
nePrOmeŠKejte PříležitOst!
izajáŠ 55,6-12

Snad se vám už někdy v minulos-
ti stalo, že jste měli na dosah něja-
ký velký úspěch, ale než jste se

pořádně „rozkoukali“, bylo po
úspěchu. Jde o promarněnou pří-
ležitost. Příležitost je velmi vhod-
ný okamžik, kdy nám okolnosti
hrají významně do karet, aby-
chom něčeho dosáhli. Například 
v ledním hokeji je příležitostí
chvíle vhodná ke střelení branky.
A hokejista ji klidně může pro-
meškat, když u puku není dosta-
tečně včas a gól nevstřelí. Jistě ho
pak taková promarněná velká
šance trápí a mrzí. 
Starozákonní prorok Izajáš rovněž
píše o jedné takové velké příležitos-
ti. Je to mimořádná příležitost, kte-
rou bychom neměli za žádnou cenu
promarnit. Prorok Izajáš píše o
velké a jedinečné příležitosti vrátit
se k Bohu. Je to velká výzva k hle-
dání Hospodina, dokud je blízko.

Nepřeslechněme tento naléhavý
prorokův hlas, dokud je čas milosti,
neboť přijde doba, kdy Boha už ne-
budeme moci najít, neboť naše ži-
votní pouť jednou provždy vyprší.
Nikdo nevíme, kdy právě pro nás
ten přelomový okamžik nastane.
Nevíme dne ani hodiny, může to
být klidně dneska, může to být za
měsíc nebo za deset let. Jisté je
pouze to, že tady a nyní máme jedi-
nečnou příležitost přijít pokorně 
k Bohu a prosit ho skrze Ježíše
Krista o odpuštění.
Nezmeškejte a nepromarněte vel-
kou příležitost, neboť se už nemu-
sí opakovat, ale „dotazujte se Hos-
podina, dokud je možno ho najít,
volejte ho, dokud je blízko“.

Pavel Šebesta, 
farář ČCE Hodonín
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Poselství k neděli sexagesimae

Ta otázka musela na mne počkat. 
V době mého mládí na mne neměla
vliv nějaká duchovní literatura,
nýbrž živí lidé, s nimiž jsem se set-
kával odpoledne a večer mimo
školní budovu. Moji profesoři ne-
měli na mne vliv, a to zřejmě proto,
že byli duchovně lhostejní. I Masa-
rykovo filosofické a náboženské
dědictví jim zůstávalo cizí, v opač-
ném případě by se na nich projevi-
lo. Ten, kdo měl na mne vliv, byl
sekretář kroměřížské Ymky, jenž
měl k Ježíši evangelií vztah důvěry
a poslušnosti. Následoval ho dru-
hý, jehož vztah k Ježíši byl složitěj-
ší, jako by četl a přemýšlel více nad
poselstvím apoštolů Pavla a Jana o
Ježíši než nad samým Ježíšovým
evangeliem. Chci tím říci, že snad
od počátku své duchovní cesty jsem
často stával na rozcestí s otázkou,
kterou cestou se konečně dát. Toto
rozhodnutí na mne čekalo na evan-
gelické fakultě, kde teologii Nové-
ho zákona, kam patří jak Ježíš evan-
gelií, tak teologie apoštolů Pavla a
Jana, přednášel prof. František Žil-
ka. Avšak ani na fakultě mi nebylo
dopřáno získat takový vhled do
naznačené tematiky, abych se už
rozhodl pro cestu s Ježíšem nebo
apoštoly. Teprve jako kazatel evan-
gelia tváří v tvář posluchačům s je-
jich problémy jsem byl přiveden 
k tomu, že nelze opustit žádnou 
z těch cest; smířil jsem, smím-li to
tak říci, Ježíše s Pavlem a Pavla s Je-
žíšem. Podle situace a další zná-
mosti jsem se snažil oslovit poslu-
chače jednou evangeliem Ježíše
Krista a podruhé apoštolským svě-
dectvím. Zřekl jsem se toho, abych
jednu cestu stavěl proti druhé. 
V misijní situaci volím ke kázání
některý z Ježíšových evangelijních
příběhů. Ovlivnila mne kniha Stan-
leye Jonesa, misionáře v Indii „Kris-

tus na indické cestě“. Poučil mne,
jak vzniká víra. Ne z učení o Kristu,
ne z doktríny, ale z příběhů evange-
lia, které se dotknou srdce poslu-
chačů. To znamená, že základem
víry není nic jiného než Ježíš Kris-
tus sám, obyčejná zpráva o něm. Ne
učení, vypracované teologickou
řečí, nýbrž prostá slova o Ježíši
podle evangelií mají stvořitelskou
moc víry, vzbuzují víru. V normální
situaci, když kážu evangelium ve
sboru, dbám spíše na to, abych je
kázal z jeho středu jako poselství
Vzkříšeného, neboť jsem si vědom
toho, že máme evangelia jen díky
Velikonocům. Bez Velikonoc by jich
nebylo. Vůbec bez velikonočního
vzkříšení nevěděli bychom nic o Je-
žíši, zmizel by on i jeho jméno.
Velikonoce svou zprávou o vzkříše-
ní, ale také o utrpení a smrti na
kříži, připomenou, že se tak musely
stát, aby promluvily ke všem hříš-
níkům o odpuštění hříchů a věč-
ném životě díky Kristovu kříži. Ten
kříž není němý, je víc než minulý

děj, nepatří do historie tak, že by 
v ní zapadl, přesahuje ji tak jako
celé svědectví o Kristu, kterého
učedníci znali od začátku jako dva-
náctiletého židovského mládence a
pak jako vůdce a mistra až do bouř-
livých událostí, jimž vévodí na
jedné straně kříž a na druhé vzkří-
šení. U Marka se můžeme dovědět,
kdo je Ježíš Kristus; o víře vás nejlé-
pe naučí myslet apoštol Pavel.
Slyšme, že od všech náboženství se
křesťanská víra liší tím, že se vzta-
huje k historické osobě z masa a
krve, skrze niž Bůh jedná s lidmi.
Zjišťujeme, že to byla pro křesťan-
ství veliká škoda a chyba, že v círk-
vi byla evangelia odložena dozadu
za učením o Ježíši. Jinými slovy:
nejprve Pavel se svou doktrínou,
potom teprve Marek. Odůvodňo-
valo se to tím, že evangelia nám
neposkytují tak čisté poznání Ježíše
a víry, jak to činí apoštol Pavel a
Jan. Posléze se církev dohodla ústy
svých novozákonních teologů na
tom, jak to poznamenal jasnozřivě
Petr Pokorný, že budeme chápat
apoštola Pavla jako toho, kdo píše o
víře, zatím co Marek nám ji ukázal
na Ježíšově životě, na jeho chození,
mluvení a činění, smrti a vzkříšení,
aniž by je Nový zákon stavěl proti
sobě.
Kristus je nejprve člověk, pravý člo-
věk. Jak je obtížné to vyznávat a
nesklouznout do pohrdání jeho lid-
stvím, můžeme vidět u Luthera:
obořil se do Markova evangelia:
„Jsou to samé povídačky, které nám
nemohou říct, kdo je Ježíš. Ty anek-
doty jsou na to příliš hrubé.“ Luther
by chtěl o Ježíši napsat s velikou
něžností, aby vysvitlo, jak je v pro-
stém lidství přítomen Kristus Boží
Syn. Z tohoto pohledu by přece
mělo první místo mezi novozákon-

marek evangelista nebo Pavel apoštol

Dokončení na str. 2
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OstrOV jménem jistOta

na širém moři naděje

pluje má loďka života,

nevím, kde ji vítr zavěje,

zda najde ostrov jménem jistota.

Hledám ten ostrov den co den,

zdolávám vichry a bouře,

snad není jen pouhý sen,

zahalen do tmy a kouře.

to Bůh je tím ostrovem,

co naději mi dává,

to pouze jím jsem osloven,

on je ta Cesta pravá.

jarOmír ŠturC

Co vše se skrývá za pojmem víra (rozumějme: křesťanská víra)?
Různá pojednání na toto téma se často zaměřují na to, co víra není.
Víra bezesporu znamená mnoho, má mnoho vrstev a není cílem toho-
to zamyšlení je vyčerpat. Naopak, budeme zde sledovat jeden důleži-
tý, byť neprávem opomíjený aspekt víry.
Člověk se v životě často rozhoduje. Vědomě či nevědomě při tom
používá různá rozhodovací kritéria tak, aby se rozhodl co nejlépe. V
naší civilizaci nejužívanějším kritériem je maximalizace peněžního
zisku (popř.minimalizace peněžní ztráty). Hodnotový systém založe-
ný na penězích prostupuje naším myšlením i jednáním.
První a poslední československý ministr životního prostředí Josef
Vavroušek postavil vedle sebe zmíněný "tradiční" hodnotový systém
a systém "alternativní", vyzdvihující takové hodnoty jako zdraví,
dobrá pohoda, láska, přátelství apod. Ukázal, že právě tyto alternativ-
ní hodnoty lidskému nitru, lidské podstatě odpovídají daleko lépe
než ony tradiční, vyjádřitelné penězi. Přesto však se člověk běžně roz-
hoduje tradičně.
Při četbě evangelií si můžeme uvědomit, že Ježíš přináší také určitý
hodnotový systém. Nejvýrazněji je tomu v Kázání na hoře (především
v blahoslavenstvích) a v Přikázáních lásky. Ježíšův hodnotový systém
prostupuje jeho učením, rozhodováním i jednáním. Je nápadně blíz-
ko Vavrouškovu alternativnímu systému. 
Opustit peníze jako důležité hodnotové kritérium vyžaduje určitou
odvahu. Odvahu víry. Jde o to uvěřit Kristu, že má pravdu, že jeho
hodnoty jsou ty pravé a že nelze sloužit současně Bohu i "mamoně".
A o tuto složku víry nám v tomto zamyšlení především jde.
Vývoj globálního životního prostředí ukazuje, že rozhodování stavě-
jící na penězích vede do slepé uličky, či spíše ke kolapsu. Svět potře-
buje jiné rozhodovací kritérium (či jiná rozhodovací kritéria). Do této
nouze světa zní Ježíšovo "já jsem ta cesta, i pravda, i život". Není jiné
cesty. Svět potřebuje Krista, potřebuje věrohodné svědectví o něm. 
K němu patří i víra, že on má skutečně pravdu, že jeho rozhodovací
kritéria jsou ta pravá, odpovídající nejvlastnější podstatě člověka i
celého stvoření. 

Jiří Nečas

Věříme Kristu?
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2013 - rOK BiBle KraliCKé
V roce 2013 uplyne 400 let od vydání kralické Bible a synodní rada Čes-
kobratrské církve evangelické vyhlásila rok 2013 „Rokem Bible kra-
lické“. Českobratrská církev evangelická připravuje ve dnech 13. až 15.
září 2013 - spolu s obcí Kralice nad Oslavou a o. s. České studny – osla-
vy vydání Bible kralické v Kralicích nad Oslavou, kdy se má uskutečnit
celocírkevní shromáždění. Na přípravách oslav a akcí k tomuto vý-
znamnému výročí pracuje komise pro reformační i jiná křesťanská výro-
čí při synodní radě Českobratrské církve evangelické.
V říjnu 2013 se na Evangelické teologické fakultě UK (Černá 9, Praha 1)
uskuteční konference k výročí Bible kralické zaměřená na širší dějiny
Bible v období české reformace. Česká biblická společnost připravuje 
k tomuto výročí vydání Bible kralické s poznámkami.

Proměny
Uplynula desetiletí od doby, kdy jsem se poprvé setkal s brožurou „Dýka a kříž“
a v ní se jménem Nicky Cruz. Později jsem četl i jeho prvotinu „Utíkej, malý,
utíkej!“. Nedávno se mi v jeho záležitosti otevřely další obzory. Myslím, že by
mohly zajímat také někoho dalšího, i když nepůjde o překlad, ale o moje shrnu-
tí kapitoly nazvané „Pedro“. 
Nicky se v ní vrací do doby, kdy ještě prožíval své dny v kruhu nebezpečného
gangu. Nebyl to v New Yorku gang jediný a Nicky měl vážného protivníka, se
kterým se nejednou se střídavým štěstím utkal. Vždy šlo o zdraví a o život.
Naposled Pedra těžce zranil a zatímco se jeho soupeř válel v bolestech na chod-
níku, líbal Nicky jeho atraktivní dívku. Nicky prošel díky svědectví Davida
Wilkersona velikou proměnou, ale účty zůstaly nevyrovnány. Pedro hledal pří-
ležitost, jak protivníka zničit. Naskytla se pět dní po Nickyho obrácení. Vychá-
zel právě neozbrojen z kostela a jeho obranný systém byl předchozími událost-
mi nadobro ochromen. Pedro se před ním neočekávaně vynořil a zaútočil na něj
nožem. Nicky nastavil noži namířenému na srdce Bibli. Další rány zachytil
rukou, kterou se chránil. Aby se mohl bránit, ulomil z auta anténu, jejíž částí
by mohl Pedra oslepit. Potom ji odhodil a zavolal k Pánu Ježíši o pomoc:
„Prosím tě, Pane Bože, abys mne ochránil. Pomoz mi, Ježíši. Nemyslel jsem, že
tě budu o něco takového žádat, ale postarej se o mne. Nechci se s tím chlapem
pouštět do boje.“ Pedro se zarazil a otázal se: „Cos to řekl?“ „Řekl jsem, že je
Ježíš Kristus na cestě, aby mne zachránil,“ odvětil jsem. Zarazil se. „Opravdu
tomu všemu věříš?“ „Ano, věřím. Už nikdy nechci s nikým bojovat.“ Pohlédl
na mne z hlubiny nenávisti a pak odešel. Mohl mne zabít, ale neudělal to. 
Hledal další příležitost. Našel ji po pěti letech při Nickyho evangelizaci v Chi-
cagu. Ocitl se tam na útěku před spravedlností pro zločin, jehož se dopustil 
v New York City.
K oltáři proudily zástupy. Uprostřed nich Pedro. Ne jako kajícník, ale jako posel
smrti. Probíjel se mezi kajícníky. Modlil jsem se: „Dej, Bože, ať po tom, co jsme
tu prožili tolik radosti, se tu neuhnízdí zármutek a bolest.“
Vykročil jsem mu vstříc a snažil jsem se odhadnout, zda nedrží pistoli nebo
nůž. Oslovil mne: „Nicky, toužím po Ježíši! Dotkl ses mne. Dotkl ses mého
srdce. Přišel jsem, abych tě zabil. Seděl jsem na druhém balkoně a chystal jsem
se tě odstřelit. Ale ty a tihle lidé jste se mne dotkli. Toužím po Ježíši. Toužím po
něm nyní.“
Objali jsme se a já jsem cítil pod jeho kabátem zbraň. Poklekli jsme vedle sebe,
plakali jsme a objímali jsme se. A on přijal Ježíše do srdce. 

Pavel Fojtů, 
red. upraveno

z církví doma i ve světě
ními svědky připadnout Markovi a
jeho evangeliu tak, jak je napsal. Je
nejstarší ze všech a pokud jde o his-
torickou událost Ježíše jako člově-
ka, náleží mu naše nepochybná
víra. Je jí hoden. Horší příklad
pohrdnutí Markovým evangeliem
slyšme ze slov německého novozá-
koníka Rudolfa Bultmanna: „Vše,
co můžeme zvědět z Markova
evangelia o Ježíšově životě a jeho
osobnosti, se rovná nule.“ Z těch
slov nemluví přesvědčení, ale pou-
há skepse, tak přehnaná, že nena-
chází souhlas ani u světských histo-
riků. Novozákoníci se dobrali v té
věci přesvědčení, že chceme-li vě-
dět, kdo je Ježíš Kristus, nabízí se
jako nejdůvěryhodnější Markovo
evangelium. Právě to, čím se liší
křesťanská víra od jiných nábožen-
ství, je nesporná historická skuteč-
nost – osoba Ježíše Krista, nikoliv
idea. Poznávám ho v jeho nahé sku-
tečnosti, o níž musím vědět, že je
víc než ta skutečnost sama, neboť se
zároveň stala schránou jeho utaje-
ného božství. Dotykem nezjistíš
jedno ani druhé. Ani tělo, protože
se ukázalo, že dotyk není s to zjistit,
co je zjistitelné jen vírou – božství,
přítomné v těle. Přirozený člověk to
nemůže posoudit. Je mu to bláz-
novstvím, nemůže to chápat, proto-
že se to dá posoudit jen Duchem 

(1 K 2,14). „My však mysl Kristovu
máme,” tak končí apoštol Pavel, aby
povzbudil křesťany ke křesťanské-
mu kristovskému myšlení a nebál
se posuzovat všechno (1 K 2,13).
Čtěte si ty věty a nemějte apoštola
Pavla za naivku, který neví, jaké
posluchače a čtenáře má před se-
bou. Apoštol nepočítá s kvalitou,
která v nás není: počítá s tím, že člo-
věk obdařený Duchem je schopen
posuzovat všechno (1 K 2,13). Duch
svatý uděluje poznání Ježíše jako
Krista. 
Pozval jsem vás do školy Markova
evangelia. Ti, kdo spíše než s
Duchem svatým počítají se svým
duchem, jsou v nebezpečí, že ublíží
Markovu evangeliu. Obvykle je
deformují tím, že za jeho skutečný-
mi příběhy chtějí tušit a objevovat
ideje a v tom směru evangelium vy-
kládat. Jeho člověčenství jim zůstá-
vá cizí. Tato filosofická hra prozra-
zuje svůj nebezpečný záměr, chce i
z nás učiniti jakési vyvolence bez
lidského příběhu, kteří nepotřebují
odpuštění a spasení. Odlidštěné
evangelium, chápané jako triumf
nad jeho prostou skutečností, nebu-
de hojit vředy a rány, ale zastírat
skutečnou bídu člověka a světa
deodoranty těch nejsvětovějších
značek. Je trapné zjistit, že i zde se
klaníme  pohanské velmoci a za své
tragické pomýlení tvrdě platíme. 

To, co tu vykládám, není strašítko,
je to skutečnost, kterou bych mohl
doložit statisticky, ale to není potře-
ba, protože jak známo, filosofové a
producenti kosmetiky už celá stale-
tí nechodí do kostela. Apoštol Pavel
jich ve svém shromáždění moc
neviděl. Ta tragédie není v tom, že
je v církvi málo filosofů, ale že se
spikli, aby celé křesťanské poselství
na svém skřipci zdeformovali a
propašovali je do církve. Vina byla
na obou stranách. Dějiny křesťan-
ské církve nám o té tragédii a zradě
mohou povědět dostatečně. My po-
hrobci už tu zradu necítíme, žijeme
v její atmosféře. 
Proto vás znovu zvu do Markova
evangelia, které se jediné soustředi-
lo k tomu, abychom se dozvěděli,
kdo je Pán Ježíš Kristus jako člověk
a historická osoba, která se pohybu-
je, mluví, chodí, činí v realitě života,
a to zřejmě proto, aby si čtenáři, já a
vy, znovu připomněli, že tento
život není předkrm, ale už pokrm a
lépe úkol, aby náš pozemský život
nevyšuměl do prázdna. Apoštolu
Pavlovi vzdávejme chválu a díky za
to, že nás naučil vnímat víru jako
ospravedlňující vztah k Ježíšovu
životu, již vzkříšenému, který jako
jedno potřebné sahá do věčného
zítřka. Očekávejme, že nám s těmi-
to dvěma svědky bude dobře. 

Josef Veselý

marek evangelista nebo Pavel apoštol

„To, prosím tě, radši nedělej!“ odra-
zuji manželku od záměru svlék-
nout si košili. Na veřejné komuni-
kaci (polosilnici, polocestě) na thaj-
ském ostrově Sukorn (v provincii
Trang) jsme široko daleko jediní
cyklisté. Na chvilku jsme zastavili,
abychom se osvěžili zbylou vodou.
Je vedro k zalknutí, prosincové
slunce praží. Navzdory vší schvá-
cenosti je záhodno, varuji, dodržo-
vat základní „ustrojovací kázeň“.
Před chvilkou jsme totiž minuli
mešitu … 

Manželka, propocená až po kořín-
ky vlasů, volí kompromisní řešení,
kdy část horní poloviny těla – od
podprsenky do pasu – zůstává od-
halena. Konstatuji, že i po letech má
hezkou postavu, zároveň ji nabá-
dám, aby se alespoň držela těsně za
mnou. Pak znovu šlápneme do pe-
dálů …
Sebemenší pokus o „umravnění“ ze
strany místních muslimů (natož
náběh k lynči) se kupodivu nekoná!
Tak jako předtím nás míjejí v proti-
směru či předjíždějí různá – dvou-

stopá či vícestopá – motorová vo-
zidla, jejichž osádka na nás vesměs
přátelsky kývá a haleká. (Jezdí se –
jako všude v Thajsku – vlevo, po-
kud to stav vozovky dovoluje.)
Některá vozítka řídí devítileté, de-
setileté, dvanáctileté děti, nejednou
– jak ostřeji vnímám až nyní – dív-
ky... Islám na ostrově Sukorn má
zkrátka podstatně přívětivější tvář
oproti tomu, jak jej obvykle prezen-
tují masová média …
Večer znovu projíždíme část vnitro-
zemí ostrova na skútrech. Já v tan-
demu za synem, manželka – již pat-
řičně ustrojená – v tandemu za
synovcem. Původní příznivý dojem
z kontaktu s místními lidmi se
potvrzuje a prohlubuje. U stánku
vylamuje manželka (to je celá ona,
už dlouho nebyla žádná scéna!) 
z trsu dva minibanány („babybaná-
ny“, aromatické a velmi chutné);
trhovkyně bez mrknutí oka účtuje
pět bathů, tj. asi tři české koruny. 
(V turisticky „profláknutějších“
oblastech obchodníci zpravidla
trvají na tom, že je třeba zakoupit
celý trs včetně kusů méně pěk-
ných.) Po motoristické minihavárii
doráží později na ubytovnu švagr
(putuje nás tuto zimu společně po
Thajsku deset). Nadšeně vypráví,
jak se seběhla celá vesnice, aby mu
ošetřila koleno a pomohla natan-
kovat …
Nedávno zesnulý anglikánský teo-
log, islamolog a judaista Kenneth
Cragg (8.3.1913–13.11.2012) shrnul
své pojetí vzájemných vztahů mezi
třemi abrahamovskými tradicemi
(křesťanstvím, islámem a židov-
stvím) do ústředního pojmu „hos-
pitality (pohostinnost)“. Muslim-
skou pohostinnost jsme na Sukornu
pocítili obzvlášť intenzivně.

František Schilla

Přívětivější tvář islámu

Dokončení ze str. 1

(thajský ostrov sukorn, zima 2012–2013)

Pocházel z luterské rodiny v Hamburku,
gymnázium navštěvoval v Hamburku a v
Berlíně, teologii studoval v Berlíně, Halle nad
Sálou a v Basileji. Tam se stal 1861 soukro-
mým docentem pro Starý zákon, přestoupil
do reformované církve a 1864-1899 byl ve
Vídni profesorem dogmatiky, symboliky, bib-
lické teologie, apologetiky, náboženské filo-
sofie a pedagogiky. Oženil se s Annou
Kohlbrüggovou, dcerou novoortodoxního
faráře nizozemsko-reformovaného sboru v
Elberfeldu (dnes část Wuppertalu).
Měl značný vliv na české bohoslovce, kteří
tehdy povinně studovali ve Vídni (mj. H.
Tardyho, V. Šuberta, L. Hájka, F. Šebestu, V.
Pokorného, F. Prudkého, Č. Duška, L. B.
Kašpara a J. E. Szalatnaye), a na život refor-
mované církve v českých zemích, Uhrách a
Nizozemí.
Spojoval vědeckou teologii s osobní zbožnos-
tí, vážil si Luthera a byl respektován i jeho
stoupenci, účastnil se církevního života a na
generálním synodu 1889 podporoval presby-
terně-synodní zřízení navrhované českými
poslanci. Jmenuje se po něm nadace "Eduard-
Böhl-Stiftung".
Z jeho spisů jmenujme aspoň "Dogmatiku"

(1887, vyšla znovu 2004), "Christologii
Starého zákona" (1882) a "O inkarnaci slova
Božího" (1884). Přispěl do edice "Souhlas
učení Bratří českých s učením reformovaných
církví" (1874) a vydával rovněž časopis
"Evangelischer Sonntagsbote für Österreich".

Pro náš protestantismus v druhé polovině 19.
a první polovině 20. století měl mimořádný
význam pro svou bibličnost a pro spojení
akademické teologie se životem církve.

Bohuslav Vik

reformovaný teolog eduard Böhl
(18. 11. 1836 v Hamburku - 24. 1. 1903 ve Vídni)

legislativa a současnost
Neustále se tvoří spousta zákonů, aby se Česká republika přizpůsobila okolnímu světu. Někdy mi připadá,
že se v našem státě legislativně spamuje. Mnoho nástrah, mnoho Damoklových mečů přináší rádoby obra-
na před vnější a vnitřní sférou. Mnoho paragrafů visí až nad budoucnem. Tak jak se mohou občané připra-
vovat na změny? Dost divné, když se hazarduje s existencí národa! 
Dle mého názoru by se měla legislativa zpřehlednit, aby se v  ní lidé snadno orientovali. Dříve stačilo
Desatero Božích přikázání, později zákon o milování našich bližních, dále pak definice toho, kam až sahá
naše svoboda. 
Současná skládka zákonů jenom zhoršuje mezilidské vztahy, ubližuje občanům i samotnému státu. Dnes by
mi příznivci veřejného nepořádku sdělili trapnou větu, že se mám vrátit do hrobu.
Jsem pro zachování dobrých, konstruktivních a spravedlivých paragrafů. Veškeré nesmysly je nutné seškr-
tat. Poté je nezbytné provádět jazykovou korekturu. Musí se na to udělat poctivá brigáda. Také Evropu i
okolní svět je nutné poučit, aby nedocházelo k historickým, společenským a ekonomickým omylům.
Zde může být málo skutečně hodně. Jasnost a přehlednost musí být podporována, platnost a účinnost zod-
povědně stanovena. Stát nesmí být zasažen arbitrážemi a ekonomickými sankcemi. Nechť je národní a mezi-
národní dialog ve svobodném duchu. Nelze používat růžové brýle v této záležitosti, která vyžaduje zodpo-
vědnost, respekt a výraznou pozornost.

Václav Kovalčík



Přestupové hnutí po první světové
válce znamenalo na Plzeňsku vznik
nových sborů ČCE. Tedy v území
dosud výrazně katolickém. Záslu-
hou intenzivní a obětavé práce fa-
rářů Karla Machotky a Ebenezera
Ottera z Plzně i K. P. Lanštjáka 
z Prahy-Žižkova a dalších zde teh-
dy začaly vznikat kazatelské stani-
ce, z nichž se v následujících letech
vytvořily samostatné sbory. Na se-
verním Plzeňsku se střediskem pro
tuto oblast staly Kralovice. Za farní
sbor byly prohlášeny 11. září 1922,
když farářem se stal Jaromír Kryš-
tůfek. Prvním kurátorem zdejšího
sboru byl zvolen učitel Zápal. Jeho
syn, Hanuš Zápal (1885-1964), rov-
něž aktivní člen sboru, vystudoval
architekturu a svým životním dí-
lem oprávněně získal uznání jako
přední český architekt první polo-
viny 20.století. V jeho bohaté tvorbě
zaujímá nepřehlédnutelné místo
kostel a fara v rodném kralovickém
sboru. Pozoruhodná a působivá
stavba sborových budov je v rámci
vývoje české novodobé architektu-
ry uváděna také v díle „Umělecké
památky Čech“ (1978). Kostel byl
posvěcen synodním seniorem Jose-
fem Součkem 21.října 1934, kdy ve
sboru působil farář František Šturc.
V citovaných Uměleckých památ-
kách je však stavba datována již do
dvacátých let. Vzhledem k archi-
tektonickému výrazu budov se do-
mnívám, že projekt byl arch. Zápa-
lem skutečně vytvořen již o řadu let
dříve, nežli došlo k jeho realizaci.
Ing. arch. Hanuš Zápal vystudoval
v letech 1903-1909 architekturu na
ČVUT u profesorů Josefa Schulze a
Jana Kouly. Většinu svého aktivní-
ho života spojil se službou městu
Plzni. Řada jeho realizovaných pro-
jektů rovněž stojí v plzeňském
okolí. Přímo v Plzni patří dodnes 
k významným architekturám řada
Zápalových staveb. Můžeme zde
uvést nejvýznamnější z nich jen ve
výběru.
Pozornost si jistě zaslouží Zápalem
projektované Plzeňské krematori-
um (1924 až 1926) - umístěné na
ústředním hřbitově města Plzně.
Na tomto hřbitově lze nalézt i vý-
sledky Zápalovy pomníkové tvor-
by – pomník dětí zastřelených

maďarskými vojáky v roce 1918,
dále pomník plzeňského purkmist-
ra Václava Petáka či pomník spiso-
vatele Karla Klostermanna, literár-
ním dílem spjatého s prostředím
Šumavy. K výrazným architekto-
nickým dominantám dodnes patří
budova tzv. Mrakodrapu (1924), ve
své době nejvyššího obytného
domu v Plzni. Řadí se k ní repre-
zentační budova Měšťanského pi-
vovaru (1917)), objekt Masarykova
léčebného a výchovného ústavu
pro zmrzačené děti (1925-29),
právě tak jako budova Ústavu pro
hluchoněmé děti (1931) či úřado-
vna městských technických úřadů
(1929-30). V Zápalově architekto-
nickém díle zaujímají významné
místo školy. Projektoval a realizo-
val jich úctyhodnou řadu. Snad nej-
významnější z nich je v Plzni budo-
va býv. Vyšší hospodářské školy
(1924), dnes Lékařské fakulty a stej-
ně tak i Masarykova škola na Jirás-
kově náměstí (1923). Také v plzeň-
ském okolí bylo postaveno několik
škol podle Zápalova návrhu. Z nich
vyniká dominantní budova školy v
Plasích (1933-34). Nejen v okolí Plz-
ně (Kaznějov, Horní Bříza) lze na-
lézt další Zápalovy školní objekty,
ale také v Domažlicích či Železné
Rudě.
K dalším Zápalovým výrazným
stavbám v Plzni patří i vilové ob-
jekty, např. rodinný dům Ladislava
Lábka, zakladatele plzeňského Ná-
rodopisného muzea (1922), ale také
další veřejné budovy. Z plzeňského
okolí stojí za upozornění sanato-
rium v Janově u Mirošova (1928-
29), nebo dnes již neexistující turis-
tická chata na Krkavci (1924) či dře-
věný objekt ozdravovny pro děti 
u Šidlovského rybníka (1923).
Kromě vlastní projekční činnosti se
H. Zápal výrazně podílel na zá-
chraně architektonických památek
Plzeňska. V první řadě to byl Ma-
riánský Týnec – kostel Zvěstování
P. Marie s proboštstvím a ambity. Je
to vynikající barokní architektura 
z 18. století, dílo proslulého J. B.
Santiniho. Stavební stav areálu se
zhoršoval již od počátku 20. století,
v roce 1920 se dokonce zřítila kopu-
le chrámu. Právě arch. Zápal to byl,
kdo se postavil do čela snah o ob-

novu této významné památky. Jako
předseda spolku, usilujícího o ob-
novu Mariánského Týnce, obětavě
působil až do roku 1952, kdy byl
spolek zrušen. O záchranu církev-
ních památek v dané politické situ-
aci již nebyl zájem. Přesto se do té
doby podařilo Zápalovi realizovat
řadu konzervačních prací. Zcela
jistě by bylo jeho osobním zadosti-
učiněním, kdyby se byl dožil toho,
že v nových politických poměrech
došlo k obnovení původních věží
proboštství (1993-94) a v následují-
cích letech konečně k rekonstrukci
chrámové kopule! - H. Zápal se
kromě toho podílel i na opravě kos-
telů ve Starém Plzenci (románská
rotunda sv. Petra), v Plzni (kaple U
Ježíška)) a ve Vejprnicích (kostel sv.
Vojtěcha). V oboru památkové péče
byl rovněž publikačně činný.
Shodou okolností jsem se s arch.
Zápalem osobně znal, dokonce už
od svého dětství. Jeho otec, učitel a
pozdější kurátor kralovického sbo-
ru, byl v přátelských stycích s mým
pradědečkem Janem Dykem, na
přelomu 19. a 20.století ředitelem
měšťanské školy v Kralovicích a
významným regionálním histori-
kem, takže se Hanuš stal věrným
přítelem rozvětveného rodu Dyků.
Z rodinného vyprávění znám řadu
příhod svědčících o jeho laskavosti
a obětavosti. Pro mne v dětství to
byl „strýc Hanuš“, vlídný a přátel-
ský starý pán. Později, již jako zá-
jemce o historické památky a jejich
ochranu, jsem se seznámil s jeho
úsilím o obnovu Mariánského Týn-
ce. A ještě později, jako posluchač
historie, jsem se díky svému zájmu
o dějiny architektury dostal i k Ha-
nušovu architektonickému dílu.
Velmi mi imponovalo. Takže mne
pochopitelně těší, že v poslední
době historikové umění dospěli 
k vysokému ocenění Zápalovy pro-
jektantské činnosti. 
Hanuš Zápal je nesporně právem
považován za nejvýznamnější
osobnost západočeské architektury
první poloviny 20.století, ale zaují-
má čestné místo i v širších souvis-
lostech vývoje novodobé české
architektonické tvorby.

Michal Flegl

3ET-KJ

architekt Hanuš zápal, 
evangelík z Plzeňska

Dva pohledy
V č. 35/2012 jsme na 4. straně otiskli Vyjádření synodní rady českobratr-
ské církve evangelické k vývoji ve společnosti. A nyní zde předkládáme
dvě odlišná stanoviska na toto „Vyjádření“, která umožňují se seznámit
nejen s různými názory, ale i s důvody, které tyto autory, naše spolubratry
a spoluobčany, vedly k vyjádření jejich nespokojenosti a spokojenosti 
s tím, co v uvedeném Vyjádření bylo uvedeno.

"Vyjádření synodní rady ČCE k vývoji ve společnosti" je pro mne vánoč-
ním dárkem, jehož jsem se nenadál ani v nejhorším snu. Nikdy nemělo
spatřit světlo světa. Je to vyjádření neodpouštějící, ostrakizující členy
jedné z politických stran, jako by nebylo známo, že právě jejich třiadva-
cet let trvající ostrakizace je příčinou jejich volebního úspěchu. Je to
vyjádření štítivě se odvracející od voličů, kteří ze zoufalství nad stavem
věcí veřejných poslali do krajských zastupitelstev komunisty. Je to vyjá-
dření paternalisticky radící politikům na krajské úrovni, jak mají sesta-
vit krajské rady, vyjádření předsudečné, již dopředu jasno mající, že
komunisté v krajích budou vládnout špatně, že jsou to lidé nehodní.
Toto vyjádření neobrušuje hrany, nýbrž naopak - v beztak již vzrušené
atmosféře ještě přilévá olej do ohně. Nestmeluje, rozděluje. Ony nesta-
čily "restituce", to muselo ještě přijít "vyjádření"! Jestliže se synodní radě
zdá, že jsem spolu se svým národem mravně na dně, pak mnohem horší
je to, že jsem navíc na dně se synodní radou. Šedesát let své církvi slou-
žím na různých úrovních. Teď abych si rozmýšlel, než někomu řeknu,
že jsem kurátorem farního sboru ČCE.

Jaroslav Kraus, Mariánské Lázně

Chtěl bych vyjádřit poděkování za to, že se synodní rada odhodlala k takto
konkrétnímu prohlášení, které vyvolává různé reakce, kladné i kritické, při-
jímající i odmítající.
Mám za to, že dík patří synodní radě v prvé řadě proto, že se k tomuto kon-
krétnímu vyjádření prostě odvážila. Možná si klade otázku, zda neudělala
něco špatně. Neudělala. Pojmenovala přibližování ČSSD ke KSČM jako pro-
blém. Chtěl bych jí poděkovat už za odvahu k vyjádření svého názoru. Do
budoucna bych uvítal více takových konkrétních a možná i kontroverzních
prohlášení, která jsou vždy lepší než prohlášení žádná nebo prohlášení
nemastná neslaná, která sice nikoho nenadzvednou, ale také nic neřeknou a
v podstatě upadnou v zapomnění.
Jsem rád, že toto vyjádření vyvolalo diskuzi (mám na mysli věcnou a féro-
vou diskuzi), které je zapotřebí. Jsem rád, že se této iniciativy chopila právě
synodní rada. Chápu to tak, že synodní rada nechce „stanovit“ jediný správ-
ný názor, ale že pojmenováním určitého problému chce o věcech vyvolat
diskuzi a odhalit vlastní pozice a postoje. Za to jí patří dík a podpora. 
Jsem vděčný i za odmítavé reakce na vyjádření synodní rady. Nicméně se
domnívám, že veřejně deklarovaná, a tedy jasně přiznaná pozvánka KSČM
k vládě (na všech úrovních státního zřízení) ze strany ČSSD je vážným pro-
blémem, který sotva lze nějak ospravedlnit a zařadit do řady jiných problé-
mů naší současnosti. 
Mám za to, že přibližování ČSSD ke KSČM je problém, který nemá srovná-
ní. K moci se dostávají lidé (viz Karlovarský kraj), kteří například veleli
pohraničním jednotkám a kteří střelbu do uprchlíků na hranicích nepova-
žují ani dnes za „problém“. Domnívám se, že synodní rada svým prohláše-
ním nezpochybňuje ČSSD jako takovou. Mám za to, že synodní rada
vyzdvihla myšlenky a program, pro který si lze ČSSD jako demokratické
strany vážit a volit ji. Pochopil jsem to tak, že synodní rada vyjádřila znepo-
kojení nad přibližováním ČSSD ke KSČM. Znepokojení nad tím, jak největ-
ší levicová a jistě demokratická a sympaticky proevropská strana se z prag-
matických důvodů přibližuje stále více ke KSČM (spíš než by se přibližova-
la KSČM k ČSSD!).
Já se k tomuto znepokojení připojuji. Neboť není hlavní  problém v tom, že
v některých krajích vládnou komunisté. Problém vidím spíše v tom, kam
směřuje ČSSD, kterou sice nevolím, ale o které si myslím, že je dobře, že je a
že je naší největší levicovou stranou, která má taktéž zajímavý a velmi důle-
žitý program pro naši zemi a pro současnou i budoucí Evropu. 

David Sedláček, farář ČCE v Krouně
redakčně zkrácený příspěvek z diskuse na evangnetu „Co hýbe s ČCE“

ach, ta svoboda
Totalita měla něco do sebe. Neříkám to jako její obdivovatel. Státní bezpečnost mne
ve své Evidenci zájmových osob vedla jako nepřátelskou osobu III. kategorie. V tom
špatném se však dařilo i něčemu dobrému. Totalita nás tlačila k sobě. Bylo nebezpeč-
né jít s ní do otevřeného střetu. Projevy, které vycházely z vnitřní distance vůči ní,
nám však v devadesáti procentech národa získávaly přátele.
Demokracie učinila této široké vzájemnosti konec. Naposledy jsem si to uvědomil při
volbě presidenta. Když jsem před příbuznými mimoděk vyslovil jméno svého favori-
ta, sesypali se na mne jako vosy: „Jediným kompetentním a nezkorumpovaným kan-
didátem je ten náš!“ Známý automechanik si za odhalení jména osoby své zamýšle-
né volby na facebooku vykoledoval vedle vulgárních nadávek i bojkot své dílny.
Apoštol Pavel píše v dopise galatským křesťanům, že byli povoláni ke svobodě.
Nemají však tuto svobodu užívat k prosazování sama sebe. Tento biblický apel se dá
velice dobře aplikovat i na naši současnou společenskou situaci. Byli jsme povoláni
ke svobodě! Měli bychom v ní však prosazovat své názory s respektem vůči názorům
jiných. Jinak si ze své demokracie opět brzy uděláme totalitu.

Emanuel Vejnar

Pastýřský(?) list

Poděkování synodní radě

Vybavila se mi jedna stará japonská
pověst. Vypráví o slavném pyšném
a horkokrevném válčícím samurajo-
vi, který úplně běžně uťal hlavu kaž-
dému, kdo mu zavdal sebemenší
příčinu. V té době představoval
samuraj pro obyčejné lidi zákon a
takové chování se podle tehdejšího
zvyku chápalo jako normální.
Ale jednoho dne, když ten mladý
samuraj opět někomu uťal hlavu a
právě si vyčistil meč od krve a za-
seknul ho zpět do pochvy, začalo ho
trápit pomyšlení, že bohové možná
jeho činy neschvalují a pošlou ho do
říše pekelné. Zatoužil dovědět se víc
o věčnosti a navštívil skrovnou
poustku zenového mistra jménem
Kazanki. Samuraj zdvořile odložil
svůj meč katana, ostrý jako břitva,
hluboce se uklonil a řekl: „Pověz mi,
prosím, o nebi a pekle !“
Mistr Kazanki se na mladého samu-
raje upřeně zahleděl a usmál se. Pak
se začal smát stále víc a víc, jako by
bojovník pronesl něco šprýmovné-

ho. Kazanki ukázal prstem na pople-
tený výraz na samurajově tváři, pak
tím prstem zahrozil a s hlasitým
smíchem řekl: „I ty jeden hlupáku
nevzdělaná! Ty si troufáš ptát se
mne, moudrého mistra, na nebe a
peklo ? Nemarni můj čas, ty pitom-
če! Jsi příliš tupý, než abys takové
věci mohl chápat !“
Samurajovi se začala vařit krev v ži-
lách. Kdyby to tak řekl někdo jiný!
Už samotné gesto stačilo, aby ho
zabil! A teď se navzdory těm uráž-
kám snažil ovládnout. 
Mistr Kazanki ještě neskončil.
Nedbale prohodil : „Je nabíledni, že
mezi tvými předky se nenašel ani
jeden, který by měl mozek v hlavě.
Celý ten váš slavný rod je jen banda
hulvátů a pošetilců, co nerozumí
jedinému slovu… Nejsi nic než hru-
bec, nemám chuť plýtvat časem na
tvoje otázky!”
Samuraj se cítil uražen ve své důstoj-
nosti. Zmocnila se ho vražedná zuři-
vost. Vyskočil a zvedl meč, aby ze-

novému mistrovi uťal hlavu. Právě v
tu chvíli mistr Kazanki ukázal na
samuraje a klidně řekl: „No vidíš,
tak takhle se otvírají brány pekla.“
Bojovník strnul. V tom okamžiku
jeho mysl osvítilo světlo a on poro-
zuměl, co je podstatou pekla. S pře-
kvapením uzřel pravdu v tom, co
mu mistr objasnil o zuřivosti, jež ho
měla ve své moci : peklo není místo,
kam by se mohl dostat, ale místo, jež
člověk nosí v sobě. Uklidnil se, padl
na kolena, položil meč vedle sebe a
hluboce se svému učiteli poklonil a
poděkoval mu za jeho vysvětlení:
„Mistře, má vděčnost za poučení,
které jsi mi poskytnul, nezná mezí.
Děkuji ti. Děkuji ti nastokrát !“ 
Zenový mistr Kazanki se jen usmál,
znovu na něho ukázal a pravil: „ A
takhle se otvírají brány nebes.”
Možná, že tenhle samuraj jsi ty.

Z knihy Dan Millman: Sokrates
(vydal EMINENT 2005)
vybral Miroslav Šlechta 

Poznej sám sebe



seniOrát CHruDimsKý

Českobratrská církev evangelická

BRANDýS NAD ORLiCí, Ne 8.30
Českých bratří č. 223, j Hynek
Schuster a Petr Peňáz
BUČiNA, Ne 10.00
Bučina č. 1, Vysoké Mýto, f. L. Cha-
loupka
BUKOVKA, Ne 9.30
Bukovka č. 59, Lázně Bohdaneč, 
f. Dalibor Antalík
ČáSLAV, Ne 9.00
J. Karafiáta č.159, f. Pavel Jun
ČESKá TřEBOVá, Ne 9.00
Riegrova 23, f. D. Hurtová
DVAKAČOViCE, Ne 9.00
Dvakačovice č. 32, Hrochův Týnec,
a L. Havelka
DžBáNOV-ÚSTí NAD ORLiCí, Ne Ústí
8.30h, Džbánov 10 h
Voděrady-Džbánov č. 4, Vysoké
Mýto, f. Jiří Kvapil
HEřMANůV MěSTEC, Ne 9.00
Zahradní 537, f. J. Plecháček
HORNí ČERMNá, Ne 8.45
Horní Čermná č.2, f. J. Keller
HRADiŠTě, Ne 9.30
Hradiště č.15, Nasavrky, f. J. Kučera
CHOCEň, Ne 10.00
Žerotínova 94, f. Hana Schusterová
CHRUDiM, Ne 9.00
Pardubická 324, f. A.Lavická
CHVALETiCE, Ne 10.00
Hornická Čtvrť č.65, a M. Hübner
LANŠKROUN, Ne 9.00
Českých bratří č.654, f. Daniel Tomeš
LiTOMyŠL, Ne 9.00
A. Tomíčka 69, f. V. Hurt
LOZiCE, Ne 10.00
Lozice č. 53, Luže, j. R. Kučerová, 
a J. Kučera
OPATOViCE, Ne 9.00
Opatovice č. 5, Čáslav, f. M. Feigl
PARDUBiCE, Ne 9.00
Hronovická č. 25, f. D. Ženatý, f. F.
Plecháček
PřELOUČ, Ne 9.00
Českobratrská č. 86, f. M. Hübner
SEMTěŠ, Ne 10.30
Semtěš č. 69, Čáslav, a J. Plecháček
SLOUPNiCE, Ne 9.00
Dolní 80, f P. Peňáz
TRNáVKA, Ne 8.45
Trnávka 66, Přelouč, f. M. Hübner
ViLéMOV U gOLČOVA JENíKOVA, Ne
10.00
Vilémov u Golčova Jeníkova 162,
f. Vojen Syrovátka
VySOKé MýTO, Ne 9.00
Javornického 49, f. L.Havelka

Církev bratrská

BySTRé, Ne 9.30
Bystré č.82, k R. Toušek
ČESKá SKALiCE, Ne 9.30
Tyršova 285, k P. Asszonyi
ČESKá TřEBOVá, Ne 9.00
Tykačova 1183, k Tomáš Pospíchal
HRADEC KRáLOVé, Ne 10.00
V Kopečku 89, k M. Legát
CHRUDiM, Ne 9.00
Slezská 514, k P. Jelínek
LiTOMyŠL, Ne 9.00
Moravská 1222, k D. Smetana
NáCHOD, Ne 9.30
Purkyňova 584, k R. Staněk
NOVé MěSTO NAD METUJí, Ne 9.00
K Sirkárně 1506, k Viktor Glier
PARDUBiCE, Ne 9.00
Lonkova 512 – Archa, k S. Jindra
TRUTNOV, Ne 9.00
Lomní 103/9, k Jakub Ptáček
VySOKé MýTO, Ne 10.30
Javornického 49, k P. Pýter

Bratrská jednota baptistů

PARDUBiCE, Ne 9.00
Sladkovského 521/38, k L. Šíp
VySOKé MýTO, Ne 9.30
Pražská 72, k V. Zeman

Bohoslužby

Národní týden manželství opět při-
nese desítky kreativních způsobů,
jak tvořit jedinečná manželství
Po celé České republice se místní
komunity, občanská sdružení, círk-
ve, rodinná a mateřská centra,
zástupci měst a obcí i jednotlivci
chystají zapojit do dalšího ročníku
Národního týdne manželství, který
se bude konat 11.-17. února. Inicia-
tiva, již tradičně pořádaná ve valen-
týnském týdnu, bude opět příleži-
tostí pro všechny páry udělat něco
malého pro svůj vztah a bude spo-
lečnou oslavou manželství, které se
pro mnohé stává samozřejmostí, i
když je podle průzkumů pro větši-
nu lidí stále tím nejdůležitějším.
Téma sedmého ročníku NTM
vyjadřuje jeho motto „Manželství je
umění“, a odkazuje na fakt, že kaž-
dý dobrý vztah je nutné tvořit. „Až
příliš mnoho párů se rozchází a
manželství, která mohla být skvělá,
končí tragickými rozvody. Tak to
ale být nemusí. Rozpad rodiny ne-
musí být normou, pokud nenechá-
me zdi mezi námi vyrůst tak, že už
se nedají překonat. 
Manželství je umění, které zvládne
každý, pokud chce,“ řekl Jan Frolík,
jeden z organizátorů Týdne man-
želství.
Na desítkách míst budou probíhat
aktivity na podporu zdravých man-
želských vztahů. V minulých letech
to byly výstavy, diskuse, plesy, před-
nášky, kurzy pro manžele, poutě,

obnovy manželských slibů, happe-
ningy, zamykaly se zámky věrnosti
na mostech v mnoha městech. Akce
letošního ročníku budou postupně
zveřejňovány na webových strán-
kách www.tydenmanzelstvi.cz .
Národní týden manželství bude
slavnostně zahájen tiskovou konfe-
rencí v budově Ministerstva práce a
sociálních věcí pod záštitou minist-
ryně Ludmily Müllerové v pondělí
11. února 2013 v 10.30 h.
Národní týden manželství vznikl 
v roce 1996 ve Velké Británii, ná-
sledně v roce 2007 v ČR a v součas-
né době se připravuje v dalších 14
zemích na světě.

Pro další informace kontaktujte:
Petr Činčala, PhD., 

koordinátor Národního týdne manželství
Jan Frolík, 

tiskový mluvčí Národního týdne 
manželství

info@tydenmanzelstvi.cz
www.tydenmanzelstvi.cz

Posláním Národního týdne man-
želství je připomenout si alespoň
jednou za rok rozmanitost a krásu
manželství jako základu života ro-
diny. Je zastřešující iniciativou pro
nejrůznější celostátní i místní aktivi-
ty v týdnu Valentýna zaměřené na
praktický rozvoj manželství a pod-
poru jeho hodnoty ve veřejném a
politickém prostoru.

Pozvánky

Dejiny ukrývajú mnoho zabudnu-
tých osobností z evanjelického
prostredia. Paradoxne, mnohé z nich
boli verné nielen cirkvi, ale pôsobili
aj na verejnom poli ako organizáto-
ri podujatí, rečníci, spisovatelia i
politici. Napriek tomu však ostali 
v pamäti len úzkej skupine ľudí.
Archívne materiály, knihy a perio-
diká však po nich zanechali stopy.
K takýmto osobnostiam patrí aj
Cyril Bodický (1863 - 1945). Tento
rok si pripomíname jeho 150. výro-
čie narodenia.
Narodil sa v Nemeckej Lupči do
uvedomelej slovenskej evanjelickej
rodiny Daniela Bodického a Izabely
Zimovej. Cyril Bodický navštevo-
val slovenské gymnázium v Mar-
tine. Po násilnom zavretí gymnázia
pokračoval v štúdiách v Přerove,
kde v roku 1881 aj zmaturoval. Bol
aktívny aj v spolkovej činnosti.
Počas štúdia v Bratislave navštevo-
val s Jánom Cimrákom tajný štu-
dentský spolok Zora Jána Krnu.
Všetci traja však boli odhalení a za
svoju účasť potrestaní. Ako mnoho
slovenských evanjelikov i on študo-
val v západoeurópskych školách. 
V Rostocku absolvoval jeden se-
mester a v Erlangene dva semestre
štúdia. Bodický sa naučil veľmi
dobre po nemecky, čo neskôr aj
využil pri prekladoch cirkevných
kníh rôzneho druhu do slovenčiny.
Takou bola i „Pamätná knižka pre
konfirmovaných kresťanov“, ktorá
bola nielen zdrojom modlitieb, ale
ponúkala pre širokú verejnosť
základné informácie o evanjelickej
viere a odlišnostiach od ostatných
cirkví.
V roku 1886 ho za kaplána v Ne-
meckej Lupči vysvätil biskup Ľudo-

vít Geduly. O rok neskôr bol kaplá-
nom v Hybiach a v roku 1888 sa stal
farárom Štrby. Jeho život však na
dlhú dobu poznačilo pôsobenie 
v Malých Stankovciach pri Tren-
číne. V roku 1916 bol zvolený za
konseniora a po prevrate roku 1922
za seniora Trenčianskeho seniorátu.
Spolu s Ottom Škrovinom sa aktív-
ne zúčastnil synody v Trenčian-
skych Tepliciach, kde mu bola zve-
rená funkcia zapisovateľa. 
Organizoval spoločenský život 
v okolí Trenčína, keď vykonával
prechádzky po okolitom kraji. Čas-
to sa zapájal do cirkevných poduja-
tí rôzneho druhu. 16. júna 1927 sa
zúčastnil 100. výročia vysvätenia
evanjelického kostola patriaceho
podlužianskemu zboru. Vystúpil
tam s prívetom, v ktorom sa dotkol
otázky významu viery v spoločnos-
ti. Upozorňoval, že kresťanstvo je
stále aktuálne a v spoločnosti veľmi
dôležité, lebo sa snaží udržiavať
mravnosť, vzdelanosť a nádej v lep-
šiu budúcnosť: „Pozrite staré národy
Grékov a Rimanov. Boly to tak vysoko
vzdelané národy ešte pred narodením
Kristovým, že ich vzdelanosti a umeniu
divíme sa i my. A predsa kam ich zavi-
edla vzdelanosť bez Boha?“ Bodický
poukazoval na mestá Pompeje a
Herculaneum, ktoré boli zničené
činnosťou sopky Vezuv. Chcel tým
dokázať, že vzdelanosť bez viery 
v Boha je krehká. Človek v takých
situáciách je podľa neho napriek
rôznemu technologickému pokro-
ku bezbranný. 
Cyril Bodický vnímal, že v Česko-
slovensku sa veľmi rozvinuli štatis-
tiky, ktoré už nezisťovali iba základ-
né informácie o obyvateľoch. Ana-
lyzovali sa napr. rozšírenia pohlav-

ných chorôb. V tejto súvislosti uvie-
dol: „Nedávno čítal som v takej šta-
tistike, v ktorej vypočítali, koľko ľudí 
v našej republike ochorelo pohlavnými
nemociami, tedy následkom mravnej
skazenosti. [. . . ] Vypočítali, koľko z
nich bolo evanjelikov, koľko rímskych
katolíkov atď., a čo sa ukázalo? Že
pomerne najmenej nakazených bolo
evanjelikov, viac rím. katolíkov, ešte
viac Židov a najviac ľudí bez vyzna-
nia, bez viery!“
Nech už bola hodnovernosť z cito-
vanej štatistiky akákoľvek, Bodický
tým do istej miery poodhalil nie-
koľko svojich pohľadov na závažné
spoločenské problémy medzivojno-
vého Československa. Bodický
prakticky pri oslavách vysvätenia
kostola odbočil od slávnostného
prívetu a nahliadol napríklad do
problematiky postavenia židovskej
society, alebo ateistov v medzivoj-
novom Československu. Židia boli
totiž dlho tŕňom v oku nielen kato-
líkom, ale aj evanjelikom na Slo-
vensku. Často boli židia obviňovaní
zo spolupráce s Maďarmi z čias
Uhorska a z ich pasívneho, niekedy
až negatívneho postoja k vzniku
ČSR. Napriek tomu však Bodic-
kého posolstvo bolo jasné – evanje-
lici mali byť hrdí na to, kým sú, lebo
patria v Československu medzi naj-
mravnejšie a najvzdelanejšie spolo-
čenstvo. 
Inak „bez Boha, bez Krista všetka vzde-
lanosť je len povrchná pozlátka, bez
náboženstva je nemožná opravdivá,
čistá mravnosť“. 

Mgr. Lukáš Krajčír
doktorand, 

FiF UK
Bratislava

manželství je umění, 
které může zvládnout každý

život a dielo 
seniora Cyrila Bodického
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KřESťANSKá AKADEMiE V MLADé

BOLESLAVi vás zve na přednášku
děkana Evangelické teologické
fakulty University Karlovy v Pra-
ze doc. Dr. Jindřicha Halamy:
Biomedicína a křesťanská etika

Úterý 12. února v 19.00 h

Fara Českobratrské církve evan-
gelické v Mladé Boleslavi, Huso-
va 199/15

* * *
EKOLOgiCKá SEKCE ČESKé KřES-
ťANSKé AKADEMiE zve na besedu
Růst, nerůst či udržitelný pokles? 
Na toto téma promluví v úterý 
12. února 2013 v přízemí kláštera
Emauzy (Praha 2, Vyšehradská
49) Mgr. Tomáš Tožička, koordi-
nátor kampaně "Česko proti chu-
době" a projektů "EDUCON Ener-
gie pro všechny do roku 2030" a
"Udržitelné technologie pro roz-
voj". 
Začátek je v 17.30 hodin, předpo-
kládaný konec do 19.15 hodin. 

JNe

Tiskový mluvčí Národního týdne manželství na zahájení v budově vlády

mlčení a HleDání

i když člověk mlčí,

přesto není zticha.

myšlenky v něm křičí,

na život tiše vzdychá.

často si v duchu pokládá

tisíce různých otázek,

smysl života občas postrádá,

hledá ten správný provázek.

Hledá provázek svých cílů,

co nepřetrhne života běh,

hledá svou životní sílu,

hledá svůj pravý břeh.

tím pravým břehem má být

nebeský Otec,

který pomoc neodmítá,

on je začátek i Konec

on prosby lidí nepočítá.

jarOmír ŠturC


