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Keby sme chceli vlastným rozu-
mom pochopiť dejiny spásy, nikdy
by sme sa nedostali na cestu spa-
senia.
Častokrát sa stretávam s otázka-

mi: Prečo Judáš zradil Krista? Pre-
čo ho Židia vydali Pilátovi? Prečo
ho Pilát dal ukrižovať? Bolo to 
v Božom pláne? A keď áno, naplá-
noval Boh všetkých týchto zlých
ľudí, aby mohol byť dosiahnutý
cieľ našej spásy? Kto takto uva-
žuje, sploštil Boha do vlastných
predstáv.
"Lebo moje myšlienky nie sú vaši-
mi myšlienkami, ani moje cesty
nie sú vašimi cestami, hovorí Hos-
podin. Lebo o koľko vyššie sú ne-
besia než zem, o toľko sú vyššie
moje cesty než vaše cesty a moje
myšlienky než vaše myšlienky."
(Iz 55,8-9)
Hoci nikdy nepochopíme Božie
úmysly, musíme akceptovať sku-
točnosť, že Boh je Alfa i Omega,
začiatok i koniec, a že ľudsky po-
vedané v jednom okamihu vidí
minulosť, prítomnosť aj budúc-
nosť. On dobre vedel, že jeho Syn
raz bude s týmito ľuďmi konfron-
tovaný. A vo svojej prozreteľnosti

použil aj ich zlobu, aby bolo do-
siahnuté naše dobro. Lebo Boh mo-
že všetko zlé použiť k dobrému.
Sama často prežívam vo svojej
službe hlboké krízy, ktoré v ko-
nečnom dôsledku Boh premení na
požehnanie.
Skôr by sme sa mali pýtať, čo nám
vtedajšie udalosti chcú povedať do
našej doby.
Židovská hierarchia síce verila Bo-
žiemu Slovu, ale nevedela ho apli-
kovať do konkrétnych situácií. Chá-
pali literu, ale nechápali jej ducha. 
Nehrozí to aj nám dnes, že sme teo-
logicky vzdelaní, ale Biblia nemá
slovo v živote našich cirkví? Že prí-
liš podliehame relativizmu dnešnej
doby a miesto aby sme sa my pri-
spôsobili Božiemu Slovu, prispôso-
bujeme Božie Slovo sebe?
Nezabúdajme, že kto mení Božie
Slovo, toho Božie Slovo nezmení.

Mária Jenčová, 
farářka ČCE Hodslavice
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Poselství k neděli Judica

Nemůžeme vyčítat církvi, že se dost
nestarala, aby nás uvedla do tajem-
ství Ježíšovy osobnosti. Brzy po Je-
žíšově vzkříšení se mezi Ježíšovými
učedníky objevila sbírka Ježíšových
slov. Objevili ji novozákonní badate-
lé a prokázali její existenci. Ti, kdo
sepsali evangelia, měli zřejmě tu
sbírku k dispozici a použili jí tak, že
je v textu evangelií k rozpoznání pro
ty odborníky, kteří ji hledají. Pro
obyčejné čtenáře Bible nemají slova
této sbírky – pokud na ně badatel
nebo překladatel evangelijních textů
poukáže – jiný význam než potvrdit
výjimečnou závažnost všech Ježí-
šových slov pro jeho církev a pro
svět. Sbírat a zapsat jeho slova po
jeho vzkříšení byl zřejmě poté, co byl
Ježíš vzkříšen, jeden způsob, jímž ně-
kteří věrní chtěli zachovat své vzpo-
mínky na život s Ježíšem a tak jej mít
mezi sebou „živějšího“ než ostatní,
kdo se spokojili jen se vzpomínkami.
Leč právě vznik sbírky Ježíšových
slov dokládá, že hned po vzkříšení
Duch svatý vedl církev k poznání té
pomíjivosti, která přinutila před šes-
ti staletími zapsat všechny důležité
děje Božího lidu do knihy pro další
generace – Starý zákon.
Díky rozumu Ducha svatého ne-
vznikl Nový zákon jako staré pověs-
ti české s pouhým historickým jád-
rem, ale jako knihy svědectví Ježí-
šových učedníků o Kristu, které ne-
směřují nadzemsky, ale pozemsky,
historicky a spasitelně k vyvolené-
mu lidu. Nový zákon se sice nemů-
že trvale vyhýbat nadzemské, meta-
fyzické orientaci, avšak nikdy jí ne-
dává přednost, naopak dává všem

novozákonním výrokům význam
druhořadý tak, aby při pohledu na
Krista bylo přednostně vidět to, co
slouží naší spáse.
Křesťanská víra není nic jiného než
víra v Krista. Novozákoníci tvrdí, že
to nebyla náhoda, že zrovna v té
době, kdy Pavel zvěstoval evangeli-
um v Římě, jeden otrok, jménem
Epictétos, tam vyučoval víře v Boha,
která od věřícího vyžaduje toliko
důvěru: důvěřuj Bohu a Bůh tě bude
milovat, ať jsi jaký jsi. K tak dobrému
skončení dospěje však jen ten, kdo se
potom o to zaslouží svými mravní-
mi kvalitami. Právě tímto požadav-
kem je omezena platnost toho, co zní
jako to, co čteme v evangeliu, že
Ježíš přijímal hříšníky tak, jak byli.
Podobnost s tím, co Pavel kázal o
člověku a o Bohu, sváděla některé

lidi, aby uvěřili Epictétovi. My však,
podíváme-li se blíže, zjistíme, že
žádný takový a podobný moralis-
mus spojený s evangeliem nedosa-
huje čistoty a plnosti Boží lásky 
k člověku. Přesto však se tento mo-
ralismus bude ucházet o místo u
stolu, kde Bůh uděluje licenci ke
kázání evangelia, té jediné dobré
zprávy. Žádná morálka, ani evange-
lická, nemůže nahradit evangelium,
neboť nemluví pravdu o člověku ani
o Bohu. Člověka vyvyšuje, Boha sni-
žuje. 
Bůh se postaral, aby na zemi vznikla
jeho církev. Tento Boží úmysl potvr-
dil Ježíš, jeho Syn, Šimonovi Petrovi
slovy: „Ty jsi Petr a na té skále zbu-
duji svou církev a brány pekelné ji
nepřemohou.“ (Mt 16,18) Podle sdě-

morálka a evangelium

Dokončení na str. 2

Vy pak bratři, neoblevujte, dobře činíce…
2. Tesalonickým 3,13 (Kralický překlad)

Zima již vzala definitivně
za své. Ještě nedávno jsme
tu měli něžné posněhávání
a při větším přídělu sněho-
vých vloček se oháněli koš-
ťaty a škrabkami. To pak
naši kreativní občané a
jejich děti radostně osídlo-
vali parky, přírodu i své
předzahrádky boubelatý-
mi sněžnými postavami…
Sněhuláci velcí, malí i tr-
pasličí hleděli na nás tu a
tam i z balkonu paneláku a
připomínali něco z archa-
ických dob lidstva. Tehdy
v pradávnu se člověk od
ostatních tvorů odlišil prá-
vě uměním, kreativitou,
svým kultem… 
My strůjce sněhuláků za
umělce nepovažujeme a jejich sněžné výtvory za umění také ne, ale
lidé tvůrčí, literáti, malíři, hudebníci, pedagogové, možná i teologové
si jako stavitelé sněhuláků mohou leckdy připadat. Obleva a promě-
ny doby je znepokojují.  Jak obstojí jejich dílo?
Všichni dělníci na poli kulturního úhoru občas připomínají antické-
ho Sisyfa. Ten tlačí kámen vší silou do kopce a kámen tam nechce vší
svojí vehemencí. U samého vrcholu se břemeno vymkne a skutálí
opět do nížiny… Nedivme se, že nositel kultury si leckdy připadá
stejně. Že zvažuje, zda nedělá věci pošetilé a jeho námaha není zby-
tečná. 
Kolem kypí život a současná doba se svými výzvami stříhá lidské
vztahy i jedince nakrátko: „Buď asertivní, nevaž se, odvaž se; dopřej
si toto i ono; hleď na sebe; máš na víc…“ billboardy, reklama, média,
internet, všechno staví člověku před oči známé priority. Pravý žebří-
ček hodnot se málokdy hlásá. Kultura jaksi ztrácí na prestiži a žezlo

obleva

Dokončení na str. 3

Informace o vydávání a dIstrIbucI et-KJ

v prvé řadě jsme velice rádi, že přes mírné zaváhání s číslem
4 dostávají již jednotliví předplatitelé Kostnické jiskry pro-
střednictvím České pošty s.p. snad spolehlivě a včas.
Česká pošta také bude postupně zasílat předpisy (složenky či
faktury) jednotlivým odběratelům tak, jak bude končit termín
jejich předplatného, dokáže také sama zařídit, aby sIPo již mí-
řilo k ní a nikoliv k původnímu distributorovi Poštovní a novi-
nové (mediaservisu).
Přesto musíme s lítostí konstatovat, že nám patrně insolven-
ční řízení tohoto distributora (rozuměj: bankrot), způsobí znač-
né finanční ztráty, i když ještě zbývá jakási slabá naděje, že
nám Poštovní a novinová vrátí, co na předplatném vybrala. otáz-
ka je, zda vůbec, případně kolik a kdy...
nicméně se těšíme, že pro vás budeme mít v následujících týd-
nech a měsících pravidelné zásilky dobrého a inspirativního
čtení!
s vděčností za váš zájem a podporu

za redakci a administraci
bohumil Kejř



2 ET-KJ

ČesKá rePubLIKa uzavřeLa smLouvy o vyPořádání s círKvemI
a nábožensKýmI sPoLeČnostmI
Šestnáct statutárních zástupců církví a náboženských společností dne
22.02.2013 s Českou republikou podepsalo smlouvy o vypořádání podle
zákona o majetkovém vyrovnání. Za vládu smlouvy podepsal premiér Petr
Nečas, který k tomu dostal ve středu mandát od vlády. 
„Dnešním formálním podpisem smluv završujeme napravení majetkových
křivd, které napáchali komunisté. Počátkem devadesátých let jsme jako stát
přistoupili k restitucím jako nejefektivnějšímu a nejspravedlivějšímu prvku
transformace naší ekonomiky. Církve z něj tehdy byly vyňaty. Dnes jsme
tento akt spravedlnosti dokončili,“ říká premiér Petr Nečas.
V ustanovení v loňském roce schváleného zákona o majetkovém vyrov-
nání s církvemi a náboženskými společnostmi je státu uložena povin-
nost uzavřít s každou dotčenou církví a náboženskou společností
smlouvu o vypořádání. Pokud by nebyly smlouvy uzavřeny, mohla by
se dotčená církev nebo náboženská společnost obrátit na soud, aby
nahradil chybějící projev vůle.
„Domnívám se, že je to nejenom správné, ale dokonce i ekonomicky
výhodné. Jedinou jinou možností by bylo pošlapání práva, pošlapání
právního státu, ale to je vize jiných premiérů a jiných politiků, nikoli ta
moje a celé české vlády,“ dodal Petr Nečas.

(Zdroj:www.vlada.cz – zkráceno)

PodePsáno! hotovo?
V pátek 22. 2. 2013 došlo k podpisům smluv o majetkovém vyrovnání
mezi představitelem státu (premiérem P. Nečasem) a představiteli 16
církví (o postoji Bratrské jednoty baptistů, která se vzdala nároků, jsme
již referovali). Zastánci tohoto podpisu uvádějí, že to byl již jen formál-
ní akt, který vyplývala ze Zákona 428 z dne 8. 11. 2012 o majetkovém
vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, vždyť jeho posled-
ní paragraf uvádí, že nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2013.
Bylo by asi případné konstatovat, že již bylo na čase, aby se dvě desítky
let vlekoucí záležitost dotáhla do konce. Určitě je to úleva pro vládu,
která by už jen obtížně takový zákon znova prosadila, a také pro církve,
které tedy už konečně po dlouhé době nejistoty a všelijakých marných
jednáních mají něco v ruce.
Přesto – a to nehodnotím, nakolik je to pro církve výhodné či není, jak budou
umět v blízké budoucnosti využít své prostředky a kolik jich uchovají pro
budoucnost – zůstává nad tímto aktem určitý stín. Ano, dá se předpokládat,
že podání stížnosti ČSSD k Ústavnímu soudu ohledně majetkového vypo-
řádání s církvemi je spíše jen její sebezviditelňování před veřejností, která
„církevním restitucím“ moc palce nedržela. A že patrně bylo dost času jed-
nat tímto způsobem dříve a ne situaci tak mediálně dramatizovat. Jestliže
pan premiér na tyto okolnosti nedbal, mám za to, že k nim měli přihlížet
představitelé církví a počkat na nález Ústavního soudu. Nebezpečí z pro-
dlení zde asi nehrozilo – a církve mohly aspoň vstřícným gestem ukázat, že
jim jde o to, aby ono citlivé vyrovnání nebylo, alespoň podle právních před-
pisů, v budoucnosti zpochybňováno.

Bohumil Kejř

* * *
Ač nejsem příznivec této vlády, v něčem si premiéra Nečase vážím, a to za pozitivní
vztah k Izraeli a za to, že prosadil církevní restituce, i když mu za to hrozil i pád
vlády. Tím částečně zmírnil křivdy proti církvím vzniklé za minulého režimu a
pomohl tak i mnohým obcím a státu, aby zase mohly nakládat se zablokovanými
pozemky, nakupovat dle potřeby pozemky nutné pro rozvoj obcí atd., a státu, že se
za určitou dobu zbaví břemene přispívat na platy duchovních. Opozice používá
velmi neseriózní, jen částečně pravdivá a neúplná a velmi účelově sdělovaná fakta,
aby co nejvíce podnítila nechuť k církevním restitucím. Mluví o obrovské částce,
která se má církvím vyplatit, ale už zamlčuje, že je to rozloženo do 30 let, nezmiňu-
je, kolik za minulou dobu tento majetek státu vydělal, a že se stát postupně zbaví bře-
mena platit platy duchovních. Kritizuje, že se mají peníze vyplácet i církvím, které
vznikly až v posametové době, ale už nevysvětluje, že to je zásluhou katolické církve,
která se zřekla části finanční náhrady ve prospěch dalších církví, které neměly majet-
ky a kterým tato částka pomůže překlenout období, kdy se církve budou muset samo-
financovat, a to pro žádnou církev nebude jednoduché. Mělo by se víc vysvětlovat,
že tyto restituce pomohou i státu i církvím být naprosto vzájemně nezávislými. Jsem
rozhodně přesvědčen, že tyto restituce jsou částečné naplnění spravedlnosti a nemu-
síme se za to stydět, ani mít pocit viny, nebo že by to byla chamtivost církví, jak se i
někteří křesťané ozývají.

Jan Trnka

PřIhořívá 2013
- Konference círKve bratrsKé 20. + 21.4. v Kutné hoře
Podtitul setkání „Dotknout se naděje“ bude probírán na několika semi-
nářích, hlavní program v neděli dopoledne bude: „Naděje, že Bůh nám
chce ukázat a dát víc“, který povedou bratři Daniel Fajfr a David Novák.

podle materiálů Církve bratrské

ceLorePubLIKové setKání mLádeže
círKve KřesťansKá sPoLeČenství bude v Květnu v Kutné hoře
Celorepublikové setkání mládeže Církve Křesťanská společenství (CKS)
Na maKSimum 2013 se letos uskuteční o víkendu 3. až 5. května v Kut-
né Hoře, informuje o tom facebookový profil církve.
"Těšit se můžete na semináře a workshopy, sporty, večer chval, před-
nášky Marka Prosnera (Rada CKS) a Jakuba Limra (KS Mozaika Hradec
Králové) a spoustu dalšího," uvádí pozvánka.
Setkání je pro dorosťáky a mládežníky z Křesťanských společenství, ať
už nějakou mládež mají nebo ještě nemají, informuje www.24.kaes.cz.

Křesťan Dnes

z církví doma i ve světě

lení Markova evangelia (Mk 6), které
převzal Matouš (10) i Lukáš (9), Ježíš
poslal všechny své učedníky kázat a
uzdravovat. Na všech třech místech
vypadá to sdělení o poslání učední-
ků jako návod k misii. Ve skutečnos-
ti se žádný evangelista o výsledku
„této misie“ nezmíní ani slůvkem.
Její působení bylo asi k nerozeznání
od společného života s Ježíšem, kde
ovšem hlavní slovo měl Ježíš. Židov-
ské prostředí neznalo a nedělalo
organizovanou misii. Ke křesťanské
misii dochází teprve po vzkříšení
Páně, kdy už oslavený Pán přikazu-
je apoštolům: „Budete mi svědky 
v Jeruzalémě a až na sám konec svě-
ta.“ (Sk 1,8) To první, co má svědčit o
Ježíši Kristu, jsou události toho týd-
ne, kdy byl ukřižován a vstal z mrt-
vých. Světlo toho týdne dává pocho-
pit smysl Ježíšova života, zvláště
však slouží k pochopení jeho smrti
na kříži. Svědectví apoštolů nemůže
opomenout Ježíšův život, jehož zá-
věrem není nic jiného než jeho vzkří-
šení. Apoštolové měli tu možnost
nejen setkat se se Vzkříšeným, ale i
stýkat se s ním 40 dní. To, co nám o
těchto setkáních vypověděli, je naše
jediná možnost, jak se s ním setkat.
Bez jejich prostřednictví by nikdo
nedospěl k plné víře v Ježíše Krista
vzkříšeného.
Naše poznání a víra ve Vzkříšeného
se opírá o jejich svědectví, jak je za-
znamenali evangelisté a apoštolové
Pavel a Jan. Vzkříšení se stalo, ale
neudálo se jako historická událost,
kterou by mohl každý zjistit svýma
očima (Sk 10,40-41). Nikdo je nezjis-
til. Je zjistitelné a stává se historií toli-

ko věřícím. Při pozorném čtení těch
příslušných kapitol má snad každý
čtenář dojem, že jej evangelista
uvedl mimo historii: nikdo ničemu
nerozumí a kdyby nebylo iniciativy
Vzkříšeného, sotva by jej samého
kdo objevil, ale on sám se zjevoval,
ženám nejprve a pak učedníkům.
Vzkříšení je nečekané, nijak nezapa-
dá do dějinného sledu: je vrcholným
zjevením, kdy se otevřela nebesa a
do lidské historie vstoupil Bůh ústy
svých služebníků, kteří sdělují že-
nám, že Ježíš je živý, ale „že musel
být vydán v ruce hříšných – ukřižo-
ván býti a třetí den z mrtvých vstáti“
(L 24,7). Vzkříšení má svůj základ v
nebi, do lidské historie vstoupilo,
když se otevřela nebesa. Vzkříšení je
víc než historické, vstoupilo na zem
jako zjevení, aby lidé uvěřili, že Boží
Syn Ježíš je náš spasitel, vysvobodi-
tel z marného života a dárce života
nového. Apoštolské svědectví zná
jen tohoto vysvoboditele lidí, Ježíše
Krista vzkříšeného. „Zamordovali
jste ho a pověsili na dřevo. Toho Bůh
vzkřísil třetího dne a způsobil to,
aby zjeven byl, ne všemu lidu, ale
svědkům k tomu zřízeným od Boha,
nám, kteří jsme s ním jedli a pili po
jeho zmrtvýchvstání“ (Sk 10,40-41).
Bez vzkříšení bychom nevěděli nic o
Ježíši Kristu, jeho jméno by zapadlo
v zapomenutí.
Znovu zjišťujeme, že apoštolové opí-
rají své svědectví o Ježíši, Božím Sy-
nu, o jeho kříž a vzkříšení. Protože se
nevyhnul této cestě utrpení a smrti,
vyznávají jej a poznávají v něm
Božího Syna. Toto apoštolské svě-
dectví se v té věci vědomě vyhnulo
evangelistům Matoušovi a Lukášo-

vi, kteří opírají Ježíšovo Boží synov-
ství o jeho narození z panny. Apoš-
tolské svědectví se k pozemskému
narození Ježíše z Marie Panny vůbec
nevyjadřuje, jako by o něm nic nevě-
dělo. Naopak Apoštolské vyznání
asi z roku 500 po Kristu, tak zvané
Apostolicum, které není částí biblic-
kého svědectví, cituje narození
z panny jako část Ježíšových spasi-
telných skutků: „Jenž se počal z Du-
cha svatého, narodil se z Marie
panny.“ Dnes to tak církev recituje
jako společné vyznání, aniž zvažuje
jeho sporný význam. Apostolicum
vyzradí na sebe středověký původ
zvláště v článku o Duchu svatém.
Církev o něj neprosí, toliko sděluje,
že o něm ví a v něho věří, neboť po-
dle její víry Duch svatý patří církvi a
celou ji naplňuje.
Zůstaňme ještě chvíli na půdě Nové-
ho zákona: evangelista Jan potvrdí
Ježíšovo věčné Boží synovství jeho
vzkříšením třetího dne. Toto Boží
synovství začíná poznáním Ježíše
jako člověka, v němž pak věřící obje-
ví Ježíše Krista a jeho autoritu Pána,
až dospěje k poznání Božího Syna
od věčnosti. To je cesta, kterou volí
snad každý jednotlivý křesťan a tak
dospívá k víře. K živé a osobní víře
snad ani nevede jiná cesta. Viz Ja-
novo evangelium, 1. kapitola.
Zakončeme poznámkou o tom, proč
církev nekáže morálku: protože mo-
rálka je neschopná smazat náš hřích
a dát nám nový život. Náš hřích byl
smazán jedině na golgotském kříži:
Ježíš Kristus je náš spasitel a ne my
sami. Jemu patří čest a sláva až na
věky.

Josef Veselý

morálka a evangelium

I na tu světskou, kterou udělí pan
prezident při odchodu ze své funkce.
I na tu milost, kterou udělí nový pan
prezident při svém nástupu. Mi-lost
je přece něco úžasného, je dobře, že
tímto způsobem se i ateisté učí chá-
pat, co je to nezasloužený dar. Poro-
zumět tomu činí nejednou obtíž i
křesťanům. Dost už naivity, chce se
dodat. Dost už bylo naivity. Avšak
jsem o tom přesvědčen, a to naprosto
vážně. Shlédne-li suverén na mi-
mořádnou sociální nebo osobní nou-
zi konkrétních provinilců, jde o krás-
ný akt. Je to líc trestu. A jeho funkcí,

jak se obvykle uvádí, je zadostiučině-
ní pro poškozené, dále jejich zajištění
aby nadále společnosti neškodili a
konečně výchovný, či jak se říká
„převýchovný“. Rubem milosti je
trest. A vypití hořkého bolehoje až do
konce, může být ozdravné stejně jako
zničující. Pro trestané, stejně jako pro
jejich manželky, děti, rodiče, jejich
zázemí vůbec. Sama satisfakce se
rychle vyčerpá. Potěší, je-li spojena 
s peněžní náhradou. Hororové bylo
předvádění mistra kata nejen v dáv-
nější minulosti, nýbrž i dnes. V USA
se běžně podílejí na trestu smrti (ať už

provazem, jedem, nebo elektrickým
křeslem) veřejným sledováním pří-
buzní, blízcí oběti. Jejich satisfakce tak
má být naplněna. Pokud jde o ochra-
nu spoluobčanů před opakováním
kriminální činnosti, ta může být sní-
žena i jejich zdravotním stavem, ba
nevyléčitelnou nemocí. Také léčením,
zapojením se do pracovní činnosti i
péče psychologů, ba i farářů. Něja-
kou úspěšnost to přináší, statistici by
dodali přibližná data. Naopak ale i
školení spoluvězňů přináší neblahé
ovoce.
Vedle milosti je zde také plošná
amnestie. Jak vidíme a je nám nyní
ilustrováno, má nejedno úskalí. Mů-
že-li ovšem dle zákonů suverén pro-
pustit mnohé nebo i všechny vězně,
nic s tím nejspíš nenaděláme. Ne-
musí se nám to líbit, můžeme si
postěžovat, nebo snad protestovat
netykadlovým způsobem, a to je tak
všechno. Příslušný podivný článek
zákona by museli pozměnit zákono-
dárci. Ať už jeho omezením, nebo
vypuštěním ze zákona, či zrušením
zákona vůbec. Kolektivní, plošné
zrušení trestu je ovšem pozoruhod-
né. Nemá až tolik co do činění s mi-
losrdenstvím a soucitem. Z takové-
ho omilostnění vyčnívá vůle suveré-
na, o níž není pochyb. Podíl další
oprávněné osoby ponechme nyní
stranou. Zrušení klasické „pouhé
milosti“, a to i v jednotlivých přípa-
dech, by nám ovšem dalo zapome-
nout na obsah milosti, její hloubku,
teologizující obsah. A také na to, že i
spravedlnost bývá slepá. Proto se na
udělení milosti našimi presidenty
těším.

Jan Kašper, christnet.cz

těším se na milost

Dokončení ze str. 1

InIcIatIva za círKev socIáLněJší K odmítnutí fInanČních
náhrad bratrsKou Jednotou baPtIstů

My, členové a sympatizanti iniciativy Za církev sociálnější, vyjadřujeme dík a
uznání Bratrské jednotě baptistů za rozhodnutí nepřijmout údajnou finanční
náhradu ve výši 228 milionů Kč. Vážíme si tohoto odvážného kroku, kterým
baptisté přispěli k obhajobě dobrého jména křesťanů a křesťanských církví 
v podstatné části naší společnosti. Představitelé Bratrské jednoty baptistů sro-
zumitelným způsobem vysvětlili svůj postoj, který vychází z dlouhodobého
důrazu na nezávislost a samofinancování a již nyní je realizován částí baptis-
tických sborů, které nepobírají příspěvek ze státního rozpočtu. Odmítáme snahy
označit toto rozhodnutí za líbivé gesto či za pokus o politizaci. 
Za zvláště podstatný a aktuální pokládáme další argument ze strany baptistů,
že by jim takto byla vyplacena náhrada za majetek, který nikdy nevlastnili a
nebyl jim proto nikdy odebrán. Ve stejné či podobné situaci je většina ostatních
církví, jejichž zástupci smlouvu o vyplacení finanční náhrady podepsali. Vyzý-
váme proto představitele těchto křesťanských církví, aby vzali vážně argumen-
ty svých baptistických bratří a sester, stejně jako mnoha vlastních věřících 
a dalších občanů, a zvážili, zda se finanční náhrady zcela či částečně nevzdat.

V Praze 24. února 2013

Podepsáni:
Pavol Bargár, Petr Cekota, Jan Černý, Pavel Čižinský, Jan Dospiva,

Jiří Hoblík, Jitka Hrušková, Marek Janás, Jiří G. Kohl, Filip Outrata,
Kristina Outratová, Miloš Rejchrt, Jan Rückl, Vratislav Ryšavý, Jiří

Řihout, Jiří Silný, Martin Šimsa, Ivan Štampach, Tomáš Trusina,
Rudolf Vévoda, Zuzana Wienerová



Papež Benedikt XVI. se zapsal do
historie křesťanství jako skvělý bib-
lista a znalec teologie. I pro evange-
lické čtenáře jsou významné a pouč-
né Benediktovy spisy o církvi nebo
jeho rozsáhle koncipovaná christo-
logie. Pro mě je tento teolog, ještě
jako profesor a kardinál Josef Rat-
zinger, příkladem křesťana, u které-
ho se projevuje až vášnivý odpor
proti teologickému liberalismu. Be-
nedikt rozpoznal, že rozvolněné
učení o autoritě Písma a z něj ply-
noucí relativizace věroučných člán-
ků i etických hodnot je jednou z pří-
čin slabosti a vyčpělosti zvláště
evropského křesťanství. Během své-
ho pontifikátu pokračoval v boji 
s relativizací věrouky a etiky a byl
vždy citlivý na volnomyšlenkář-
ské excesy mnoha soudobých teo-
logů.
Není divu, že z volby Ratzingera na
papežský stolec se radovali např.
evangelikálové sdružení kolem po-
četné německé evangelické aliance a
připomínali shodu, která v řadě ob-
lastí panuje mezi novým papežem a
evangelikály (protestantským prou-
dem, který zdůrazňuje osobní obrá-
cení ke Kristu, autoritu Písma a prak-
tický život z Ducha svatého). 
Mezi teologicky konzervativními
protestanty a Benediktem existuje -
při všech teologických rozdílnos-
tech - řada souhlasných stanovisek
při hodnocení duchovní situace v se-
kularizované Evropě. Jedním z pří-
kladů jeho vlivu je biskupská syno-
da (2008), která se zaměřila na auto-
ritu Písma a která silně podtrhuje
autoritu svatých Písem jako auten-
tického a kanonického svědectví
Božímu zjevení. Výsledné doku-
menty ze synody jsou silným a po-
vzbudivým projevem ukazujícím
stejným směrem jako evangelická
reformační zásada Sola scriptura.

Církev jako společenství věřících je
zodpovědná za kázání životodárné-
ho apoštolského učení a nesení
evangelia v misii světu. Papež Bene-
dikt se osobně osvědčil i v dalších
dokumentech, kázáních i přednáš-
kách. Jeho důrazy vždy byly evan-
gelijní a věroučně vyvážené, jak
jsme se o tom mohli přesvědčit i při
jeho návštěvě České republiky v ro-
ce 2009.
Jestliže se u stárnoucího muže proje-
vovaly vždy biblicky jasné postoje,
neplatí to již beze zbytku o jeho pro-
jevech a rozhodnutích v čele řím-
skokatolické církve. Benedikt brzy
po začátku svého papežství pobou-
řil židy i muslimy jistou neobratnos-
tí v otázkách mezináboženského
dialogu. Někdy působil nerozhodně
ve věcech, kde byl odkázán na své
poradce a patrně na různá doporu-
čení své kurie. Jako negativní se
ukázalo jeho rozhodnutí přijmout
do církve čtyři biskupy vysvěcené
arcibiskupem Lefébvrem pocházejí-
cí z bratrstva Pia X. Jeden z nich,
Richard Williamson, se opakovaně
projevoval jako popírač holokaustu.
To vrhlo na celou kauzu zrušení
exkomunikace nedobré světlo. Po-
dobně zvláštní je apoštolský list
Summorum pontificum (2007), kte-
rým Benedikt povolil opětovné uží-
vání tridentské latinské liturgie. Je to
jistý návrat před 2. vatikánský kon-
cil. Mezi protestanty to bylo vnímá-
no jako závan pobělohorského kato-
lictví a také někteří katolíci vyjádřili
své zklamání a obavy z návratu ně-
kterých kněží k liturgii lidem nesro-
zumitelné.
Ekumenu asi nejvíce zabolel jeho
souhlas s publikováním čtyřbodo-
vého dokumentu Kongregace pro
nauku víry – „Odpovědi na otázky
týkající se některých aspektů nauky
o církvi“. Tento krátký dokument

obsahuje tvrzení, že jen katolická
církev má právo se nazývat církví.
Dokument vyvolal mnoho rozho-
řčených reakcí především z protes-
tantského světa a různých ekume-
nických grémií, i když eklesiologic-
ky neříká nic jiného než např. de-
klarace Dominus Iesus, která vyšla
v roce 2000 s podpisem kardinála
Ratzingera a sleduje dlouhodobou
exkluzivní dogmatickou pozici. Dis-
kuse se začala točit kolem výrazu
„subsistit in“ vyjadřujícího způsob
přebývání jediné Kristovy církve 
v římskokatolické církvi. Církvím
vzešlým z reformace se v dokumen-
tu přisuzuje pouze statut „společen-
ství“. To je tvrzeno v návaznosti na
2. vatikánský koncil a jím schvále-
nou věroučnou konstituci Lumen
gentium, 15 a dekret Unitatis redinte-
gratio, 3. Otázka, která mnohé na-
padla, spočívala v datování čtyřbo-
dového dokumentu. Proč Benedik-
tova kongregace pro nauku víry
musí zdůrazňovat tento trend v do-
bě ekumenického tříbení a nebývalé
mezicírkevní spolupráce na řadě
projektů? Zde se opět papež jeví
jako biblicky přesný, ale zároveň
eklesiologicky svázaný s institucí, 
v jejímž čele stojí. Nedlouho před-
tím byla přece podepsána v Evropě
Charta oecumenica, která posiluje
spolupráci katolických, pravoslav-
ných i protestantských církví v Ev-
ropě. Také kauza tzv. „Vatikan-
leaks“ – úniků důvěrné korespon-
dence vatikánských prelátů a pa-
pežských úředníků neposloužila 
k dobré pověsti ústředí církve. Pro
každého dalšího papeže bude velmi
těžké sjednotit polaritu přístupů a
zájmů jednotlivých skupin v katolic-
ké církvi.  
Přes výše zmíněné minusy je Bene-
diktův přínos ve věci rozvoje biblis-
tiky a christologie patrný. Také jeho
zásadovost v etických otázkách zů-
stává dobrou orientací a povzbuze-
ním. Nikdo nemůže být obdarova-
ný všemi duchovními charismaty.
Jan Pavel II. byl charismatickou
osobností, která více oslovovala své
okolí a svými omluvami za minu-
lost prošlapala cestu k další ekume-
nické spolupráci. Jeho jistý deficit
byl patrně v hlubších teologických
otázkách. Benedikt jako vynikající
teolog se dobře pohyboval při
výkladu Písma, v otázkách herme-
neutiky a v systematické teologii. Je-
ho jasné formulace, vycházející z ce-
loživotního studia Písma svatého a
teologie, budou pomocí a povzbu-
zením pro křesťany dalších dnů. 

Pavel Černý
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resignace papeže benedikta XvI. reakce čtenářů

na oKraJ sPoru KreacIonIsmu a evoLucIonIsmu
(et-KJ 2-3/2013)

Významný americký teolog Langdon Gilkey figuroval na začátku osm-
desátých let minulého století jako jeden ze svědků v procesu v Little
Rock, ve státě Arkansas (USA), který proběhl v souvislosti s pokusem o
zavedení kreacionismu jako alternativní výuky vedle teorie evoluce.
(Celé kauze a jejímu pozadí se věnoval i v knize Creationism on Trial:
Evolution and God in Little Rock, San Francisco 1985.) Gilkey, který je
mimo jiné autorem i pronikavé teologické studie věnované křesťanské
nauce o stvoření, byl pro tento proces angažován organizací pro hájení
a prosazování amerických občanských svobod (American Civil Liber-
ties Union). Uzákonění kreacionismu jako alternativní teorie vzniku
vesmíru by totiž šlo naprosto proti americké ústavě s jejím požadavkem
odluky náboženství od státu. Proto se proti němu vzepřely hlavně nábo-
ženské organizace. 
První dodatek v tzv. Listině práv americké ústavy, který se týká práva na
svobodu vyznání, zakazuje kongresu jako zákonodárnému sboru usta-
novovat státní náboženství a chrání právo na pěstování jakéhokoliv
náboženství. Deklaruje tak vlastně odluku náboženství od státu.
Charakteristickým úkolem náboženských komunit v americkém politic-
kém řádu je přitom účast na veřejné rozpravě o rozličném chápání celo-
společenských otázek vyžadujících politické rozhodnutí. Každá nábo-
ženská organizace je z principu pozvána, aby v této diskusi hájila své
přesvědčení, neboť se předpokládá, že všechna náboženství nějak cha-
rakterizuje záměr vytvářet svět, v němž naše chápání toho, co je to obec-
né dobro či co je autenticky lidské, ovlivňuje naše konání. Nejde tedy jen
o perspektivu sdílenou stoupenci stejného přesvědčení, nýbrž širší svět
veřejné rozpravy, v němž si různá chápání dobra a autentického lidství
navzájem konkurují. Při této participaci je každá názorová komunita
nucena připustit principiální omylnost svých vlastních odpovědí, a
proto se zabývat i kritikou, kterou jí adresují zastánci jiných názorových
(náboženských či nenáboženských) orientací. Do této konverzace nemů-
že podle ústavy nikdy přímo vstoupit stát, aby tvrdil nebo učil, že to či
ono přesvědčení je nebo není platné. Je jasné, že v rozhodnutích státní
legislativy budou vždy určitá přesvědčení implicitně přítomna, a poli-
tickým smyslem odluky je vlastně snaha o to, aby tyto implikace vychá-
zely z co možná nejkompletnější debaty o tom, co je základem našich
hledisek. V tomto smyslu může být druhý dodatek k americké ústavě
zdrojem inspirace i pro země, které společenský konsenzus zohledňují-
cí různé duchovně formativní tradice teprve hledají.
Gilkey ve svém svědectví (a následně i v uvedené knize) poukázal mi-
mo jiné i na to, že ztotožnění kreacionismu s křesťanskostí je povýtce
falešné. Nejde jen o dvě možná vysvětlení: kreacionismus nebo evoluci-
onismus. Existuje spousta vysvětlení původu věcí a v rozdílných kul-
turních a náboženských tradicích existují i rozdílné stvořitelské mýty.
Kreacionistické pojetí nereprezentuje křesťanství, natož náboženství.
Požadavek zavedení kreacionismu ve veřejných školách neznamená
proto jen ztotožnění náboženské nauky s vědou, ale i upřednostnění
jedné partikulární náboženské nauky prezentované jako univerzální
věda. Je tak jasné, že ve sporu v Arkansasu byla v sázce ústavou zaručená
svoboda všech náboženství. Zdrojem celého nedorozumění bylo a je pře-
svědčení kreacionistů, že je jenom jedna pravda, zahrnující všechny druhy
informací. Když se pak takto pojaté náboženství (korelát božského zjevení
jediné pravdy) v něčem rozchází s vědou – je to nutně „buď - anebo“. Po-
dobného omylu se ovšem dopouštějí i někteří odpůrci náboženství
(Richard Dawkins aj.), kteří chápou každou náboženskou víru jen jako
pěstování předvědeckých teorií o zemi a jejím původu.
Otázky, proč vůbec něco je nebo proč to je takové, jaké to je, jsou výzvou
k pokusům o co nejplauzibilnější a nejkoherentnější vysvětlení, a proto
samozřejmě povedou i k debatám o „stvoření“ či řádu světa, o jeho au-
torství, o jeho myslitelných podobách a cílech atd. Ale to nejsou debaty
vědy a náboženství – i když je vedou třeba vědci (inspirováni poznatky
vědy) nebo náboženští myslitelé (inspirováni svou vírou či věroukou).
To jsou debaty filosofické a tak je třeba je vnímat.

Petr Macek

přebírá zábava. Klesají i nároky na umění. Ale pravé umění je řád i
řehole a má vysoké mety. Není to zboží. 
Přesto někteří lidé redukují umění na pouhý byznys a umění hodno-
tí měřítkem spotřeby a zisku. V obrazech zhodnocují své úspory.
Mnohá výborná díla jsou pak izolována a veřejnosti nedostupná.
Jejich poselství i krása adresáta míjí. Státní dotace do kultury se při-
tom rapidně snižují. Mnohé kulturní instituce začínají být ve své exi-
stenci ohroženy. Zapomíná se, že kultura ke svému fungování a růstu
potřebuje příznivé podmínky a také peníze, ačkoliv je nestaví na prv-
ní místo. Petice na podporu kultury, podepisovaná občany v posled-
ních dnech, nám to živě připomenula. Ministerstvo kultury díky pro-
testům kulturní veřejnosti krácení dotací pozastavilo. Zazněly však i
protihlasy. Společnost se již naučila poměřovat chladnýma ekono-
mickýma očima a umění se v životech i myslích mnohých lidí stává
nadbytečnou věcí. Postmodernismus a relativizace hodnot se na spo-
lečnosti zřetelně a negativně podepisují… 
Biblický Noe, jenž žil v době všeobecného mravního úpadku a které-
ho sám Bůh nazývá mužem spravedlivým, budoval koráb v krajině
bez moře. Dle svých bližních dělal Noe věc náramně pošetilou a bláz-
nivou. On však na Boží příkaz stavěl loď záchrany před blížící se
potopou. Až pozdě jeho soukmenovci poznali, že Noe konal práci
smysluplnou, že jeho archa zachovala život před smrtí. 
Noe může být mnohým klesajícím a pochybujícím tvůrcům vzorem.
Nerezignuje, ale také „netančí dobové tance“. Nepřizpůsobuje se
trendům doby. Jeho receptory jsou pozorně nasměrovány na „Boží
vysílání“. Bez ohledu na přízeň či nepřízeň okolí, mráz nebo oblevu,
pracuje. Těží s darovanou hřivnou talentu a umu. Je přece řečeno,
abychom byli solí nezmařenou, solí, která neztrácí slanost… Písmo to
říká i nám, kteří pracujeme na poli výchovy, kultury či umění, nebo
evangelia. Nemáme ztrácet jakost a nemáme přestat působit. Obrazně
i my budujeme pevnou půdu pod nohama, archu, do které se dá uchý-
lit před proudem, který smetá do záhuby. Boží slovo nás nabádá, aby-
chom se nenechali zviklat. Potěšuje nás a ujišťuje, že naše práce v Pá-
nu nebude marná. Starosti o výsledek našeho namáhání nás nemusí
mučit. Je to již věc našeho Pána. My hlavně neumdlévejme a neoble-
vujme v činění dobrého. Ať jsme sestry nebo bratři…

Marie Plotěná

obleva
Dokončení ze str. 1

Jako syn evangelického diakona Kaspara Baera (+1555)
získal dobrou průpravu na Alžbětinské škole ve
Vratislavi a v 15 letech vstoupil na universitu ve
Wittenberku. Naklonil si Lutherova spolupracovníka
Ph. Melanchthona, což mu otevřelo cestu k reformačním
učencům. Podnikl mnoho studijních cest: do Ženevy,
Paříže, Curychu, Tübingen, Ulmu, Norimberka, Štras-
burku, Basileje, Lausanne a studium v Lyonu a Orléan-
su. Byl přítomen náboženským disputacím ve Wormsu,
Maulbronnu a Amberku. Působil jako profesor ve Vra-
tislavi, Heidelberku a nakonec v Neustadtu nad Haard-
tou (dnes an der Weinstrasse). 
V Heidelberku se oženil a působil jako reformátor kalvi-
nistického směru. Nástup luterského kurfiřta Ludvíka
IV. ukončil jeho činnost; musel odejít do Neustadtu, kde
přednášel na Casimirianu.

Napsal dlouhou řadu bohosloveckých pojednání a pole-
mik, ale nejdůležitější a nejznámější je Katechismus  čili
stručné učení křesťanské víry - Heidelberský katechis-
mus z r. 1563 -  spolu s Kasparem Olevianem.. Je to vý-
znamné věroučné dílo, které trvale ovlivnilo reformova-
né církve v mnoha zemích.

Co je tvým jediným potěšením v životě a smrti?
Že s tělem a duší, v životě i smrti nejsem sám svůj, nýbrž
svého věrného Spasitele Ježíše Krista, který  svou dra-
hou krví dokonale zaplatil za všecky mé hříchy a
vyprostil mě ze vší moci ďábla a opatruje mě tak, že bez
vůle mého nebeského Otce ani vlásek nemůže spadnou
z mé hlavy. (Heidelberský katechismus, 1. otázka)

Bohuslav Vik

německý reformovaný teolog a reformátor
zacharias ursInus - baer
nar. 18. 7. 1534 ve vratislavi, zemřel 6. 3. 1583 v neustadtu a.d.h. ve falci



S Vladimírem Novotným jsem se
osobně setkal až při svém vikářském
pobytu na Horním vsetínském sbo-
ru od listopadu 1958 do října 1961.
Tam jsem se od přátel dozvěděl i o
jeho dosavadní životní cestě: o studi-
ích, která byla za války přerušena, o
jejich poválečném dokončení, o jeho
učitelském, profesorském zaměstná-
ní i o nuceném odchodu z pedago-
gické činnosti v době totality. V té
době byl zaměstnán v administrati-
vě vsetínských komunálních služeb,
podle možnosti dával soukromé
hodiny němčiny a angličtiny. Pokud
se pamatuji, nikdy se mu neříkalo
jinak než pan nebo bratr profesor
Novotný. Křesťanská víra a aktivní
účast na životě církve ho provázely
po celý život. Toho by se nikdy ne-
zřekl.
Kromě vlastní rodiny byl hlavním
předmětem jeho zájmu Horní vse-
tínský sbor a evangelická církev vů-
bec. Jako člověk vychovaný v evan-
gelickém prostředí – jeho otec byl
katechetou ČCE – měl dobrý pře-
hled o všem, co souviselo s nábožen-
stvím. Přirozeně byl členem staršov-
stva, zastával funkci místokurátora.
Zastupoval sbor při různých příleži-
tostech, nejméně jednou byl i členem

synodu ČCE v Praze. Jeho vnitros-
borová činnost souvisela převážně s
hudbou. Koncem 50. let sice ještě
nebyl oficiálním varhaníkem Horní-
ho sboru, tuto funkci tehdy ještě
několik let zastával bratr Skalák,
vykonával však řadu prací, které s
tím souvisely. Vedl pěvecký krou-
žek, vytvořený z členů obou sborů,
který se pravidelně scházel na dolní
faře. Ten však nevystupoval jen při
slavnostních církevních příležitos-
tech, ale účinkoval při každém evan-
gelickém pohřbu; a ne až při boho-
služebném shromáždění v kostele,
ale už u domu smutku, a pak zpíval
i cestou, když šel pohřební průvod
do kostela. Bylo to náročné, zejména
při pohřbech z pasek. Při velkém
počtu vsetínských evangelíků neby-
lo výjimkou, že takových pohřbů
bylo několik v jednom týdnu. To vše
konal při běžném „civilním“ za-
městnání. A nejen na Vsetíně. Br.
profesor byl v tomto ohledu velkou
pomocí i pro sousední sbory, Les-
kovec a Lhotu u Vsetína. Dojížděl a
nacvičoval písně i tam. V šedesátých
letech se kromě dosavadního varha-
ničení v Dolním sboru stal „titulár-
ním“ varhaníkem i ve sboru Hor-
ním. Mimo to – před bohoslužbami

ČCE – sloužil tímto způsobem i 
v Církvi československé husitské.
Na varhany tak pravidelně dopro-
vázel zpěv při bohoslužbách ve
třech sborech po více než 60 let. Te-
prve potíže a nemoci vysokého věku
mu až v jeho devadesátém roce
zabránily v dalším aktivním půso-
bení ve sboru.  
Byli jsme si – s ním i s jeho paní –
osobně velmi blízcí. Přátelství mezi
našimi rodinami pokračovalo i po
mém odchodu ze Vsetína, a tak se
naši milí Novotní docela samozřej-
mě stali kmotry našich dvou dětí. Už
jsme se tak často nevídali, ale přátel-
ství zůstávalo. Společně jsme proží-
vali i mnohé další životní příběhy: ty
radostné i ty méně radostné. Na
jedné i na druhé straně. Vladimír s
manželkou Věrou patřili a patří k li-
dem, kteří prostě byli a jsou součástí
našeho života.
Závěrečná léta jeho života byla po-
znamenána velmi náročnou nemocí.
Bratr farář Voda ve své vzpomínce
napsal: „K poslednímu setkání s br.
prof. Novotným jsme se vypravili s
obavami, jak asi snáší svůj těžký
úděl právě on, který býval vždy
aktivní, rozhodný a rázný. Bratr pro-
fesor však vůbec nebyl zahořklý. Byl
klidný, smířený, vyrovnaný a jeho
mysl zůstala jasná a čilá. Vděčně
vzpomínal na naši spolupráci ve
vsetínském, leskoveckém a nakonec
i liptálském sboru. S radostí tehdy
myslel i na své vnučky, dokud na
něho nedolehla únava. Stále však při
něm byla jeho manželka Věra. Ta
míra její věrné, láskyplné péče se ani
nedá pouhými slovy vyjádřit a změ-
řit.“ Bratr profesor zemřel 11. prosin-
ce 2012 ve věku 94 let.
Snad mi Věra odpustí, když na zá-
věr připojím několik vět z dopisu,
který mi poslala spolu s úmrtním
oznámením: "Včera v úterý mně ho
přivezli po týdenním pobytu v nemocni-
ci domů, a odpoledne v půl čtvrté ze-
mřel. V klidu, šťastný, že je doma – a já
také. Kromě posledních asi deseti minut
stále při úplné duševní svěžesti. Byly
jsme se snachou Jitkou u něho, a jsme
rádi, že už je zbaven všech bolestí, které
nesl ve svém věku velice statečně..."
Jsem-li Pánu Bohu vděčný za jeho
život, pak nedílnou součástí mé
vděčnosti je i tento jeho závěr. Roz-
loučili jsme se s ním při pohřebním
shromáždění 17. prosince 2012.

Jan Trusina

Pozvánky

Inzercevzpomínka na vladimíra novotného

farní sbor Českobratrské církve
evangelické v Praze 1 – Nové
Město (Kliment) srdečně zve bý-
valé klimentské konfirmandy –
sdružence k setkání, které se
uskuteční v sobotu 23. března ve
14.30 h ve sborovém domě v Kli-
mentské 18. 
Přijďte vy všichni, kdo jste byli u
Klimenta konfirmováni od roku
1957 a níž. 
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SBOr ČCE V HrABOVé U ZáBřEHA

hledá jednotlivce nebo rodinu,
lidi nadšené pro Krista, kteří by se
od 1.1.2014 nastěhovali do sboro-
vého bytu a spolu se staršovstvem
a farářem  pomáhali při hospodář-
ské i duchovenské službě.
Naším cílem je oživení “mizející-
ho“ hrabovského sboru. 
Ozvěte se prosím na telefon 
739 001 462 
nebo na email 
hrabova@evangnet.cz

výstava obrazů vácLava Lamra
"Pamatuj a opatruj", pesachová výstava; Dům národnostních menšin -
Vocelova 3 (výstavní sál), blízko stanice metra I. P. Pavlova- Praha 2 od
21. 3 do 1. 4. 2013. 
Výstava denně otevřena od 9 h do večera (stálá služba ve vrátnici)
Čtvrtek 21. 3. v 18 h vernisáž (zahájení s výkladem autora)
Pátek 22. 3. v 18 h ,,sabatový večer” Operace Ester
Pro zájemce a skupiny možno objednat výklad autora na tel. 774624852
Během výstavy bude probíhat podpisová akce petice za opětovnou
nominaci sira Nicholase Wintona na Nobelovu cenu míru.
Na obrázku je jeden z exponátů ,,Pesach”

senIorát brněnsKý

Českobratrská církev evangelická

BOSKOViCE – Ne 9.30 h
Hybešova 9, f. Marek Zikmund
BrNO-HUSOViCE – Ne 9 h
Netušilova 720/26, p. Brno 14, f.
Štěpán Hájek
BrNO-ŽiDENiCE – Ne 9 h
Konečného 6/8, p. Brno 15, f. Pavel
Kašpar
BrNO i – Ne 8.30 h + 10 h 
Opletalova 600/6, p. Brno 2, f. Jiří
Gruber, f. Olga Tydlitátová
BrNO ii – Ne 9 h
Lidická 719/79, f. Alexandra Hause-
rová, f. Martin Horák
BřEClAV – Ne 9 h
nám. Svobody 2056/14, f. Jan Zá-
mečník
DAMBOřiCE – Ne 9 h
Dambořice č. 73, f. Jana Gruberová
HEršPiCE – Ne 9.30 h
Heršpice č. 117, p. Slavkov, f. Jarmi-
la Řezníčková
HrABěTiCE – JEVišOVKA c, 9.30
Šanovská 304, a f. Ondřej Titěra
HUSTOPEČE U BrNA – Ne 10 h
Masarykovo nám. 390/4, j Kateřina
Rybáriková, a f. Ondřej Macek
KlOBOUKy U BrNA – Ne 9.30 h
Brněnská 30/218, f. Luděk Korpa
MirOSlAV – Ne 17 h
Husova 67/44, f. Ondřej Titěra
MOrAVSKá TřEBOVá – Ne 9 h
Svitavská 961/40, f. Alois Němec
NiKOlČiCE – Ne 8.30 h
Nikolčice č. 70, j Kateřina Rybáriko-
vá a f. Luděk Korpa
NOSiSlAV – Ne 9 h (nešpor 17 h)
Masarykova 156, f. Ondřej Macek
OlEšNiCE NA MOrAVě – Ne 8.30 h
Rovečínská 131, f. Tomáš Jirků, f.
Olga Smrčková
PrOSETíN U BySTřiCE N. PErNšTEJNEM

– Ne 10 h
Prosetín u Bystřice n. Pernštejnem 
č. 44, f. Jaroslav Coufal
rOVEČNé – Ne 9.30 h
Rovečné č. 174, f. Ondřej Ruml
SilůVKy U BrNA – Ne 8.30 h
Kopaninky 184, f. Martina Kadle-
cová
SViTAVy – Ne 9.30 h
Poličská 3, f. Filip Keller
VANOViCE – Ne 9 h
Vanovice č. 60, f. Pavel Freitinger, 
f. Lenka Freitingerová
VESElí – Ne 9 h
Veselí č. 21, p. Rovečné, a f. Ondřej
Ruml, j Martin Litomiský
ZNOJMO – Ne 10 h
Rudoleckého 928/15, f. Jana Špina-
rová

Církev bratrská

BrNO BETANiE – Ne 10.30 h
Kamenná 1, a 1. k. Jiří Lukl, 2. k. Aleš
Kratochvíl
BrNO KOUNiCOVA – Ne 9 h
Kounicova 15, k. Jan Asszonyi, 2. k.
Jakub Škarvan
BrNO KrálOVOPOlSKá – Ne 10 h
Královopolská 810/74, Brno Ža-
bovřesky, k. David Kubíček
KyJOV – Ne 9.30 h
Urbanova 716, k. Mirko Tichý
lETOViCE – Ne 9 h
Okružní 13, k. Zbigniew Lipus
TřEBíČ – Ne 9.30 h
Kpt. Jaroše 638/7, k. Karel Šustek

Evangelická církev metodistická

ArCHA BrNO – Bystrc - Ne 9 h
Lýskova ul., f.Jana Křížová
ZNOJMO - Ne 9.30 h
Chelčického 774/2, 1 patro
f. Pavel Kuchynka

Bratrská jednota baptistů

BlANSKO – Ne 9 h
Svatopluka Čecha 11, k. Michal Pet-
ratur
BrNO – Ne 9 h
Smetanova 20, k. Pavel Coufal

bohoslužby

Žijeme v době velké inflace slov. „Voda
teče, řeč se mluví“ - volně a svévolně.
Avšak té řece je přece jen věnována vět-
ší pozornost a péče než slovům. Kde
jsou ty časy, kdy slovo muže platilo a
zcela ztratil čest, kdo své slovo porušil.
Dnes si málokdo dělá starosti s tím, co
slibuje a zda to může splnit, ba zda to
vůbec chce splnit. A navíc: Komu vadí,
že zlým slovem, jedovatým vtipem nebo
pomluvou druhého pošpiní a způsobí
mu trápení! Nedbá se na to, že slovo je
mocná zbraň, která může osočeného
natrvalo těžce zranit, ba až usmrtit.
Vyřčené slovo nikdy nelze beze zbytku
vzít zpět. I když se jasně ukáže, že šlo o
hloupý vtip nebo o zlomyslnou lež,
vždy se najde někdo, kdo se falešně bude
držet hesla: „Není šprochu, aby nebylo
pravdy trochu“ – ač je faktem, že je
mnoho šprochů, v nichž není pravdy
ani trochu.
Ježíš v evangeliu Matoušově připomí-
ná: „Z každého planého slova, jež lidé

promluví, budou skládat účty v den
soudu“ (12,36). Upozorňuje tím nalé-
havě na vážnost a závažnost slova a
také varuje před ´slovy zlými a pomlu-
vami´ (jak uvádí v poznámce k tomuto
verši český překlad Jeruzalémské bible).
Nelze však přehlédnout souvislost
Ježíšova výroku s předcházejícím podo-
benstvím o dobrém a špatném stromu
(v.33) a přímou návaznost na slova:
„Zlý člověk ze zlého pokladu vynáší
zlé“ (v.35). Výrok o planém slovu však
není pouhou „variantou“ předcházejí-
cího (jak to vykládá J. Mrázek ve výkla-
du Evangelia podle Matouše, 2011, str.
214), nýbrž pokračováním a dalším
rozvíjením.
Co je ´každé plané slovo´ (řecky PAN
RhÉMA ARGON)? Není tím myšleno
neškodné popovídání s přáteli nebo
neubližující vtipy. Je to zaměřeno na
svědectví o Bohu a závažné výroky tý-
kající se druhých. Řecké ARGOS podle
Součkova Řecko-českého slovníku k

Novému zákonu znamená česky: nečin-
ný, zahálející, lenivý, neužitečný,
nicotný. V Novém zákoně se vyskytuje
celkem 7x, z toho v evangeliích 2x, a to
jen v Mt (12,36; 20,3), a 5x v pastorál-
ních a obecných epištolách (1Tm 5,13 –
2x; Tt 1,12; Jk 2,20; 2P 1,18). Kraličtí
je v Mt 12,36 přeložili výrazem ´prázd-
ný´, Český studijní překlad výrazem
´neužitečný´, český překlad Jeruzalém-
ské bible výrazem ´neopodstatněný´.
Pro správné pochopení významu v Mt
12,36 nám poslouží jeho užití jednak v
Tt 1,12, v překladu ČEP „lenivá bři-
cha“, ač přesnější by bylo „neužitečná
(či planá) lůna“ (řecky GASTERES
ARGAI), neboť se míní lůna, která ne-
rodí a jsou tedy planá, zbytečná, k niče-
mu. Jednak v Jk 2,20, kde apoštol píše:
„víra bez skutků není k ničemu“ (řecky
HE PISTIS ChÓRIS TÓN ERGÓN
ARGÉ). Co rozumí vírou bez skutků,
vysvětluje v 2,15n: „Kdyby některý
bratr nebo sestra byli bez šatů a neměli

jídlo ani na den, a někdo z vás by jim
řekl: ´Buďte s Bohem – ať vám není
zima a nemáte hlad ´, ale nedali byste
jim, co potřebují, co by to bylo plat-
né?“ Tedy víra, která není k ničemu, je
ta, která mluví, třeba líbezně, ale sku-
tek utek´. A tak Ježíš, i když „v před-
chozích verších nikdo nepronášel líbivá
slova bez ovoce“ (J. Mrázek, Evange-
lium podle Matouše, str. 214) svým
výrokem připomíná, že nejen slova zlá
a pomlouvačná, ale i slovo líbivé, které
není podložené a doložené skutkem
lásky a obětavé pomoci či jemuž neod-
povídá jednání člověka, je slovo plané,
k ničemu. Neslouží k oslavě Hospo-
dina ani lásce k bližním. Před Božím
soudem neobstojí.
Kéž bychom pamětlivi Ježíšova výroku
uměli vracet slovům a řečem váhu, aby
nebyla planá, ale nesla dobré ovoce.
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z každého planého slova… (mt 12,36)


