl nepřišlo. Překvapeně a dojatě čteme, často obohaceni novým
pohledem. Totéž se stává, když znovu otevřeme již přečtené knihy nebo
kapitoly z Písma. Poznání časem narůstá a my objevíme, co jsme dříve
neviděli a nevěděli. 
Listy apoštola Pavla uzrály ve svůj čas, aby našly své časné adresáty.
Napadlo tehdy apoštola Pavla, že těch adresátů bude plno i v dalších
staletích? Jeho epištoly k nám mluví docela aktuálně a budou mít co říci
i těm, kteří je budou číst v budoucnu. Na sklonku svého života, dá se
říci, v podzimu svého žití vydal apoštol Pavel bohatou úrodu. Zasel
sémě činů i slova. Jeho listy zkypřily půdu pro růst a život mnoha křes-
ťanů i jejich společenství. 
Podzim hýří nejen barevným listím, hýří i plody. Celé léto zrálo ovoce
nad námi, nemohli jsme na ně dosáhnout, a teď padá k našim nohám. 
V každém plodu je skryto semínko dalšího života. Všichni máme rádi
ovoce chutné a sladké. Ne podtržené, nevyzrálé a kyselé plody. K dozrá-
ní je však nutná potřebná dávka slunce a plod nesmí být od mateřské-
ho stromu odpojen. S duchovním ovocem je to stejné. Je-li odděleno od
zdroje života a lásky, nedosáhne sladkosti a zůstane trpké. 
Majitelé pozemských zahrad a sadů na podzim obvykle plní spíže a sto-
doly úrodou. My máme také sklony shromažďovat ovoce pro sebe a
jsme docela skoupí v rozdávání. Mnohdy až hrozící zkáza nakupených
zásob nás vede k tomu, že jsme štědřejší. Jaký je Boží pohled na zásoby
a plnění stodol nám ukazuje Písmo. Uvážíme-li k tomu duchovní
význam úrody a skutečnost nesení dobrého ovoce v životě křesťana,
máme hned jasněji. Ovoce Ducha svatého, jako je láska, trpělivost, dob-
rota , pokoj, laskavost a další, si nechávat pro sebe, shromažďovat a dělat
si zásoby je nesmysl. Nemáme je pouze pro sebe, i když s takovými
vlastnostmi se nám vždy žije příjemněji než bez nich. Zkusme být jako
ta plodná a štědrá podzimní příroda. Přinášejme ovoce dobré. Jistě nám
neubude, ale rozhojní se a bude nás navzájem oblažovat i v časech chu-
dých a zimních. 

Marie Plotěná

Dokončení ze str. 1

Čas otevřených listovních zásilek



V roce 1903 byl položen základní
kámen k Husovu pomníku na Sta-
roměstském náměstí v Praze. Mezi
množstvím zahraničních návštěvní-
ků byli ovšem i evangelíci z Němec-
ka. Ti pak večer navštívili německé
kasinum Na příkopech, kam za
nimi přišel dr. Jan Herben, význam-
ný politik realistické strany a proslu-
lý žurnalista. Tato skutečnost se sta-
la důvodem k útoku mladočeské
strany, výrazně nacionálně oriento-
vané. V Národních listech 12.7.1903
vyšel článek „Práce pro krále prus-
kého“, napadající české evangelíky
a obviňující je ze zrady národních
zájmů. Realistický „Čas“ i evange-
lické „Hlasy ze Siona“ pohotově po-
lemicky reagovaly. Z podnětu Čeň-
ka Duška, faráře reformované círk-
ve v Kolíně, došlo ke svolání sjezdu
českých evangelíků bez rozdílu
vyznání. Dne 28.9.1903 v pražském
Národním domě Dušek ve svém
projevu navrhl zřízení společného
evangelického ústředí. Ze stenogra-
fického zápisu Duškova projevu
uveďme známá, historicky význam-
ná slova: „Sepněme se ve svazek a
staňme se hned všichni zde jeho
členy. Navrhuji i jeho jméno, nazvě-
me jej Jednotou kostnickou, neboť u
té hranice kostnické je všechen náš
počátek Plameny kostnické hranice
nechať zahřívají v pravdě každé
srdce a svítí na cestu k vítězství
Pravdy!“ (Bouřlivý souhlas) K usta-
vení Kostnické jednoty skutečně
došlo, ale až 2.2.1905. Jejím prvním
předsedou byl zvolen právě Č. Du-
šek. Jemu přísluší zásluha o rozvi-
nutí činnosti tohoto evangelického
spolku, jehož tiskovým orgánem se
staly „Kostnické jiskry“, založené
koncem roku 1913. Snaha o spolu-
práci a sjednocení českých evange-
lických církví byla Duškovým celo-
životním tématem v širších církev-
ních, ale i politických souvislostech.
ThDr. Čeněk Dušek (1843-1918) byl
významným představitelem české-
ho evangelictví na přelomu 19. a 20.
století a zapsal se rovněž do našich
národních dějin. Působil jako cír-
kevní i veřejný činovník, jako kaza-
tel, publicista i pedagog. Pocházel
ze Semtěše na Čáslavsku, kde se na-
rodil 5.10.1843 (pokřtěn byl jako
Vincenc). Jeho otcem byl sedlák
Josef Dušek, známý jako písmák i
úspěšný hospodář. Čeněk jako pátý
ze sedmi dětí odešel ve dvanácti
letech na studia do Těšína, na evan-
gelické gymnázium. Zde pobyl do
roku 1860, kdy přešel do Levoče,
aby po roce pokračoval v Prešpurku
(Bratislavě). Na tamním evangelic-
kém lyceu také maturoval. Rozhodl
se pro studium bohosloví, a tak
nastoupil na evangelickou fakultu
ve Vídni (1863-64). Následovaly
fakulty v Erlangách a v Basileji.
Největší vliv však pro Duškovu teo-
logickou orientaci znamenalo studi-
um na bohoslovecké fakultě ve skot-
ském Edinburghu, kde pobyl dva
ro-ky. Získal tu též znamenité zna-
losti anglického jazyka, které v ná-
sledujících desetiletích využíval ja-
ko úspěšný překladatel a učitel.
Do Čech se Dušek vrátil v roce 1867.
O dva roky později (1869) byl ordi-
nován na faráře reformované církve
v Kolíně. Tomuto městu i místnímu
sboru zůstal věrný po celý svůj další
život. V roce 1870 se Dušek oženil 
s Bedřiškou Kulichovou (1847-1916)
z mlýna Bašty v Drahelicích (man-
želství zůstalo bezdětné). Zámožná
mlynářská dcerka přinesla do man-

želství značné jmění. Pro Čeňka to
znamenalo při skrovném farářském
příjmu finanční zajištění, což nezů-
stalo bez vlivu na jeho postavení
nejen v církvi, ale také ve veřejnosti.
Z Kolína pak Dušek horlivě rozvíjel
svou neobyčejně bohatou a mnoho-
strannou činnost, a to i v meziná-
rodním měřítku. Kolínským fará-
řem zůstal i po roce 1910, kdy se stal
su-perintendentem české reformo-
vané církve. V Kolíně také Č. Dušek
dne 23.listopadu 1918 zemřel a byl
po-hřben na tamním hřbitově.
Na církevní i širší národní veřejnost
působil Č. Dušek svou soustavnou
činností organizační, publikační a
redakční i přednáškovou. Politicky
se hlásil k Masarykovu realismu.
Přispíval do „Času“, tiskového or-
gánu realistické strany i do realistic-
kého týdeníku „Česká stráž“, vy-
cházejícího v Kolíně. S T. G. Masa-
rykem se stýkal osobně a společně
se zúčastnili některých veřejných
vystoupení, např. debaty s Volnou
myšlenkou v roce 1908. Zásady rea-
lismu Dušek propagoval i v církev-
ním prostředí. Mnohdy také z poza-
dí inicioval závažné politické aktivi-
ty. Tak tomu bylo např. v roce 1889,
kdy kníže Schwarzenberg ve své
sněmovní řeči odsoudil Husa a hu-
sitství. Z Duškova popudu a po-
drobného návodu vystoupil na
zemském sněmu jeho kolínský pří-
tel poslanec MUDr. Jan Šíl s pole-
mickým projevem. Setkal se v české
veřejnosti s mimořádným ohlasem,
který vedl k rozhodnutí postavit
Husovi z dobrovolných sbírek po-
mník v Praze. Na realizaci tohoto
záměru se Dušek aktivně podílel.
Po celý život Dušek usiloval o spoje-
ní českých evangelických církví a
jejich zapojení do národního celku.
K uskutečnění této snahy užíval
argumentace, opírající se o české
duchovní tradice. Východiskem mu
bylo hlubší poznání české reforma-
ce, od Jana Husa po Jednotu bratr-
skou a J. A. Komenského. Jádrem
Duškova snažení byla v podstatě
aktualizace reformačního odkazu, 
s aplikací do současných poměrů. 
V oblasti organizační stál Dušek
jako iniciátor u vzniku několika vý-
znamných korporací. Vedle Kost-
nické jednoty to byl spolek „Husův
dům“ a vydavatelsky zaměřené
„Comenium“, v nichž obou se stal
obětavým a iniciativním místopřed-
sedou.
Publikační platformou byly pro
Duška evangelické časopisy, do
nichž soustavně přispíval a podílel
se na jejich redigování. V letech
1873-76 redigoval čtrnáctideník
„Hlasy ze Siona“. Roku 1886 sám
založil měsíčník „Jednota“. Uložil
do něho celou řadu svých aktuál-
ních článků i historických reminis-
cencí. Časopis se totiž měl stát pub-
likační základnou pro úsilí o výraz-
nou změnu církevního zřízení u nás.
Dušek stál v čele těchto snah, když
usiloval spolu s dalšími svými přá-
teli (L. B. Kašpar, J. J. Szalatnay, B.
Fleischer) o uplatnění presbyterně
synodních zásad. Významný přínos
představoval Duškův článek „K dě-
jinám našeho církevního zříze-
ní“(1888). Svou argumentaci založil
historicky, zkoumáním řádů utra-
kvistické církve a Jednoty bratrské.
Když snaha o změnu církevního zří-
zení byla ukončena, přestal Dušek 
v roce 1891 „Jednotu“ vydávat. 
Č. Dušek se živě zajímal o M. J. Hu-
sa a trvale studoval jeho dílo. K jeho

hlubšímu pochopení vykonal mno-
ho svými články, přednáškami i
kázáními. Za mnohé další uveďme
alespoň závažnou přednášku „O
principech Husova díla“ z roku
1895, vydanou v brožuře roku 1914.
S osobním zaujetím v ní rozebral
Husovy zásady, totiž autoritu Pís-
ma a z ní plynoucí pojem pravé círk-
ve, svobodu svědomí a vlastní od-
povědnost před Bohem, posvěcení a
bratrství. Svůj výklad ukončil - jak
jinak než aktuálně: „Husovy zásady
jsou věčně pravdivé a zárukou trva-
lého blaha.“ Jde však o jejich usku-
tečnění, takže „náš úkol jest uvésti
křesťanské síly do života ve vlast-
ním nitru i ve společnosti. Na jeho
šťastném řešení spočívá nepochyb-
ně zabezpečení budoucnosti našeho
národa“.
Nebyl by to bytostný organizátor
Dušek, kdyby se nepodílel často
rozhodujícím způsobem na pořádá-
ní akcí k Husovým jubileím. Tak
tomu bylo již v roce 1903 při klade-
ní základního kamene k Husovu
pomníku na pražském Staroměst-
ském náměstí. Evangelický komitét
pro společnou Husovu oslavu v ro-
ce 1915 pracoval za Duškova před-
sednictví. Přes omezení daná váleč-
nou dobou a nepřízní rakouské
vlády akce na půdě církve důstojně
proběhly a Dušek několikrát vy-
stoupil se svými projevy. O rok
později se podílel na vzpomínce na
Jeronýma Pražského a pronesl při ní
- podle pamětníků „úchvatné“-
kázání. Husovská tematika v Duš-
kově pojetí se také pozoruhodně
uplatnila již v roce 1909 při pražské
oslavě 400.výročí narození Jana
Kalvína. Dušek zde s velkým ohla-
sem přednesl srovnání „Hus a Kal-
vín“. Vzhledem k Duškovu trvalé-
mu zájmu o Jednotu bratrskou
nepřekvapí jeho členství v komitétu
k oslavám 300.výročí narození J. A.
Komenského v roce 1892. Při slav-
nostních bohoslužbách 28.5.1892
pronesl Dušek kázání, v rozšířené
podobě otištěné ještě téhož roku ve
„Slavnostním památníku“ s ná-
zvem „O duchovním životě J.A.K.
jakožto kněze a biskupa Jednoty
bratrské“. Odkazy na historii byly
ostatně charakteristické i pro Duš-
kova kázání.. Jejich východiskem
byl ovšem biblický text, jeho rozbor
a aplikace. Dokládá to pamětníkova
poznámka –„vyčerpav text, pojed-
nou vybočil: a nyní mi dovolte his-
torickou vzpomínku.“ Duškova ká-
zání, stejně jako jeho přednášky,
byla vždy pečlivě připravená a pro-
myšlená. Dušek byl nepochybně
podmanivý řečník, který dovedl
zaujmout a oslovit. V kázáních se
neváhal dotýkat aktuálních otázek,
často kriticky a s břitkou ironií. To
dosvědčovali jeho posluchači a lze
to vyčíst i z kázání vydaných tis-
kem.
K Duškově literární tvorbě neoddě-
litelně patří oblast duchovní poezie,
duchovních písní. Nepřekvapuje, že
mezi nimi vyniká heroická až pate-
tická píseň “Vznes se hrdě vzhůru,
zavlaj nad námi, prapore s kalichem
mezi hvězdami“, odpovídající Duš-
kově mužné bojovnosti. Píseň se
stala inspirací pro vznik praporu
Kostnické Jednoty. Pozoruhodné
však je, že se Dušek s úspěchem
pokusil také o písně výrazně citově
laděné, např. “Několik parných
dnů“ či „Pojď, duše tesklivá“, zpíva-
né dodnes. Rovněž český text
známé vánoční písně „Tichá noc“ je

dílem Duškovým. Literární historik
J. B. Čapek ocenil citovost jeho jem-
ného a poetického tlumočení této
písně, “jejíž veršová a hudební
struktura staví překladateli mnoho
obtíží“. Dovozuje z toho, že „Duš-
kova básnická snaha by byla v příz-
nivějších okolnostech rozmanitá a
vícestranná“.
Organizační úsilí Č. Duška výrazně
přesáhlo hranice naší vlasti. Již na
počátku 20. století vytvořil „Mezi-
národní výbor pro podporu evange-
lických církví mezi Čechy“. Vznikl
ve spolupráci s „Evangelickým sva-
zem k ochraně německých protes-
tantských zájmů“. Ve složitých čes-
ko-německých vztazích té doby se
Duškovi podařilo prosadit názor, že
uvědomělí čeští i němečtí evangelíci
mají společný základ v reformačním
odkazu, který by měl být zdrojem
jejich spolupráce. Vzhledem k obou-
stranně protikladným náladám se
tento záměr setkal s kritikou čes-
kých i německých nacionalistů, libe-
rálů i klerikálů. Přesto se spolupráce
úspěšně rozvíjela a zanikla až v prů-
běhu první světové války. Dušek
také uvedl naše evangelíky ke spo-
lupráci s „Aliancí presbyterních
církví“. Tak se výrazně podílel na
dvou světových presbyterních kon-
ferencích v Praze v letech 1906 a
1911, jako předseda přípravného
výboru. Podnětnou účast měl Du-
šek i na I. sjezdu slovanských evan-
gelíků v Praze roku 1911. Neméně
důležitá byla Duškova vystoupení v
zahraničí, např. na IV. světovém
koncilu reformovaných církví (1877)
či na sjezdu Světové presbyterní ali-
ance (1913), právě tak jako jeho
četné přednášky v Německu, až po
jeho předsednictví generálního sy-
nodu reformované církve ve Vídni
(1913). Pokud jde o mezinárodní cír-
kevní setkávání v Praze, bývalo
samozřejmostí, že Dušek pohotově
překládal přednášky zahraničních
řečníků z angličtiny a jim zase do
angličtiny převáděl české projevy.
Důležitou úlohu v Duškově život-
ním díle znamenala jeho práce 
s mládeží. Stal se zakladatelem
„Svazu Nedělních škol v Čechách“ i
jeho časopisu. Trvalá a podnětná
byla jeho spolupráce se spolkem
evangelických akademiků „Jero-
ným“, jehož se stal prvním čestným
členem. Absolventi reálného gym-
názia v Kolíně z dob Duškova půso-
bení (vyučoval náboženství a ang-
ličtinu) vzpomínají na něho jako na
vynikajícího učitele. Zajímavé je, že
Dušek se ve svém mládí učitelem
stát nechtěl. Později vzpomínal, jak
mu bylo „kantorování“ protivné.
Toužil po dráze vojenské (!) nebo se

chtěl stát misionářem. Farářské
povolání ho přivedlo k vychovatel-
ství, jemuž se pak oddal se vší svou
příslovečnou energií. Výsledkem
byl trvalý ohlas, láska a úcta jeho
žáků, které ovlivnil na celý život.
Jejich vzpomínky, publikované i
ústní, to dokládají. Dovedl mladé
zaujmout věcně i lidsky. Choval se 
k nim přátelsky, diskutoval s nimi o
nejrůznějších tématech, politická
nevyjímaje. Jistě zapůsobilo i jeho
osobní kouzlo a povaha. Tak se
stalo, že evangeličtí rodiče z vý-
chodních Čech, Českomoravské
vysočiny i z Moravy posílali své
syny na studia do Kolína, ač měli
jiná gymnázia blíže, jen aby se stali
Duškovými žáky. Vedle toho měl
Dušek vliv i na neevangelické stu-
denty svých hodin angličtiny. Za
Duškovy éry absolvovala kolínské
gymnázium řada později vynikají-
cích osobností z různých oborů.
Čeněk Dušek byl výraznou, vprav-
dě charizmatickou osobností, vý-
znamně ovlivňující své spolupra-
covníky, posluchače a žáky. Jeho
životní dílo je spjato s dobou, v níž
vznikalo a na niž reagovalo. Týká se
to jak jeho organizačního úsilí, tak
jeho literární tvorby. Mnohé z jeho
aktivit však ovlivnily i období násle-
dující. Při hlubším zamyšlení řada 
z jeho závěrů a postřehů neztratila
platnost ani dnes. Č. Dušek se dožil
založení Československé republiky,
zemřel měsíc po jejím vyhlášení.
Jistě stále nabádavě a s plnou plat-
ností znějí jeho slova, určená násle-
dovníkům: „Jen aby národ náš
český uměl si vážiti té svobody a byl
jí hoden. Jdete vstříc krásným do-
bám a velkým možnostem. Jděte jen
rovně a nerozpadněte se na dva
tábory. A všichni si neste do té nové
práce široký rozhled. Stůjte na výši
doby a mějte porozumění pro otáz-
ky a touhy moderního člověka.“

Michal Flegl
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Čeněk Dušek – o životě a díle zakladatele Kostnické jednoty

Peníze až na druhém místě
Česká evangelikální alliance zahájila projekt Finanční
kompas, který je zaměřený na rozvoj štědrosti a zdra-
vého přístupu k financím a správcovství z křesťanské-
ho pohledu. Jako první materiál Finančního kompasu
byla v nakladatelství návrat domů vydána kniha
Peníze až na druhém místě. Je nejen praktická, ale díky
ní také zjistíte, jak velký vliv má naše hospodaření 
s penězi na náš vztah s Bohem. 
Knihu si můžete objednat v kanceláři Čea na adrese:
Plzeňská 166; 150 00 Praha 5, nebo elektronicky na:
info@ea.cz. 
cena knihy je 200,- Kč plus poštovné v případě, že si
nechcete knihu osobně vyzvednout.



Hledím na úhlednou tiskovinu 
s kalichem v horním rohu, textem
ze Žalmu 31,6 a významným jmé-
nem pedagoga, literárního histori-
ka a čestného občana Kutné Hory.
Nejsem sice kolega profesí, ani pří-
buzného akademického vzdělání,
přesto ctím bratrskou povinnost
nejen vzpomínat, ale i „napsat“ ně-
co z toho, co nás spojovalo, tedy
psané slovo. Nástroj k přenosu a
uchování informací, jehož využití
může být oceňováno, ale i trestáno.

Před více než půlstoletím se Radko
Šťastný rozhodl zpracovat tisíciletý
přehled spisovatelské a překlada-
telské elity českého jazyka pro
vzdělávání a zdroj informací zejmé-
na dospívajících generací. Po zakot-
vení a pedagogické činnosti na
gymnáziu v rodné Kutné Hoře
vychází ve Státním pedagogickém
nakladatelství v roce 1974 dílo: Češ-
tí spisovatelé deseti století. Bylo
určeno zejména k výuce na střed-
ních školách a jeho náklad byl úcty-

hodných 70 tisíc výtisků. Vedle
původní spisovatelské tvorby auto-
rů do začátku 20. století zahrnuje
obsah i překladatelskou tvorbu
vztahující se k českému jazyku 
v tomto období. Tato tvorba zpří-
stupňuje ku příkladu informace o
překladatelských pracích na textu
BIBLE až po BIBLÍ KRALICKOU,
český jazykový skvost.
Uvedená skutečnost nemohla v ob-
dobí přípravy vydání a distribuce
uniknout pozornosti tehdejší poli-
tické cenzury. Pro autora nastalo
období politické a pracovní perze-
kuce. V roce 1976 je vypovězen 
z místa na gymnáziu v Kutné Hoře
a v nouzi pak až do odchodu do
důchodu v roce 1988 dojíždí do
Čáslavi. Co se stalo s převážnou
částí prvního vydání díla, lze těžko
dnes vypátrat.
Letní sídlo u Kácova nebylo už jen
místem odpočinku Radka Šťastné-
ho, ale i místem nové tvůrčí aktivi-
ty. Začátkem posledního desetiletí
druhého tisíciletí se rozhoduje pře-

pracovat a znovu vydat firmou HQ
Kontakt titul Čeští spisovatelé dese-
ti století.
Tento záměr byl splněn v bohaté
míře. Rozšířením časového omeze-
ní slovníku do konce druhého tisíci-
letí, ale hlavně již v podmínkách
svobodného přístupu k informacím
o nových literárních tvůrčích aktivi-
tách původních i nových autorů
vzrostl objem vydaného textu na
dvojnásobek. Text byl přepracován
a prozářen duchem svobody psané-
ho slova.
Literární tvůrčí aktivita vydáním
slovníku spisovatelů nekončí. Po-
kračuje dalšími tématy jednak z na-
ší historie (DALIMIL), ale zejména
ve vztahu k rodnému městu, Kutné
Hoře. Duchem svobody psaného
slova jsou prozářena i jeho další
díla, až do jeho odchodu na věčnost
8.10.2013. Nebyl jistě sám, kdo si
přeje zemřít jako svobodný, pravdě
oddaný člověk s vírou věčného
života.

B. Čech

senioRát LiBeRecKý

Českobratrská církev evangelická

ČESKá LíPA – Ne a 9 h, bcde 9.30 h
Chelčického 1012, f. Tomáš Mencl

JABLONEC NAD NISOU – Ne 9.30 h
Pod Baštou 10, a f. Filip Susa

JILEMNICE – Ne 10 h
Jungmannova 268, f. Jakub Hála

KŘíŽLICE – Ne 9 h
Křížlice č. 127, Jilemnice, f. Jiří
Weinfurter

LIBEREC – Ne 9.30 h
Masarykova 454/22, f. Filip Susa, 
f. Tabita Landová 

LIBšTáT – Ne 9 h
Libštát č. 83, f. Blahoslav Matějka

NOVé MěSTO POD SMRKEM – Ne 10 h
Blahoslavova 325, f. Adam Balcar

RUMBURK – Ne 10.30 h, c. 15 h pro
rodiny s dětmi
Krásnolipská 540/22, f. Filip Šimo-
novský, f. Constance Šimonovská

VARNSDORF – Ne 8.45 h
Tyršova 1246/7, f. Filip Šimonovský

Ochranovský seniorát
JABLONEC NAD NISOU - Ne 9.30 h
Máchova 766/29, f. Dagmar Ku-
bíčková

Církev bratrská

LIBEREC – Ne 10 h
Puchmajerova 359/4, k. Pavel Ur-
ban, k. Patrik Horváth

JABLONEC NAD NISOU – Ne 9.30 h
Smetanova 29

JILEMNICE – Ne 9 h
Valdštejnská 267

NOVé MěSTO POD SMRKEM – Ne 10 h
Havlíčkova 787

Bratrská jednota baptistů

BRNIšTě – Ne 14 h
OÁZA Brniště 13, k. Miloš Matys, 
k. Martina Matysová

CVIKOV – Ne 9.30 h
Československé armády, k. Jan Ka-
tušťák
JABLONEC NAD NISOU – Ne 9.30 h
Máchova 39b, k. Petr Bača

LIBEREC – Ne 10 h
Malé nám. 295/7, k. Blahoslav Faj-
mon

RUMBURK - SV. HELENA – Ne 10 h
Sv. Elena 156, k. Václav Pek

Bohoslužby
DOZORČí RADA DIAKONIE ČCE
VyPISUJE VýBěROVé ŘíZENí NA
MíSTO ŘEDITELE DIAKONIE ČCE 
s nástupem v lednu/únoru 2014.
Požadujeme vysokoškolské vzdě-
lání, členství v registrované křes-
ťanské církvi, alespoň pětiletou
manažerskou zkušenost a proká-
zanou trestní bezúhonnost.
Výhodou je znalost nejméně 1 svě-
tového jazyka, členství v Českobra-
trské církvi evangelické, pracovní
zkušenost v Diakonii a manažer-
ská zkušenost v sociální či nezisko-
vé oblasti. Nabízíme práci pro stra-
tegicky řízenou církevní organizaci
působící v rámci Českobratrské
církve evangelické, poskytující pře-
devším sociální a pastorační služ-
by, jejíž součástí jsou také školské
právnické osoby. Nabízíme pra-
covní poměr na dobu 6 let a přimě-
řené mzdové ohodnocení.
Kontakt pro vyžádání doplňujících
informací: Ivana Swiatková, swiat-
kova@diakonie.cz, 723 458 306.
Prosíme, doručte přihlášku v uza-
vřené obálce do 10.12.2013 na
adresu správní rady Diakonie
ČCE, Belgická 22, 120 00 Praha 2 -
Vinohrady. Obálku opatřete zře-
telným nadpisem "Výběrové
řízení - ředitel DČCE".

Díky za svobodu psaného slova inzerce
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LISTOPADOVá KONFERENCE
NA ETF OTEVŘE TéMA SEBEVRAŽD

Ke společnému přemýšlení nad
neštěstími, která nás v životě pro-
vázejí, zve již čtvrtá mezioborová
konference. Uskuteční se v pátek
15. listopadu ve Velké posluchár-
ně Evangelické teologické fakulty
UK v Praze (Černá 9) od 10 hodin
s tématem: „Sebevraždy všedního
dne: co my na to?“.
Konference bude probíhat v ně-
kolika blocích. Prostor dostanou
osobní zkušenosti s dopady  sebe-
vražd na kolejích – a to v per-
spektivě strojvedoucího, hasiče,
pozůstalé a novináře. Ke slovu
přijdou pohledy „z nadhledu“ – a
to v bloku studentských prací o
možnostech intervencí u sebe-
vražd, zkušenosti se sebevražda-
mi v perspektivě Integrovaného
záchranného systému a teologic-
ký pohled, který se bude zabývat
otázkami sebevražd v Bibli.
Dostatek času bude na rozhovory
ve skupinkách a diskuse.
Začátek konference v 10 h. Další
informace a přihlášky u Kateřiny
Halfarové: 
halfarova.katerina@centrum.cz.
Účast na konferenci je bezplatná.

* * *
DNy DůVěRy, EKUMENICKé SETKá-
Ní MLADýCH LIDí s modlitbou, zti-
šením, biblickými úvody, work-
shop a setkání s bratry z Taizé se
uskuteční 15. - 17. 11. v chrámu
Nejsvětějšího srdce Páně na Vino-
hradech.

www.dnyduvery.cz
* * *

SBěR VáNOČNíCH KRABIC, DáRKů
PRO DěTI ZE SOCIáLNě VyLOUČE-
NýCH LOKALIT, letos opět pořádá
farář ČCE Mikuláš Vymětal se
spolupracovníky.
Sběrné místo bude ve vinohrad-
ském sboru. Více informací na:
www.krabiceodbot.cz 
(od 5. listopadu)

Pozvánky
„Odpověděl jsi mi v den, kdy jsem tě volal, dodal jsi mé duši
sílu. Hospodine, všichni králové země ti vzdají chválu, až usly-
ší, co jsi vyřkl. Budou zpívat o Hospodinových cestách, neboť
sláva Hospodinova je velká. Hospodin je vyvýšený, ale hledí na
poníženého, z dálky pozná domýšlivce.“

Žalm 138,3-6 
Hospodin je spolehlivý partner. Na něj je možno spo-
lehnout, k němu se v prosbách obracet. To poznal žal-
mista, a proto vyznává: „Odpověděl jsi mi v den, kdy jsem
tě volal.“ ‚Odpověděl‘ má širší význam než ‚vyslyšel‘ (jak
překládá LXX, V, a - zřejmě pod vlivem V - též Kr a JB).
Hospodinova odpověď totiž nemusí být vždy taková,
jakou si modlitebník přeje. Hospodin není služebník,
který za všech okolností plní (či dokonce: musí plnit)
přání toho, kdo mu své požadavky nebo prosby před-
kládá. Může mít své záměry. On je Pán, „je vyvýšený“,
ale prosebníka bez odpovědi nenechává. Protože jeho
úmysly nejsou jako úmysly naše, ale převyšují je (Iz
55,8n), může se jeho odpověď od našich představ lišit. Je
potřebí mít otevřené uši, abychom zaujati tím, co chce-
me slyšet, ji nepřeslechli, ale dobře ji slyšeli. Rozhodně
duši pokorného modlitebníka dodá (a zmnohonásobí – jak
překládá LXX a V) sílu.
Že „sláva Hospodinova je velká“ a on je vládcem nad vším,
který „mění časy i doby, krále sesazuje, krále ustanovu-

je“ (Da 2,21), by si měli uvědomit i „všichni králové země“,
tedy lidští vládcové všeho druhu. Ne se srocovat a
umlouvat proti Hospodinu (Ž 2,2), ne se vyvyšovat, ale
v pokoře před Hospodinem dbát jeho hlasu. Jeho slova
nejsou planá ani nejsou pouhé sliby. Jsou to slova přiná-
šející odvahu, pomoc a milosrdenství, ale také slova tre-
stajícího i očistného soudu. Když budou mít vládcové
uši otevřené k tomu, „co vyřkl“, vzdají mu chválu a budou
zpívat o jeho cestách – a bude dobrá jejich správa ku pro-
spěchu těm, mezi nimiž vládnou. Chválu mu však vzda-
jí a o jeho cestách zazpívají, i když jeho hlas nebudou
chtít slyšet – učiní tak svým pádem. 
Velikost Hospodinovy slávy tkví v tom, že ač je vyvýše-
ný, vznešený, stále bdí nad svým stvořením. Nepohrdá
ani tím nejposlednějším, jak často činí světští vládcové,
ale „hledí na poníženého“ , zdeptaného, pokorného. Sklání
se zvláště k těm, kteří pro poslušnost jeho slov trpí.
Přijímá ty, kteří se v důvěře k němu upřímně obracejí.
Nemá rád ty, kdo to, třeba i svou zbožností, chtějí na něj
hrát a přitom povznášejí jen své lidské „Já“. Hospodina,
který je zpytatel srdce i ledví (Ž 7,10; Jr 17,10), však nikdo
neoklame. On „zdálky pozná domýšlivce“, samolibé pový-
šence a chytráky. U něho jim rozhodně pšenice nepo-
kvete, jejich úmysly i plány zhatí (Jb 5,12).

-š-

oPRava K Č. 31, 
ČLáneK Přínos ReFoRMace...

Na upozornění pozorné čte-
nářky opravujeme v závěru
předposledního odstavce da-
tum Lutherova prohlášení 
z Lipska o sto let na 1519.

Hospodinova sláva je velká
naD BiBLí

NáVRATy - VZPOMíNKy MUDR. Já-
NA SIRACKéHO
V Kostnických jiskrách jste si mohli
nedávno (č.28/2013) přečíst jednu 
z úvah MUDr. Jána Sirackého.
Sbírka dvaceti krátkých zamyšlení
tohoto známého slovenského léka-
ře-onkologa, která se na Slovensku
stala bestsellerem, nyní vychází i 
v češtině.
Formát 136x198mm, brožovaná, 94
stran, cena: 79 Kč.

Knihu si můžete objednat telefonic-
ky: 545 224 253, 736 528 787, e-mai-
lem: btm@btm.cz, prostřednictvím
internetu: www.btm.cz nebo píse-
mně na adrese vydavatele: Smeta-
nova 9, 602 00 Brno. Můžete nás
navštívit i osobně. Jste vítáni každý
pracovní den od 9 do 16 h!

* * *
SBíRKA VERšů
Milí bratři a sestry, čtenáři Kostnic-
kých jisker a zejména vy, se kterými

se osobně znám, mezi kterými jsem
po celý život směl jako kazatel a
pastýř působit, obracím se na vás 
s upozorněním, že se mi snad v nej-
bližší době podaří vydat další sbírku
veršů s biblickou a do současnosti
zaměřenou tematikou. Jednotlivá
veršování jsou provázena citáty 
z Bible kralické, které mé verše pod-
nítily. Budu se tak moci aspoň doda-
tečně zúčastnit slavností určených 
k památce výročí vydání Bible kra-
lické, kterých jsem se toužil zúčast-
nit, ale pro nemoci stáří mi to nebylo
možné. Biblické citáty, které v úvo-
du básní uvádím, jsou vesměs z Bib-
le kralické. Čtěte je, prosím, zároveň
s básněmi. Vzájemně se doplňují a
vykládají. Sbírka nese jméno "NAD
ŽIVOTEM I NAD SVěTEM BOHU DíKy."
Plánovaná cena je 140 Kč. Výtisky
objednávejte na adrese: Trutnov 541
41, Úpická 163, D. Molnár.

nové knihy

Institut Williama Wilberforce pořádá povolební debatu, na níž
budou respektovaní komentátoři analyzovat českou povolební kra-
jinu. Zajímá nás, jaká rizika a jaké přínosy vidí pro další společen-
ský vývoj. Naším cílem je poskytnout orientaci lidem, kterým není
osud této země lhostejný, a povzbudit je k modlitbám i činům. 
Svou účast potvrdili: Bohumil Doležal, Václav Žák a Roman Joch.
Moderovat bude redaktorka Českého rozhlasu Veronika Sedláč-
ková.
Koná se v úterý 19. listopadu 2013 od 19 hodin v Galerii Langhans,
Vodičkova 37, Praha 1. Vstup volný.  

RNDr. Mojmír Kallus, Ředitel Institutu Williama Wilberforce


