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Napomínat umíme, zejména vůči
jiné generaci nám to jde. Ale napo-
mínání i dobře pamatujeme, právě
převážně od těch starších. Apoštol
ke vzájemnému napomínání do-
konce vyzývá.
„Babička to pletla jak dlouho a ty to
teď vůbec nenosíš!“ - Jenže pro
letošní rok jsou módní barvy jiné a
taky to trochu štípe. Babičku mám

ale moc ráda a nechci, aby byla zkla-
maná. Co udělám? Vezmu to na se-
be, i když nevím, co tomu řeknou
ostatní holky?
„Taťka ti nakonec koupil vlastní
nástroj a tys ho odložil, teď se na něj
práší na skříni.“ - Kdo má ale pořád
cvičit, a toho času co se s tím stráví.
Je ale pravda, že v mládí jsem hrával
docela obstojně a vlastně mě to i
bavilo, nejvíc společně s klukama 
v kapele. Taky uznávám, že to ne-
měl hned každý, tátu to dost stálo.
Co udělám? Opráším futrál, zahra-
ju? Nemusím přece hned někam na
pódium, stačí doma. Táta bude mít
radost určitě, před ním se stydět
nemusím. Co moje děti, žena? Mož-
ná vůbec netuší, že si můžeme
zahrát, zazpívat, zatančit?
„Mamka se s tím celé dopoledne va-
řila a ty to ani neochutnáš?“ - Ne-
jsem si totiž jistá, jestli je to dostateč-
ně zdravé! Já teď v dospělosti jím
podle vlastních zásad! Je ale pravda,
že mamka vařit umí skvěle a nikdy
by nám nenutila něco špatného.
Stála u plotny už včera i dnes, voní
to po celém bytě a toho nádobí, co
mezitím už sama umyla! (Dokonce
vyhlásila, že do spíže zatím nikdo
nesmí!) Jasně že chtěla, aby byla 

v rodině sváteční chvíle. Co udě-
lám? Nabídnu jí, že pomůžu ales-
poň s prostíráním, abych něčím taky
přispěla? Nemám skočit pro kytku
na stůl?
Tak vidíte. Vážíme-li si někoho, má-
me-li ho rádi, tvoříme-li s ním jednu
rodinu, není tak velký problém ze
slov napomenutí vyvodit pro sebe
nové rozhodnutí pro příští chvíle.
Jako děti tohoto věku to vlastně do-
cela dobře umíme. A jako děti svět-
la, nového věku, děti Božího králov-
ství?
„Kristus otevřel novou a živou cestu
do svatyně tím, že zrušil oponu roz-
dělující člověka od Boha.“ A my
společná shromáždění budeme
zanedbávat? – Není to moderní, sto-
jí to čas a nevím, jestli mi to prospě-
je. Když on mě má tak rád, že za mě
položil život, odpustil mi, označil
znamením křtu, zůstal mi věrný, dal
mi naději zkusit přijít znovu a zno-
vu… To vše ne kvůli němu, ale pro
mě a pro ostatní… Co udělám?
Půjdeme všichni společně ke stolu,
holky si vezmou něco hezkého na
sebe, …že bychom s klukama za-
hráli?

Ondřej Titěra, 
farář ČCE v Miroslavi
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Poselství k první adventní neděli

Kristus praví: „Cožkoli jste činili
jednomu z těchto mých nejmenších
bratří, mně jste učinili.“

Mt 25,40
Peníze, lat. pecunia, znamená jmění,
ale původně dobytek. (Platilo se
ovcemi nebo skotem. Pecus je ovce i
peníz.) Dnes jsou peníze univerzální
zboží, prostředek ekonomické smě-
ny, uchovatel bohatství, a ještě všeli-
jak složitější roli hrají dnes peníze.
„Ke všemu dopomáhají,“ čteme 
u starověkého kazatele (Kaz 10,19).
Jsou pákou, jíž boháči hýbou svě-
tem, zpravidla ve svůj prospěch.
Stárnoucí apoštol píše Timoteovi:
„Kořen zajisté všeho zlého je milo-
vání peněz, kterých někteří žádosti-
vi byvše, pobloudili od víry a sa-
mi se naplnili bolestmi mnohými“ 
(1 Tm 6,10): Čí páka je větší? Jak pře-
tlačit ostatní?„Synáčkové, nemilujte
svět, ani ty věci, které na světě jsou.
Miluje-li kdo svět, není lásky Otcovy
v něm“ (1 J 2,15). „... Což nevíte, že
přízeň světa je nepřítelkyně Boží? A
proto kdo by koli chtěl býti přítelem
tohoto světa, nepřítelem Božím uči-
něn bývá“ (Jk 4,4). Svět je lidské
představení na scéně, která je Boží,
představení většinou bez Boha a
proti Bohu. Režie se chápe emanci-
povaný, odcizený člověk v Bohem
dané svobodě a časoprostoru od ně-
ho. Ježíš své „pilně se varujte“ říká
těm, kteří tak jako on z tohoto světa
nejsou, které vyvolil a posvěcuje 

v Otcově pravdě: „Jako jsi mne
poslal na svět, tak i já jsem je poslal
se zvláštní rolí v tom teatru mundi, a
posvěcuji sebe samého za ně, aby i
oni byli posvěceni v pravdě,“ modlí
se s učedníky před svým utrpením a
smrtí (J 17,17-19;15,19).
Připadáme si dnes jinak a jinde.
Uvažujeme ekonomicky. To je slože-
nina slov OIKOS a NOMOS: dům a
zákon (řád). OIKOMÉNE jsou pak
všichni v domě, lidstvo, celý svět.
Myslíme v řádech tohoto svého svě-

ta: Vždyť jsme světovým nábožen-
stvím a stává se, že se na scéně vlast-
ním svým partem ztrácíme, anebo o
sobě sice vědět dáme, ale věc Boží
přichází zkrátka.
Zbohatlík rád dá před lidmi na
chudé a příklady táhnou. Člověk se
nechce nechat zahanbit, ale potřebu-
je vidět, že cílevědomě spojuje síly a
že to k něčemu je. Sponzora, mece-
náše je ovšem nutno potleskem vítat
a zveřejnit. Zprůhlednění přijaté

Ekonomie    l 10,25-37; 1 J 4,7-12; Mt 6,1-4

Dokončení na str. 2

Zastávám takový názor, že když se objeví nějaká krize, tak to nejlepší
řešení je nedělat nic a tiše to přetrpět, než to celé přejde, dokud se Bůh
neslituje a nesešle nové požehnání. Ono se dnes velmi často hovoří o
globální dluhové krizi, ale ruku na srdce: „Ta nás netrápí, dokud se bída
nedotkne i nás samotných.“ A když už jsme v tom, ptám se: „Kde hle-
dáme naději?“
Ve svém životě i v práci se neustále setkávám s lidmi, kteří se do pro-
blémů dostávají především proto, že si nedokáží odříci něco málo ze
svého životního standardu. Všimněte si, kolik našich bližních nedoká-
že přestat jezdit autem, ačkoliv vlakem by je to vyšlo levněji, přitom
nepospíchají a nic těžkého nevezou. Zamýšlím se nad tím, zda lidé
opravdu potřebují tolik pití, jídla, cigaret, alkoholu, chytrý mobil s
internetem či „výhodné“ životní pojištění. Možná nás žene touha po
úspěchu, který pro mnohé spočívá v materiálním dostatku a v pohodlí,
které konzumní společnost nabízí. Ovšem, je tato touha správná?
Sáhneme v krizi raději k bezva půjčce, nebo k modlitbám? Budeme brb-
lat na poměry, nebo oddaně přetrpíme svých sedm let hubených s vírou,
že jednou, až přijde Pán, se naše starosti a žal zcela vytratí? 
Proč o tom píši? Velmi kulturní, vyspělé a relativně i bohaté Německo
kdysi udělalo to nejhorší, co mohlo. Uvěřilo totiž vůdci, který sliboval
rychlé řešení, ale nakonec po něm zbylo jen mnoho mrtvých a ruiny
kdysi nádherných německých měst. Možná si říkáme, že my Češi jsme
jiní a že se u nás nic podobného nemůže stát. Kéž by! Na druhou stranu
si však nelze nepovšimnout, že naše společnost je možná blbou náladou
už natolik nasáklá, že převládá kritičnost a negativismus, pasivita či
rezignace nad ochotou měnit svět kolem sebe k lepšímu. Tím samozřej-
mě myslím snahu konkrétních jedinců, zfanatizovaného davu se spíš
děsím.
Kdysi mne někdo nabádal, abych vstoupil do strany jednoho velmi
bohatého Čecha – spekulanta, který vydělal na burze miliardy a prý má
recept na to, jak rychle zatočit v Čechách s korupcí. Jakmile jsem si uvě-
domil, že je to ekonomický parazit, zpozorněl jsem a odpověděl: „Víš,
já nejsem zastáncem revolucí, ideální je, když společenské změny pro-
bíhají postupně.“ To ovšem neznamená, že jsem se současným maras-
tem spokojen. Bojuji s tím ovšem tak, že sám vědomě nic nepáchám a
bližním svým se snažím ukazovat cestu do nebeského království, které
nabízí lepší a smysluplnější cíl než pozemský blahobyt, který slibují
politici při každých volbách.
„Ježíš pravil: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci
než skrze mne.“ (Jan 14,6)

Ivo Kraus

nepropadejme negaci

Modlitba Františka z assisi
Pane,

udělej ze mne nástroj svého pokoje:
kde je nenávist, tam ať přináším lásku,
kde je křivda, ať přináším odpuštění,
kde je nesvár, ať přináším jednotu,
kde je omyl, ať přináším pravdu,

kde je pochybnost, ať přináším víru,
kde je zoufalství, ať přináším naději,
kde je temnota, ať přináším světlo,
kde je smutek, ať přináším radost.

Pane, učiň, ať nechci tolik
být utěšován, jako spíše utěšovat,

být chápán, jako spíše chápat,
být milován, jako spíše milovat.

neboť tak jest:

kdo se dává, ten přijímá,
kdo na sebe zapomíná, ten je nalézán,

kdo odpouští, tomu se odpouští,
kdo umírá, ten povstává k věčnému životu.
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čCE vyhlašuJE dobrovolnou sbírku na PoMoC FiliPínáM
Synodní rada Českobratrské církve evangelické vyhlašuje dobrovol-
nou sbírku na podporu obětem zasaženým ničivým tajfunem Haiyan
na Filipínách. Tajfun 8. listopadu zasáhl střední část Filipín a zane-
chal za sebou velkou zkázu, a to i v oblastech, které se dosud nevzpa-
matovaly z rozsáhlého zemětřesení, které postihlo zemi v říjnu.
Rychlost větru dosahovala až 315 km za hodinu. Mnoho oblastí je
dosud nepřístupných kvůli záplavám, sesuvům půdy, spadlým stro-
mům a zničené infrastruktuře. Tajfunem bylo zasaženo okolo 9,5 mi-
lionu obyvatel, tisíce osob zemřelo a přes 600 000 lidí muselo být eva-
kuováno.
Synodní rada Českobratrské církve evangelické uvolnila 12. listopa-
du 2013 z Fondu sociální a charitativní pomoci prostředky ve výši 
200.000 Kč, které budou bezodkladně zaslány prostřednictvím Diakonie
ČCE – Střediska humanitární a rozvojové pomoci německé organizaci
Katastrophenhilfe, která na Filipínách dlouhodobě působí.
„Tyto prostředky jsou určeny zejména na pokrytí akutních potřeb,
tedy pro zajištění pitné vody, potravin, hygienických potřeb, přikrý-
vek a lékařské péče. Příspěvky je možné zasílat na sbírkový účet
synodní rady číslo 7171717171/2700 pod variabilním symbolem
911705. Jsme Vám vděčni a vážíme si Vaší pomoci,“ říká Lia Valková,
synodní kurátorka Českobratrské církve evangelické.

čEsko oPět sPoJila vzPoMínka na oběti nEhod
(Praha, Plzeň, Šlovice, Klimkovice, Letovice) Světový den obětí
dopravních nehod o třetí listopadové neděli připomněly pietní akty,
bohoslužby a vzpomínková setkání na pěti místech republiky. Letos
poprvé na Ostravsku a v plzeňském kostele U Ježíška.
Vzpomenout na ty, kteří se z cest nevrátili, poděkovat pomáhajícím, a
připomenout dlouhodobé dopady dopravních nehod – to jsou hlavní
cíle už tradičního řetězce pietních aktů, bohoslužeb a setkání, kterými
se lidé a organizace v České republice připojují ke Světovému dni obětí
dopravních nehod. Ten Světová zdravotnická organizace vyhlašuje
vždy třetí neděli v listopadu a letos připadl na 17.11.
V Praze se v tento den v 11 hodin uskutečnil pietní akt u Památníku
obětí dopravních nehod u 0. km dálnice D1 v Praze 4 na Chodově (za
parkovištěm čerpací stanice Agip pod pěší lávkou přes dálnici z ulice
Kloknerova). Organizovali ho členové a spolupracovníci Českého sdru-
žení obětí dopravních nehod.
Neděle patřila také vzpomínkovým bohoslužbám Na památku obětí
dopravních nehod. První začala v 9.30 h v kostele sv. Kateřiny Alexan-
drijské v Klimkovicích. V 15 hodin pak v naší první dálniční kapli na D5
u Plzně (odpočívadlo na obchvatu Plzně poblíž Šlovic u 83. km ve smě-
ru na Prahu) s česko-německou účastí a dále v kostele sv. Prokopa v Le-
tovicích. 
V předvečer Světového dne obětí dopravních nehod, v sobotu 16. 11. od
19 hodin, se letos poprvé uskutečnil v plzeňském kostele U Ježíška
vzpomínkový večer věnovaný rodinám zasaženým tragickou ztrátou
při dopravní nehodě. Hosty byli Mons. Emil Soukup a Zlata Jílková 
z projektu (Ne)zvratné osudy. O hudební doprovod se postaral Pavel
Houfek & b. Setkání pořádalo občanské sdružení Plzeňská zastávka. 
„Vrátit čas nedokážeme. Vrátit životy neumíme. Ale můžeme při sobě
stát, navzájem si pomáhat a vědět, že nikdy nejsme sami. Ani v těch nej-
horších chvílích, kdy bolí i dýchat. Hodně věcí nemůžeme, ale být tu
pro sebe navzájem, ano,“ řekla spoluzakladatelka sdružení Plzeňská
zastávka Mirka Šimková, která sama před čtyřmi roky přišla při auto-
nehodě o manžela.
„Jsme rádi, že počet mrtvých na silnicích v posledních letech klesá.
Přesto se za každým jednotlivým číslem skrývá příběh rodin, kterým
neštěstí zcela změnilo život. Proto považujeme za důležité oběti nehod
stále připomínat,“ dodal místopředseda Českého sdružení obětí do-
pravních nehod Stanislav Vondruška.  

Stanislav Vondruška,
České sdružení obětí dopravních nehod (mluvčí pražské akce) 

Mirka Šimková, o.s.
Plzeňská zastávka (mluvčí vzpomínkového večera v Plzni) 

Karel Šimr, 
farář Českobratrské církve evangelické v Chrástu a koordinátor

Psychosociálního intervenčního týmu ČR 
(mluvčí bohoslužby v dálniční kapli)

Jan Bezděk, 
římskokatolický farář v Letovicích (mluvčí bohoslužby v Letovicích)

David Tichý,
Krizové centrum Ostrava (mluvčí bohoslužby v Klimkovicích)

GEnErální sEkrEtář čbk toMáš holub sE vyJádřil
k vydávání MaJEtku řádu něMECkýCh rytířů
Řád německých rytířů požádal v rámci naplňování zákona o majetko-
vém vyrovnání o vydání přibližně 13.500 hektarů pozemků. Taktéž chce
takto navrátit některé budovy, které byly v historickém vlastnictví řádu;
mj. se jedná o hrady Bouzov a Sovinec či lázně Karlova Studánka. 
Katolická církev plně uznává hranici 25. února 1948 zakotvenou v záko-
ně o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.
Očekáváme, že stát zajistí řádné prozkoumání žádostí, aby tato hranice
nebyla prolomena. Věříme, že k tomu v současné době má v rukou
všechny potřebné nástroje a bude postupovat dle platných právních
předpisů. 

Mons. Tomáš Holub, generální sekretář ČBK
www.krestandnes.cz

dotace je mimo diskusi. Jinak na lec-
který prospěšný záměr budou pro-
středky chybět. Taková jsou v tom-
hle světě pravidla, ale Ježíš do nich
nevstupuje, ani je příliš nekomentu-
je, neřeší. Jen poznamená: „Ne tak
bude mezi vámi. Moje království
není z tohoto světa. Ani vy nejste,
proto s vámi svět nekamarádí“ 
(J 15,19; J 18, 38).
„Pilně se varujte“, abyste almužnu
nedávali před lidmi,“ říká církvi,
která v provozu světa snadno zdo-
mácní. V chrámě připomněl proro-
ka: „Obveselím vás v domě svém
modlitebném...; můj dům domem
modlitby slouti bude u všech náro-
dů, ale vy,“ rozhlíží se po správcích
svatostánku, „vy jste jej učinili peleší
lotrů“ (Iz 56,7; Mk 11,17), tedy ja-
kýmsi střediskem výnosných slu-
žeb. Nikdo zde samozřejmě zatím
nikoho loupežně nepřepadá, ale kde
by se vzala mezi kupci a veksláky
modlitba v duchu a pravdě (J 4,23)?
Zdá se, že každé “něco za něco“ se
jeho práci na záchraně člověka příčí.
Učedníky poslal bez peněz, bez pro-
viantu, dokonce snad naboso (Mt
10,10) kázat za kus jídla od těch,
kteří je přijmou: „Čiňte pokání a
věřte, že pomoc je na dosah. Přiblí-
žilo se Boží království. Nadějná
změna lidského života je možná“
(Mk 1,15). Jeho léčivou, osvobodi-
vou moc nelze zobchodovat: „Za-
darmo jste vzali, zadarmo dejte“ (Mt
8,7n). Něco za něco není Boží. 
Zbožní kolem Pána Ježíše jsou pře-
svědčeni, že věčný život a účast na
Božím království si lze zasloužit.
Opovážlivost otázky „za co?“ je ne-
napadne. „Mistře, co čině, život věč-
ný dědičně obdržím?“ ptá se záko-
ník. Jak přijdu spolehlivě do nebe?
Ukáže se, že vlastně dobře ví. Jen
toho Nazaretského, který se k re-
spektovaným učitelům a směrům
nehlásí, zkouší: „Jasně, že milovat
Pána Boha, jak nejlíp dovedu... a
bližního... To se ví, ale poslyš, Ježíši,
abychom si to ujasnili, kdo je můj
bližní? Na koho se mám s dobročin-

ností soustředit? Jak tu nemožnou
šíři a všeobecnost přikázání praktic-
ky zacílit? Kdo z těch kolem mne
patří k nejmenším bratřím Syna člo-
věka, když říkáš, že to na soudu roz-
hodne, abych snad, nedej Bože, něco
tragicky nezanedbal, aby se i mně
dostalo uznání v nebesích?“ 
Co pro to udělat, to by rád věděl zá-
koník a rádi bychom se v tom blíže
vyznali i my. Nějaký výběr tady
přece být musí. Ježíšova odpověď se
stáčí ke známému příběhu kněze, le-
vity a Samaritána na cestě z Jeruza-
léma do Jericha: „Kdo z těch tří se ti
zdá být bližním tomu polomrtvému
u cesty?“ „Ten milosrdný. Ten, který
se slitoval.“ „Tak jdi a nepropásni
svou příležitost,“ poradil mu Ježíš.
Zákoník na to nic neříká, ale má své
zkušenosti: „To přece nejde, Mistře,“
pomyslí si, „říkáš, že Samařan jedná
v pohnutí milosrdenstvím. Ne že si
honem vzpomněl na přikázání, na
povinnost a pokyn, který mi vlastně
teď tady dáváš. Jemu to prostě neda-
lo. Jak tedy dosáhnu toho, že mnou
taky hne milosrdenství, když dobře
vím, že jsem, jaký jsem, a moc téhle
pohotovosti v sobě nemám?“ 
„Vidíš,“ řekl by mu Ježíš, „proč se
ptáš po bližním, jak si vybrat komu
ano a komu ne, aby ses nepředal? Po
Bohu se ptej, o kterém si myslíš, že
ho jako zákoník dobře znáš. ON
zůstává i tvojí velikou neznámou a
jen ON s tebou může v pravou chví-
li hnout, natvrdlé srdce změnit a
rozpohybovat k milosrdenství. Ne-
beský OTEC činí člověka milosrd-
ným, jako sám milosrdný jest (L 6,36).
Nevěříš? Ptej se po něm a K NĚMU
SE OBRAŤ. Nebe se nad tebou roz-
veselí.“ 
Byl by to zázrak, kdyby si dal říct,
protože spravedliví, jak se obecně
soudí, přece pokání (obrácení) nepo-
třebují (L 15,7), ačkoli tenhle pře-
mýšlivý člověk by patrně rád na-
směroval a uschopnil své srdce k mi-
losrdenství i tehdy, když se nikdo
nedívá.
Zákoníci byli trhovcům, všelijakým
pouličním špindírům a lidem země

jistě dobrým příkladem. Teď to to-
muhle možná překáží, aby na sebe
viděl. S almužnou neotálí, ale není
mu proti mysli, když si toho někdo
všimne. Uznání si zaslouží. To je
přece jediné, co z toho má. 
„Chválí tě? Tleskají? Zvedá ti to
sebevědomí? Škoda. Mohls to mít 
v nebesích. Polepšíš si u lidí a připa-
dáš si vylepšený, dokonce posvěce-
ný a obnovený pro společnost Boží.
Avšak čti proroky: Znovustvoření
Ducha a srdce je nezasloužený vý-
sostný dar Boží“ (Jr 31,33; Ez 11,19).
Na tom by mohlo něco být. Bude to
muset promyslet. Mezitím však při-
šly Velikonoce a s nimi jako obvykle
pro výstrahu veřejná exekuce. Spra-
vedliví nemilosrdných srdcí tento-
krát pověsí milosrdného, jemuž
závidí jeho moc nad zlem a ohlas
dobrodiní (Mk 15, 10; Mt 27, 18).
Popraví ho, protože co dělá, před-
stavuje jako způsob Boží. Očividně
tím Bohu ukrádá z jeho božství (Fp
2, 6. 7.). Synem Božím se činil (J 19,
7). Ačkoli víc jim možná vadí, že si
před tisícovými zástupy nebere ser-
vítky: „Nejpředněji se varujte kvasu
farizeů, jímž je pokrytectví, a ovšem
lakomství. Nemůžete sloužit Bohu a
mamonu“ (L 12, 1; 16, 13. 14.).
„Vadí mu naše příjmy! Ohrožuje pro-
sperující ekonomiku. Pryč s ním!“
Někteří v něho uvěřili a poznali,
kdo ho poslal. Ti prožili a dosvědči-
li, že ukřižovaného a pohřbeného
Bůh vzkřísil z mrtvých. I v zoufalé
nevratnosti dokonaného zločinu se
lidé mají vírou čeho chytit. Přiká-
zání Otce je život neohrožený smrtí,
život věčný (J 12,50). Není zaslouži-
lého, není spravedlivého, natož
hříšníka, který by vešel bez pokání.
Kam bychom se bez Krista poděli?!
(1 P 4,18)
Spravedlivec Saul Tarzenský s ruka-
ma od krve, když ho poznal, uvěřil.
Užasl: Bůh své trapiče nezavrhuje.
Lidem všech čeledí a generací svým
vlastním utrpením cestu k pokání
otvírá (Ř 5,8). Jak nemnozí se po ní
pustí! 
Všichni jsme od těch před sebou
převzali štafetu hříchu. Smrt Krista
je krvavým dílem nás všech. Utýra-
ný Boží Syn je varovným zjevením
skryté obludnosti, která nás odcizu-
je Bohu a hrozí se aktualizovat k vět-
šímu jeho zármutku a bolesti. Mno-
hem původněji než v síle zbraní hro-
madného ničení dříme zánik světa
ve stavu nemilosrdného, nenávist-
ného a chamtivého srdce.
Bůh poslal svého Syna v naší podo-
bě s poselstvím změny (Ř 8, 3). Ježíš,
stejně zranitelný jako my, narozdíl
od nás iniciativě zla nepodlehl (Mt
4,1-11). Mocí Ducha se o své vítěz-
ství dělí s těmi, kteří mu naslouchají.
Některé pohoršuje a mnozí odejdou:
„Vždyť jak se sám může člověku dát
k jídlu, že!? Neslýchané! Co je to za
podezřelou ekonomii?!“ (J 6,52.66).
Dál s ním nejdou.
Tarzenský zákoník, když se jako
křesťan k tomu vrací, mluví o slovu
kříže, které je hynoucím pošetilostí,
ale nám, kteří dosahujeme spasení,
je mocí Boží (Ř 1,16; 1 K 1,18). Ne-
jsme jen diváky Božího utrpení: 
„S Kristem jsem ukřižován,“ píše
Galatským, „živ jsem už ne já, ale
živ je ve mně Kristus“ (Ga 2, 20). 
S evangeliem ukřižovaného Mesiáše
stojí na pranýři proniknut mocí,
která zánik vytěsňuje skutečností
vzkříšení (2 K 4,16) a bytím v Kristu
(2 K 5,17). Taková je ekonomie spásy
šafářů Božího království. Amen.

Samuel Jan Hejzlar

Ekonomie    l 10,25-37; 1 J 4,7-12; Mt 6,1-4
Dokončení ze str. 1

Jak JsEM JE znal …
Portréty osobností – děJiny a PaMátky
Náš věrný přispěvatel, historik bratr Michal Flegl, sestavil na základě pra-
menů, ale také vlastních znalostí a osobních vzpomínek, útlý sešitek portré-
tů řady osobností, především historiků a památkářů. Základní bibliografic-
ká data jsou dokreslena přehledným životopisem, zaměřeným zvláště na
studia, profesní působení, dílo a význam představovaných osobností. Nejde
však jen o suchý výčet faktů, ale před čtenářem se rozvíjí často zajímavý a
napínavý životní příběh, mnohdy s poznámkami, které plasticky dokreslují
zajímavosti z jejich životní dráhy. K tomu se druží záznamy osobních setká-
ní autora s těmi, o kterých referuje a kteří pro něj byli zjevně více než jen kole-
gové či respektované veličiny. Černobílé stránky jsou oživovány portréty
představovaných, ukázkou obálek některých jejich prací, případně fotogra-
fiemi, které se pojí s místem či předmětem jejich působení.
Většinou se na dvě hustě psané stránky formátu A4 vejde vše podstatné, aby
se čtenář prostřednicvím výstižného medailonku alespoň stručně seznámil 
s představovaným člověkem. Některá jména  jsou asi známá spíše jen zájem-
cům o dějepisectví zvláště 20. století, protestanté se zde však setkávají s ně-
kolika známými pojmy: Bohumír Kozák – architekt a kreslíř staré Prahy;
Ferdinand Hrejsa – historik české reformace; Rudolf Říčan – historik křes-
ťanství; Antonín Frinta – jazykovědec a historik. Poněkud nesourodě, avšak
pro nás příjemně se v závěru ještě objevuje Jan Heller – biblista a religionis-
ta. Kdo by se chtěl o díle jednotlivých osobností dozvědět více, toho vhodně
nasměruje k dalším poznatkům Bibliografická poznámka, která následuje na
konci každého představení (s výjimkou pojednání o Františku Roubíkovi a
české historické vlastivědě).
V předložené publikaci se nesetkáváme sice s dvanácti apoštoly, kteří by
před námi rotovali na orloji, tím méně s dvanácti rozhněvanými muži, ale
můžeme se stručnou a čtivou formou seznámit s  dvanácti muži, jejichž
působení není a nemá být zapomenuto.
Vydal Historicko-vlastivědný spolek v Českých Budějovicích v pražské
redakci časopisu Rodopisná revue, edice PRAMÍNEK, sv. 24, 2012

Bohumil Kejř

z církví doma i ve světě

naše recenze



Dne 22. listopadu uplynulo 450 let
od smrti bratrského kazatele a skla-
datele duchovních písní B. Havla
Dřevínka.
Havel Dřevínek se narodil v Pelhři-
mově v české utrakvistické rodině
někdy na začátku 16. stol. Podle
zápisů University Karlovy (kde je
veden jako Gallus Pelrzimouiensis)
dosáhl na ní roku 1534 bakalářského
titulu. A jak bývalo u utrakvistic-
kých bohoslovců běžné, odebral se
bezpochyby po skončení studia do
Itálie, aby tam u některého biskupa
získal kněžské svěcení. Vysvěcen se
vrátil do Čech. Působil pak jako
utrakvistický kněz na několika mís-
tech, naposled (ne-li od počátku)
nejspíš na Moravě, kde se nejsnáze
mohl setkat s mužem, který se vý-
znamně zapsal do jeho života. Byl
jím bratrský kazatel Petr Studenský.
Pod jeho vlivem se přidal k Jednotě
bratrské. Právě v době, kdy se dok-
tor Václav Mitmánek s Jednotou
rozešel, šel bakalář Havel Dřevínek
opačnou cestou. Mitmánkovi, který,
seznámiv se s reformační naukou o
ospravedlnění pouhou věrou, „při-
jal spíše plody reformačního úsilí“,
avšak „neporozuměl plně zákla-
dům“ (J. B. Souček v recenzi Krof-
tova Doktora Václava Mitmánka,
ČMM 1931, str.580), se Jednota zača-
la jevit zkostnatělá, neradostná a
‚farizejská‘. Dřevínek, jemuž bezpo-
chyby nebyla reformační nauka o
ospravedlnění pouhou věrou ne-
známá, ale viděl i její mylné dotaho-
vání, pochopil, že bratrské úsilí o
kázeň dobře vystihuje a doplňuje to,
co je v pozadí reformační nauky,
totiž hlubší pochopení mravních
požadavků evangelia. Stal se odda-
ným a věrným členem Jednoty bra-
trské.
Po svém vstupu do Jednoty byl
několik let ‚čeledínem‘, tj. žákem a
pomocníkem, biskupa Jana Augus-
ty v Litomyšli. Tato léta zanechala v
jeho bohoslovecké orientaci trvalé
stopy. Dne 16. října 1543 přijal na
synodu Jednoty bratrské v Mladé
Boleslavi spolu s několika dalšími

bratrskými kněžími ordinaci. On je-
diný mezi tehdy ordinovanými měl
již jako kněz podobojí kněžské (řím-
ské) svěcení. Jeho ordinací, k níž
zřejmě ochotně a dobrovolně při-
stoupil, dala Jednota v době napja-
tých vztahů mezi ní a podobojími
okázale až poněkud provokačně
najevo, že římské svěcení, které
podobojí stále přijímali a jehož se
dovolávali, neuznává.
Jako řádný kněz Jednoty spravoval
Dřevínek nejprve bratrský sbor 
v Novém Jičíně. Odtud zanedlouho
odešel do Třebíče, potom do Dačic a
zpět do Třebíče, kde zůstal až téměř
do své smrti. Je pravděpodobné, že
se jako správce sboru vrátil do
Třebíče kolem roku 1557. V tom ro-
ce tam došlo k zápasu o bratrskou
školu. Bratři ji zřídili nedlouho
předtím. Protože rektor městské
utrakvistické školy u sv. Martina
Havel (Gallus) Palamedus v ní viděl
vážného konkurenta, podal proti
bratrské škole stížnost, která se
dostala až k císaři Ferdinandovi I.
Ten nařídil majiteli panství, členu
Jednoty bratrské panu Burianu
Osovskému z Doubravice bratrskou
školu uzavřít. Osovský otálel i po
několikrát opakovaném Ferdi-nan-
dově příkazu. Nakonec přece jen,
nechtěje se vydat císařskému
hněvu, byl nucen na podzim 1557
školu zavřít. Přízeň Buriana Osov-
ského ani jeho syna však Jednota
neztratila. V dochovaných doku-
mentech z jednání kolem školy se o
správci bratrského sboru v Třebíči
nemluví. Avšak v té době odešel z
Třebíče B. Pavel Paulin, který taměj-
ší bratrský sbor spravoval v první
polovině padesátých let 16. stol.
Došlo k jeho odchodu před zápa-
sem o školu? Pak by správcem
sboru v době zápasu byl Havel Dře-
vínek. Je ovšem dobře možné, že
odchod Paulinův byl důsledkem
toho zápasu a Dřevínek byl potom
ustanoven místo něho.
V roce 1553 byl B. Havel Dřevínek
na synodě v Přerově zvolen členem
úzké rady, což svědčí o jeho vážnos-

ti v Jednotě. Jako člen úzké rady se v
letech 1557 až 1561 účastnil jednání
se zástupci polské větve Jednoty a
nejméně dvakrát byl členem delega-
ce vyslané do Polska, která měla
tamějším Bratřím pomáhat řešit slo-
žité vztahy s luterány a reformova-
nými. Oba směry stály o získání
Bratří na svou stranu, požadovaly
však, aby některé své řády a zásady
opustili nebo z nich podstatně slevi-
li. Přitom nejen ve vzájemných vzta-
zích luteránů a reformovaných
nebylo vždy dost porozumění ke
společnému jednání, ale i uvnitř
obou směrů byly určité věroučné
neujasněnosti. Bratři chtěli k jedněm
jako k druhým, pokud se nebudou
vůči Jednotě chovat nepřátelsky,
„lásku a milování ostříhati“ (Dek-
rety Jednoty bratrské, vyd. A. Gin-
dely, Praha 1865), byli ochotni 
s nimi společně postupovat, ale při
zachování své identity. Co vedlo
představitele Jednoty k zvláštní
ostražitosti, bylo, že v Polsku měli
značné slovo v církevně-správních
otázkách šlechtici, kteří měli též prá-
vo rozhodovat o vyznání svých
poddaných. Tím vyvstávalo nebez-
pečí směšování zájmů a cílů církev-
ních a politických, věcí duchovních
a světských, čemuž se Jednota brá-
nila.
V roce 1563 byl Dřevínek, „člověk
pobožný, pilný a učený“ (Todten-
buch der Geistlichkeit der böhm.
Brüder, vyd. J. Fiedler ve Fontes
rerum austriacarum I., Wien 1863),
nucen pro nemoc opustit službu ve
sboru v Třebíči. Byl odvezen na léče-
ní do bratrského špitálu v Prostě-
jově, kde 22. listopadu toho roku
zemřel. A v Prostějově byl též po-
chován.
Z 18 jeho duchovních písní, které
byly otištěny v Šamotulském kanci-
onálu a pak přejaty i do kancionálu
Ivančického, bylo 5 převzato do
Evangelického zpěvníku ČCE z ro-
ku 1979 (č. 389, 400, 490, 491, 545 –
některé zkráceně). 

Zd. Soušek
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b. havel dřevínek
Pokora - ctnost velmi mimořádná
Pokora má jako samostatný pojem základ v biblickém myšlení, na rozdíl
od myšlení a mravů antického světa, zaměřeného naopak na pokořování
jednotlivců i národů. Ve Starém zákoně je pokora založena na vztahu k
Hospodinu jako svrchovanému Pánu, na ty, kdo se poslušně podřizují
Boží vůli. Proto i "Hospodin se ujímá pokorných, ale svévolníky snižuje"
(Ž 147,6) a "Hospodinovo prokletí je nad domem svévolníka, pokorným
však dává milost" (Př 3,34). A tak "je lépe být poníženého ducha s pokor-
nými, než se dělit o kořist s pyšnými" (Př 16,19). Pokora však není pojí-
mána jako přirozená niterná ctnost vyznačená samostatným výrazem, ale
je obsažena ve způsobu jednání a vyjadřována pomocí sloves. Na starozá-
konní pojetí navazuje v Novém zákoně list apoštola Jakuba: "Bůh se staví
proti pyšným, ale pokorným dává milost" (Jk 4,6), "Pokořte se před
Pánem, a on vás povýší" (Jk 4,10). Podobně l.list Petrův: "Pokořte se tedy
pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas" (1 Pt 5,6).
Nový zákon už má pro pokoru samostatný výraz (ř. tapeinofrosyné), jako
pro složku vnitřního života. Je též založen na vztahu poníženosti (od ř.
tapeinos- ponížený), ale je spojen i s osobním smýšlením (ř. fronein). A tak
je pojímán jako důležitá křesťanská ctnost, k níž vyzývá sám Pán Ježíš
Kristus: "Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce" (Mt 11,29).
V tomto smyslu zní i výzva apoštola Pavla: "V pokoře pokládejte jeden
druhého za přednějšího než sebe.-Nechť je mezi vámi takové smýšlení
jako v Kristu Ježíši, který se ponížil a v poslušnosti podstoupil i smrt" (Fp
2,3 n). Velmi závažně znějí i slova Páně učedníkům: "Kdo se pokoří a bude
jako toto dítě, ten je největší v království nebeském" (Mt 18,4). Apoštol
Pavel se zmiňuje i o vlastní pokoře při loučení s bratry z Efezu: "Sloužil
jsem u vás Pánu s velkou pokorou, v slzách a zkouškách" (Sk 20,19). K po-
koře vyzývá i v listech do svých sborů. Do Efezu: "Dělejte čest Pánu svým
životem, vždy skromní, pokorní (ČEP tiší) a trpěliví" (Ef 4,2). Do Filipis: 
"V pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe" (Fp 2,3). Do
sboru v Kolosách zvlášť naléhavě: "Oblecte se v milosrdný soucit, dobro-
tu, pokoru (K "nízké o sobě smýšlení"), skromnost a trpělivost" (Ko 3,12). 
Pavel řadí pokoru i mezi další ctnosti, avšak nespojuje ji s vírou ani láskou.
Neuvádí ji tedy ani ve svém výčtu "ovoce Ducha svatého"(Ga 5,23). Tam
však použil příbuzný výraz (ř. prautés- tichost), jímž ČEP nahrazuje výraz
pokora i v dalších souvislostech. (2 K 10,1; tak i Jk 1,21 3,13 a 1 Pt 3,16).
Překládá jej i slovem mírnost (1 K 4,21 Ga 6,1.) Ke křesťanské pokoře vyzý-
vá naléhavě i l. list Petrův: "Všichni se oblecte v pokoru jeden vůči druhé-
mu"(1 Pt 5,5), -"Všichni buďte jedné mysli, soucitní, plní bratrské lásky,
milosrdní a pokorní" (l Pt 5,8). 
Není-li možno pokládat pokoru za ctnost jako přirozenou lidskou vlast-
nost, ani v souvislosti s "holubičí povahou", snad může být, podobně jako
svědomí, pojímána jako niterná možnost, která vyžaduje i osobní vůli a
snahu. Pak působí jako mimořádná ctnost, jako projev hlubší zbožnosti,
protože obvykle vyžaduje vnitřní zápas proti přirozenému člověčímu
zaměření na ctižádost a sobectví. "Oblékat se v pokoru jeden vůči druhé-
mu", jak to doporučuje apoštol Petr, znamená zapírat sám sebe a následo-
vat cestu Pána Krista.

Jiří J.Otter

(nar. 10.8.1556 v Meningerhausenu v hesensku,
zemř. 26.10.1608 v hamburku)

Byl synem luterského faráře, studoval v Mühlhausenu, Erfurtu a
Wittenberku, sám se stal farářem v Herdecku v Porúří, odkud jej vyhnalo
španělské vojsko, potom tajně v Kolíně n. R., Wildungenu, Unně a Ham-
burku (u sv. Kateřiny). Spojoval pravověrné luterství s mystikou a účast-
nil se také dobových polemik s katolíky i reformovanými. 
Napsal mimo jiné:  Historii království Božího, O Ježíši Kristu, stromu živo-
ta a jeho ušlechtilých plodech, Teorii věčného života a Zrcadlo radosti věč-
ného života (1599), odkud jsou obě adventní písně "Prociť, prociť" a "Jak
jasně svítíš, Hvězdo má" s upravenými staršími melodiemi.
"Ty jsi nás v Kristu miloval dřív, nežli svět jsi dokonal, a stále nám jsi blízko./
Ježíš vzal lidství na sebe/ a má nás za své přátele, / proto nám není úzko./
Díky, díky!/ Nejsme sami, Bůh je s námi/ v této době, /nevzdejme se žádné
zlobě."
(Jak jasně svítíš, Hvězdo má, sl.5.)

Bohuslav Vik

„Tahleta číšnice přece není žádná žen-
ská, ale chlap převlečenej za ženskou,“
konstatuje bez servítků a s plnou bezo-
hledností mládí patnáctiletá neteř. Volky
nevolky přitakáváme. 
Sedíme v thajské restauraci/jídelně u
pláže, kde jídlo (připravované z poloto-
varů) za moc nestojí a nad sociálním
zařízením by našinec zaplakal. Mezi vý-
dejním/barovým pultem a kuchyní se
volně pohybují domácí prasata. Obslu-
huje nás nicméně – jako v nějakém spe-
cializovaném klubu – transvestita 
(v thajské angličtině „ladyboy“), muž
převlečený za ženu. Kromě deseti Čechů
je v jídelně francouzská rodina s malými
dětmi a postarší manželský pár z Ni-
zozemska. Vesměs usedlí „farangové“
(cizinci), kteří o „travesty show“ při sto-
lování dvakrát nestojí. Ta ostatně zjevně
nebaví ani aktéra, servírujícího hlomo-
tĺuka v ženském převleku. Tváří se za-
chmuřeně, palec s dlouhatánským neh-
tem pokaždé namáčí do polévky nebo jím
přidržuje jídlo na talíři. Objednávky
vyřizuje liknavě. Obsluha i obsluhovaní
se zkrátka otráveně podrobují diktátu
trhu … 
Tehdy poprvé mne napadá oficiální eko-
nomický termín, který ovšem v dané

souvislosti vyznívá natolik dvojsmyslně
a nekorektně, až mne to samotného leká:
„přehřátí trhu“ (anglicky: „market over-
heat“). Během třítýdenního rodinného
putování po Thajsku se mi onen termín
vnucuje opakovaně, nejnaléhavěji snad
ve chvíli, kdy pojednou od hotelového
bazénu, kde skotačí se svým dvanáctile-
tým bratrancem, přibíhá desetiletý syn a
prosí mne, abych šel hned za nimi, neboť
u bazénu prý sedí jacísi „dva divní pá-
nové“ a pozorují je …
Sexuální proletáři všech zemí (včetně
frustrovaných příslušníků sexuálních
menšin) sesypávají drobné na hro-
mádku, až ušetří na letenku do Thajska,
kam si pak případně nechávají zasílat
důchod, podporu v nezaměstnanosti
apod. Vzhledem ke směnnému kurzu
THB (thajského bahtu) se v celkovém
součtu stávají tahouny, ba hybateli míst-
ního trhu. Ten se, troufám si tvrdit, po-
stupně „přehřívá“, neboť na podobný
nápor není dimenzován. Tolerance thaj-
ské společnosti k sexuálním menšinám
souvisí s tím, že buddhismus žádosti
obecně přitlumuje, minimalizuje. (V žá-
dosti, zejména sexuálním puzení, spat-
řuje příčinu vezdejšího utrpení, z něhož
je podle buddhismu třeba vyvzlínat.) Jak

ale třeba před časem přiznal v autobio-
grafii někdejší francouzský ministr kul-
tury, dostupnost „chlapců“ v thajských
specializovaných klubech v něm naopak
žádost stále intenzivněji rozpalovala.
(Odstoupit nemusel, neboť v následných
mediálních přestřelkách upozornil na to,
že slovo „chlapci“ používá odjakživa ro-
zevlátě a nepřesně, a od pedofilie se vý-
slovně distancoval.)
Právě proti procesu „rozpalování“ – 
v kontextu výstřelků antiky v pozdní,
úpadkové fázi – se stavěl apoštol Pavel
(„rozpálili se v žádosti své“, Ř 1,27).
Dnes – v kontextu obecné korektnosti –
si na příznaky „přehřívání“ thajského
trhu příležitostně dovolí – bez servítků a
vlastními, nejednou vskutku nehledaný-
mi slovy – poukázat pouze děti. Tak to
chodí. Také předtím, než se v letech 2007
a 2008 přehřál v zámoří trh s bydlením
natolik, že málem zkolabovala světová
ekonomika, si sotvakdo z rozumných po-
všiml neblahosti vývoje. (Můj záměr
putovat s rodinou a příbuznými po
Thajsku komentoval známý rozesmátě, 
s přehledem: „Ty chceš jet do Thajska 
s manželkou? To je ale vození dříví do
lesa …“)

František Schilla

nad biblí

rozpalování a přehřívání
(dnešní thajsko a antika za apoštola Pavla)

autor známých adventních písní 
Philipp nicolai /rafflenböhl

EMAN právě vydává knihu Mileny Šimsové "Svět Jaroslava Šimsy".
Obsáhlá životopisná freska, mapující životní souvislosti výrazné osobnos-
ti první republiky, bytostného křesťana a demokrata, sekretáře Aka-
demické YMKY a účastníka protinacistického odboje. Práce zpřístupňuje
dosud nepublikované dokumenty z pozůstalosti i záznamy rozhovorů s
pamětníky. Čtivá, ba dobrodružná sonda do světa Jaroslava Šimsy, jak ho
představovali ti, kteří ho duchovně vedli (E. Rádl a T. G. Masaryk).
Představuje také duchovní a politické zápasy první republiky i pomni-
chovské a nacistické destrukce demokracie a humanity. Bohatý obrazový
doprovod.
Předmluva - Erazim Kohák, 624 str., váz 15,5x23,3cm, DPC 288 Kč, 
při objednávkce u nakladatele 15% sleva. 
Vychází 25.11.2013, při objednávce předem neúčtujeme poštovné. 
Uvedení knihy v Praze 3.12.2013 v Paláci YMCA, Na Pořící 12, od 18 h. 
Adresa EMAN, Benešov 2011.

EMan právě vydává



Žádná civilizace před námi nebyla
tolik ohrožena, tolik zdezorientová-
na a zároveň tolik  obohacena prolí-
náním nejrůznějších kultur, jako je ta
naše. I se svými vlastními duchovní-
mi a historickými kořeny jsme často
obeznámeni jen povrchně, natož
abychom se orientovali ve filozofic-
kém a etickém myšlení jiných komu-
nit a národů. Tato neblahá skuteč-
nost bývá nejednou pramenem svá-
rů a vyostřených nedorozumě-
ní, přinejmenším pak pramenem
úzkostné nedůvěry či hrubého ne-
docenění nebo naopak laciného pře-
ceňování neznámého. Mnohdy by
stačilo jen trochu hlouběji nahléd-
nout do historie, seznámit se ales-
poň orientačně se způsobem vnímá-
ní světa a úlohy člověka v něm, se
způsobem vyjadřování a uvažování
u jiných společenství, a mohli by-
chom být zbaveni vyhraněných
pocitů cizoty a nejistoty, jindy nepo-
učené, naivní důvěřivosti, které nás
za hranicemi vlastního prostoru pro-
vázejí. Ba více než to, mohli bychom
srovnávat – tu lépe docenit vlastní
duchovní a filosofické zázemí a
jindy naopak rozšířit své životní
horizonty o nové, dosud nám vzdá-
lené nebo opomíjené etické důrazy. 
Americký spisovatel Chaim Potok,
jeden z nejpůsobivějších a nejpopu-
lárnějších autorů naší současnosti,
svým jedinečným literárním dílem
vykonal na tomto poli vzájemného
duchovního sbližování národů, et-
nik a nejrůznějších komunit úcty-
hodné dílo. Otevřel čtenáři dokořán
okna do neznámého nebo jen velmi
málo známého, zcela jistě však pro
vnější svět  tajemného, niterně uza-
vřeného světa chasidských Židů. A
učinil tak s uměleckou dokonalostí a
noblesou, velkoryse, nestranně, s je-
dinečnou a odvážnou upřímností.
Vnější odlišnost chasidů, jejich bo-
lestná minulost, provázena v minu-
losti soustavnými pogromy v nej-
různějších částech světa a dovršena
zničujícími prožitky holokaustu, je
uzavřela do izolace. Chasidští Židé,
v románech konkrétně jejich ladov-
ská obec, příliš mnoho vytrpěli pro
své přesvědčení, než aby snadno a
lehce rozmělnili vlastní pojetí víry,
své názory a zvyky ve spleti jiných
zvyků, názorů a věr. Jsou příkladně
věrni svým staletým tradicím, a to
nejen v důrazech zásadních, ale i –
nám se zdá – v nepodstatných a
pouze vnějších obyčejích. Vedou
ustavičný zápas – upřímně oddaný
myšlence, někdy však s příměsí

fanatismu – s mladou generací, která
mnohdy hledá cesty možného při-
způsobení se okolnímu světu a záro-
veň přejímá základ víry otců. Jakým
způsobem však neomylně vyčlenit
zásady, o něž stojí za to přísně a ne-
smlouvavě usilovat, od zvyků, které
lze bez újmy opouštět, stanou-li se
břemenem? Budou-li vůdčí osob-
nosti obce ve stanovení milníků vel-
korysí, neztratí brzy Židé, obklopeni
dominantní většinou, svou nezamě-
nitelnou identitu a s ní i své poslání,
pro něž staletí krváceli a umírali?
Nezpronevěří se Bohu? Nezpro-
nevěří se sami sobě? Jejich nesnáze
navíc vyrůstají nejen ze vztahu k ji-
ným národům, náboženstvím a kul-
turám, ale též ze vztahu k liberálněj-
ším odnožím judaismu a k rozlič-
ným formám chasidismu samotné-
ho. Odkaz ladovských chasidských
předků je pro hrdiny Potokových
děl natolik zásadní, že jsou ochotni
přinášet pro jeho uchování mnohé
oběti a čelit přetrvávající bolesti, kte-
rou tím působí sobě i svým milova-
ným.
Spisovatel Chaim Potok, vlastním
jménem Herman Herold Potok, sám
pocházel z ortodoxní rodiny, která
odešla z chasidského prostředí Ha-
liče v Polsku před tvrdým pronásle-
dováním do Ameriky. Narodil se 
v newyorském Bronxu, stal se rabí-
nem stejně jako jeho bratr, a také obě
jeho sestry se za rabíny provdaly.
Na Yeshiva University získal titul
B.A. v oboru anglické literatury a
poté úspěšně studoval v prestižním
americkém konzervativním Židov-
ském teologickém semináři. Nejvyš-
šího vzdělání dosáhl rovněž na svět-
ské univerzitě, a to v Pensylvánii
postgraduálním studiem filozofie,
které ukončil titulem Ph.D. I on tedy
šel onou nesnadnou cestou prolíná-

ní vlivů různých myšlenkových
proudů, i on protrpěl mnohé vnitř-
ními zápasy a na sobě samém
poznal, jak je obtížné zařadit se do
většinové společnosti, přijímat její
dobré impulsy a přitom zůstat 
v rámci vlastní komunity celistvě
svůj. Proto je jeho dílo tak pravdivé
a působivé, na mnoha místech 
v prožitku autobiografické. Nejvíce
se identifikuje s hlavní postavou
románu Jmenuji se Ašer Lev a jeho
pokračováním Dar Ašera Leva.
Obraz Brooklynské ukřižování – 
v románě zásadní důvod konečného
vyhrocení rozpadu vztahu mezi
otcem a synem – byl výtvarným
dílem spisovatele, které namaloval
právě v době, když psal strhující
závěr první části jmenovaného díla.
Už v dětství totiž projevoval také
malířské nadání, ale otec i učitelé ho
před výtvarným uměním varovali.
Na rozdíl od románového hrdiny
však jejich hlas uposlechl a začal se
věnovat beletrii. Mamince, která si
přála, aby se stal neurochirurgem a
zachraňoval tak lidi před smrtí,
odpověděl, že jeho posláním není
zachraňovat lidi před smrtí, ale uka-
zovat jim, jak mají dobře žít. 
Spisovatelova prvotina - román
Vyvolení – byla i zfilmována. Na toto
dílo pak navazuje kniha další nazva-
ná Slib. Většinou jsou autorovými
ústředními hrdiny dospívající chlap-
ci a mladí muži, ale v románě
Davitina harfa, naplněném silnou
dějovostí, pestrým až kontrastním
filosofickým hledáním a vše obestí-
rající něhou zakletou a ztělesněnou
do „zpívajícího“ modelu malé harfy
upevněné na dveřích jako symbol
naděje, jako symbol harmonie, jako
symbol vstřícnosti a štěstí je dorůsta-
jící dívenka a její krásná, těžce zkou-
šená matka. 
V hodnosti kaplana působil Chaim
Potok také v americké armádě v Ko-
reji, nejednou navštívil rovněž Ja-
ponsko, byl i v Hirošimě a stopy
těchto silných zkušeností, působi-
vých zážitků a skličujících vnitřních
úvah uložil do románů Já hlína jsem a
Kniha světel.
Jmenovaná díla jsou snad nejzná-
mější, ale nepředstavují úplný výčet
Potokovy tvorby, v němž by nesměl
chybět titul Na počátku, Staří muži o
půlnoci, knihy pro děti, spousta vý-
znamných recenzí, předmluv a rov-
něž zastoupení literatury faktu (Brá-
ny listopadu).
S manželkou Adenou Sarou, která
pracovala jako sociální pracovnice 
v oboru psychiatrie, žil spisovatel na
filadelfském předměstí Merion, kde
společně vychovávali své tři dcery a
kde také Chaim Potok v roce 2002
zemřel. 

Milada Kaďůrková

sEniorát výChodoMoravský

Českobratrská církev evangelická
HODONÍN – Ne 9 h
Husova 6, f. Pavel Šebesta
HOŠťáLKOVá U VSETÍNA – Ne 10 h
Hošťálková u Vsetína č. 23, f. Petr
Maláč
HRUBá VRBKA A VELKá NAD VELIČ-
KOU – Ne 8.30 h (Velká n.V.), 10 h (Hr.
Vrbka)
Hrubá Vrbka 117, f. Mojmír Blažek
HUSLENKy – Ne 10 h
Huslenky č. 439, f. Jiří Palán
JABLůNKA – Ne 9 h
Jablůnka 45, Jablůnka nad Bečvou, j.
Martin Tomešek, a f. Daniel Heller
JASENNá – Ne 9 h
Jasenná č. 108, Vizovice, f. Radmila
Včelná
JAVORNÍK NAD VELIČKOU – Ne 10 h
Javorník nad Veličkou č. 111, Velká
nad Veličkou, a f. Petr Kulík
KATEřINICE – Ne 9 h
Kateřinice č. 226, Ratiboř, f. Miroslav
Jelinek
KROMĚřÍž – Ne 9 h
Riegrovo nám. 147/37, f. Ivan Ryšavý
KyJOV – Ne 9.30 h
Dobrovského 511, f. Erika Petříčková
LESKOVEC – Ne 9 h
Leskovec č. 156, Valašská Polanka, 
f. Libor Špaček
LIPTáL – Ne 10 h
Liptál č. 8, a f. Radmila Včelná
POZDĚCHOV – Ne 8.45 h
Pozděchov č. 121, Valašská Polanka, 
f. Jiřina Kovářová
PRUSINOVICE – Ne 10 h
Přerovská 174, f. Leoš Mach
PRžNO – Ne 10 h
Pržno č. 32, Jablůnka nad Bečvou, 
f. Zdeněk Píštěk
RATIBOř U VSETÍNA – Ne 10 h
Ratiboř u Vsetína č. 221, f. Jarmila
Wiera Jelinek
RUSAVA – Ne 8.30 h
Rusava č. 28, a f. Leoš Mach
RůžďKA – Ne 10 h
Růžďka č. 138, a f. Petr Maláč
STřÍTEž NAD BEČVOU – Ne 9.30 h
Střítež nad Bečvou č. 120, f. Josef
Hurta 
UHERSKé HRADIŠTĚ – Ne 10 h
Jana Blahoslava 419, f. Michal Vogl
VALAŠSKé MEZIřÍČÍ – Ne 9.30 h
Blahoslavova 430/3, f. Daniel Heller
VELKá LHOTA – Ne 9.30 h
Velká Lhota č. 30, Valašské Meziříčí, 
f. Jan Krupa
VIZOVICE – Ne 8.45 h
Palackého nám. 364, f. Jiří Malý
VSETÍN-DOLNÍ SBOR – Ne 9.30 h
Palackého 153, f. Bronislav Czudek
VSETÍN-HORNÍ SBOR – Ne 9.30 h
Palackého 156/17, f. Pavel Čmelík, 
j. Stanislav Mikulík
ZáDVEřICE-RAKOVá – Ne 8.45 h
Zádveřice č. 139, Vizovice, f. Miloš
Vavrečka
ZLÍN – Ne 9.30 h
Slovenská 3063, f. Petr Pivoňka

Církev bratrská
OLOMOUC – Ne 10 h
Mariánská 3, k. Dalimil Staněk
PROSTĚJOV – Ne 9.30 h
Šárka 10a, k. Pavel Lukáš
VELKá LHOTA – Ne 9.30 h
Velká Lhota č. 102, k. Radomír Pa-
lacký
VSETÍN – Ne 9.30 h
Horní Jasenka 102, k. Josef Fišer, 
k. Karel Fáber
VSETÍN-MAJáK – Ne 9.30 h
Horní nám. č. 2, k. Bedřich Smola
ZLÍN – Ne 10.45 h
Slovenská ul. (kostel ČCE), k. Pavel
Škrobák

Bratrská jednota baptistů
KROMĚřÍž - Ne 9.30 h
Moravcova 430/16, k. Alois Klepáček
UHERSKé HRADIŠTĚ – Ne 14 h
Jana Blahoslava 419, k. Pavel Novosad
VSETÍN – Ne 9.30 h
Rokytnice 273, k. Jan Vychopeň
ZLÍN – Ne 9.30 h
Hluboká 1343, k. Marek Titěra

bohoslužby
SBOR ČCE V OPATOVICÍCH U ZBýŠO-
VA, okres Kutná Hora hledá kaza-
tele pro tento venkovský sbor. 
Nabízíme byt 4+1, plynové vytápě-
ní fary, solární ohřev vody. Sbor je
bez dluhů a všechny závazky má
splněny. Blíže se dozvíte na tel.
736642107 nebo 739329009.

č. 28
ZáKLADNÍ ŠKOLA A MATEřSKá
ŠKOLA HEřMáNEK V PRAZE hledá
kvalifikovanou učitelku 1. stupně
s okamžitým nástupem. Zájemci
prosím kontaktujte J. Koudelu,
tel.: 724692084 nebo e-mail: jind-
rich.koudela@prorodinu.cz. 

č. 30
CÍRKEV ČESKOSLOVENSKá HUSITSKá
od ledna 2014 nabízí křesťanský
týdeník Český zápas, který kromě
tří běžných čísel bude jednou
měsíčně vycházet v rozšířené ce-
lobarevné podobě formátu A4.
Součástí tohoto čísla bude příloha
pro děti Cesta. 
Cena Českého zápasu zůstává ne-
změněna 8 Kč za kus. Celoroční
předplatné 52 čísel na jednoho
odběratele v roce 2014 vychází na
416 Kč.   
Kontakt: Mgr. František Brynych,
Wuchterlova 5, Praha 6 – Dejvice,
166 26, e-mail: prodejna.blaho-
slav@ccsh.cz, tel. 220 398 117 nebo
724 141 646.

Chaim Potok 
a jeho pozoruhodný literární odkaz

inzerce
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EKOLOgICKá SEKCE ČESKé KřES-
ťANSKé AKADEMIE zve na advent-
ní besídku s rekapitulací činnosti
sekce za rok 2013, s promítáním
fotografií z  cest, s povídáním a 
s občerstvením. Besídka bude 
v úterý 10. prosince 2013 od 17.30
hodin v klášteře Emauzy (knihov-
na ČKA ve 3. patře) v Praze 2,
Vyšehradská 49.

* * *
ADVENTNÍ KONCERT

PĚVECKéHO SBORU CANTANTE
neděle 15. prosince 2013 v 16 h
Komunitní centrum Matky Tere-
zy (poblíž metra Háje).
Na programu: 
* vokální skladby G.P.Palestriny,
D. Buxtehudeho, J. I. Linka, S.
Rachmaninova a dalších 
* vánoční písně 
* černošské spirituály

* * *
KONCERTy VE STRAŠNICÍCH

Pořádá: Farní sbor ČCE v Praze
10 – Strašnicích, Kralická 4, 
tel.: 274 811 226, e-mail: strasni-
ce@evangnet.cz
Začátek je v 17 hodin. První se
koná 12. ledna 2014: 
JIŘÍ PĚRUŠKA - viola, rodinné
komorní sdružení - 
F.X.Brixi, W.A.Mozart, Ant. Dvořák

Vstupné dobrovolné

Pozvánky

Chaim Potok (1929-2002)

Výběrové řízení na místo pracovník pro vztahy s veřejností:

Požadavky: VŠ, nebo SŠ + praxe ve vztazích s veřejností nebo v pří-
buzné pozici, 
organizační schopnosti, sociální cítění, týmovost, ztotožnění s po-
sláním organizace, 
vítána zkušenost v sociální oblasti, samostatnost, zdravotní způso-
bilost, trestní bezúhonnost, časová flexibilita, řidičský průkaz sku-
piny B, znalost anglického jazyka, reprezentativní vystupování. 
Nástup od 1. 2. 2014 nebo podle dohody, pracoviště v Praze. 
Písemné nabídky se strukturovaným životopisem a motivačním
dopisem do 4. 12. 2013 na adresu 
nadeje@nadeje.cz, příp. NADĚJE, ústředí, K Brance 11/19e, 155 00
Praha 5.


