
VzKříšENí jaKo proměNa
jaN 20,11-18

Velikonoční příběh zve k proměně.
Netýká se totiž pouze Ježíše, ale i mě
osobně, mého života i mého umírá-
ní. Dobře je to vidět na učedníku

Petrovi. Zrazuje, zapírá Ježíše, tři-
krát lže, že prý ho nezná. A pak se
děje cosi neuvěřitelného, tentýž Petr
neohroženě káže. Strach je pryč.
Nestačím se divit jeho statečnosti,
odvaze a přímosti. Ten chlap musel
něco mimořádného prožít, vždyť on
už se teď nebojí, ale nasazuje život
pro evangelium. Tím rozhodujícím
momentem bylo a dodnes je setkání
se Vzkříšeným. Ukřižovaný Ježíš
novým způsobem žije, je přítomen a
koná své dílo. Smrt ho zkrátka
nepřemohla. To, co Ježíš učil a žil,
neskončilo. Nezlikvidovali ho, ne-
zbavili se ho. Vzkříšení znamená
proměnu - konec strachu, konec
ochromení a začátek nového života,
smrti navzdory. Věřím, že život kaž-
dého se může podobným způso-
bem proměnit.  Ano, smrt se stále
jeví mocná, svírá nás a nevyhneme
se jí. Tu nejvyšší moc ale nemá a

naplnění v ní není.
Proto nemusíme žít
s obavami, že smrt
všechno smaže a
zničí. Můžeme se
dát s Kristem do
díla Božího králov-
ství, smrti navzdo-
ry. Ale nejen na naši
aktivitu má vzkří-
šení vliv. Taky pro
naše „temné noci“ i
samotné umírání se
tu otevírá nadějný
výhled. V Kristu už
smrt není jen černá
nicota, ale můžeme
ji začít vnímat jako
návrat k Otci, ná-
vrat k dárci života,
návrat domů.

Pavel Janošík, 
farář ČCE, Velké Meziříčí
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Jan 20,1-18
Podle čtvrtého evangelisty stačili 
Josef a Nikodém také pomazat Je-
žíšovo tělo vonnými látkami. Spo-
třebovali jich množství hodné krále -
téměř půl centu, aby i tím ukázali, že
Ježíš je pro ně Král. Marie tedy nešla
dokončit pohřeb, ale zkontrolovat
okolí hrobu, zda je košer pro obvy-
klé oplakávání nebožtíka. Evan-
gelista pohnutky její návštěvy neu-
vádí. Příběh mu totiž poskytuje jiné,
výraznější prostředky, jimiž lze čte-
náři sdělit, že všichni jsou zaujati
mrtvým Ježíšem. Marie však neod-
chází spokojena: uviděla, že kámen
je odvalen. Hned si to vysvětlí po
svém a pak tím vysvětlením silně
znepokojí dvojici předních učední-
ků. Ona ty dva totiž vůbec věcně
nezpraví o tom, co viděla, ale řekne
jen to, jak viděnému rozumí. Už tím
evangelista naznačuje, že Ježíšův
prázdný hrob rozhodně nepatří ke
skutečnostem, které jednoznačně
promlouvají samy o sobě. Co nám
odvalený kámen říká, závisí na tom,
jaký výklad mu přiřadíme. Všichni
nějaký vytváříme. Své dohady tvoří
jak Ježíšovi nepřátelé, tak i jeho přá-
telé. Na dohad o krádeži těla zde
nepřichází velerada, ale žena, která
stála pod křížem a ani teď se nebojí
veřejně přiznat k sounáležitosti s od-
souzeným. Ať máme k Ježíši jakýko-
li vztah, tak při přemýšlení, proč je
Ježíšův hrob prázdný, neumí nikdo
z nás překonat vědomí, že smrt je
nezvratná. Naše vysvětlování se
ubírá v zásadě dvěma směry: Jedni
se snaží zpochybnit, že Ježíš zemřel.
Třeba gnostikové a Mohamed, kteří
učí, že si Ježíš vyměnil podobu se

Šimonem z Kyrény a pod křížem se
smál svým katům. Nebo moderní
atheisté, kteří tvrdí, že Ježíš ukřižo-
vání přežil. Druhý směr tvrdí, že
mrtvým tělem dodatečně posunova-
li živí lidé. Na nic dalšího my lidé
sami nepřijdeme. Marie viděla Ježíše
umírat, a tak se přidá k druhému
typu dohadů. A právě proto Jan říká,
že šla ke hrobu za tmy. Nezařazuje
její výpravu časově, ale duchovně -
mezi činy, jež děláme neosvíceni
Božím Duchem, plni svého lidského
zmatku a svých představ o tom, co je
poslední.
Petra a milovaného učedníka, jenž
nikdy neprozradí své jméno, Marie

vyvede zcela z míry. Ke hrobu totiž
běží, aby nic nezmeškali, aby údajný
rušitel Mistrova posmrtného klidu
neutekl daleko. Ani v tak napjaté
chvíli však nemíní zapomenout na
to, že spolu zápasí o prvenství v kru-
hu Dvanácti. Oba sice chápou váž-
nost věci, přesto ani jeden nechce
propást příležitost získat energic-
kým činem cenné body. I to jsou
sloupy církve. Ani kritická situace je
nepřiměje, aby přestali myslet na
svou pozici a chovali se jako údy
jednoho těla. I oni jdou ke hrobu
duchovně ve tmě. Však také evange-
lista ukazuje jejich soupeření jako
pošetilé. Ti dva se totiž vzájemně
potřebují. Milovaný je sice rychlý
tělem i myslí, ale nemá Petrovu
odvahu a podnikavost. Musí počkat,
až se Petr odváží překročit vštěpova-
né tabu. Petr zase neumí učinit z vi-
děného rychle závěr. Musí počkat,
až jej udělá milovaný. Zde je tedy na
místě souhra obdarovaných, ne sou-
těž. A ta je na místě i v jednání každé
částky Kristovy církve i církevních
útvarů navzájem. 
V hrobě byl určitě vzorný pořádek.
Možná, že odložená plátna připomí-
nala kuklu, již opustil motýl. Milo-
vaný tedy mohl poznat, že nešlo o
krádež, že hrob otevřela jiná moc
než nesmiřitelná nenávist, pronásle-
dující až za hrob. Víc poznat nemo-
hl, neboť učedníci neznali Písma, že
Ježíš má vstát z mrtvých. Jan už dří-
ve upozorňoval, že naplnění Písem
mohli vidět v událostech Ježíšova
života až zpětně. Bystrý učedník se
tedy obhlídkou prázdné hrobky
přece něco dozví, ne však to hlavní:

prázdný hrob plodí jen dohady, 
oslovení Vzkříšeným tvoří svědkyni

Dokončení na str. 2

Lazare, pojď ven! To, co se po tomto Ježíšově zvolání v Betanii ode-
hrálo, zpečetilo jeho úděl. Lazar, ležící už čtyři dny v hrobě, z něj
totiž skutečně vyšel. Pro většinu přítomných bylo Lazarovo zmrt-
výchvstání dokladem Ježíšova mesiášství. Několik svědků této
události se okamžitě rozeběhlo do Jeruzaléma, aby o tom, co viděli,
pověděli farizeům a velekněžím. Evangelijní text připouští, že
nemuselo jít jen o Ježíšovy odpůrce. Zpravodaji mohli být i ti, které
Ježíš oslovil a kteří chtěli, aby se o jeho mesiášském počinu dozvě-
děly zdejší náboženské autority. Farizeové s velekněžími zprávu
vyslechli a neprodleně svolali Nejvyšší radu. Na ní skutečně kon-
statovali: „Ten člověk činí mnohá znamení.“ Právě to je však zne-
klidňovalo. Báli se, že nezakročí-li, „všichni v něho uvěří“. A to si
nepřáli. Jaká role by pak ve společnosti zbyla na ně…? Evangelista
Jan shrnuje výsledek jejich zasedání slovy: „Od toho dne byli
smluveni, že ho zabijí.“
Soudní přelíčení vedené s Ježíšem v noci na Velký pátek bylo už
jen fraškou naplňující tuto úmluvu. Obžalobu přednášeli falešní
svědkové a pracovní metodou se stala desinterpretace Ježíšových
slov. Takovým způsobem lze usvědčit kohokoli z čehokoli. Cítí-li se
být mocní ohroženi schopnými, jednají tak dodnes. Svou nezastu-
pitelnost zdůvodňují „vyšší odpovědností“, kterou dokáží nést
jenom oni. Ve skutečnosti se bojí o své postavení. Ale účelové jed-
nání není cizí ani lidem z opačné strany společenského spektra. I ti
dovedou zcela bezohledně využívat možnosti slibující jim pro-
spěch. Zástup, který nutil Piláta vynést nad Ježíšem rozsudek smrti,
tak podle evangelistů činil na výslovný popud velekněží. Určitě to
nedělal nezištně. V Bibli se sice nedočteme, čím byl za své skando-
vání odměněn. Jeho předvoj Jidáš však dostal zaplaceno ve stříbře.
Na korupci ukazuje i to, že před pár dny zástup Ježíši provolával
„hosana“, teď volá „ukřižuj“!
Smrtící past sklapla. Mocní dokáží obalamutit bezmocné. A když je
využijí, tak je odhodí. Názorně to vidíme třeba právě na vztahu
židovských náboženských elit k Jidášovi. Ten je pro ně zajímavý
jen dokud neodvede svou špinavou práci. Pak se od něj distancují.
Zástup pro ně má tutéž cenu. Potřebují ho, aby ho indoktrinovali a
mohli pak jeho hlas vydávat za „hlas Boží“. Jakmile volání „ukři-
žuj“ splní svůj účel, tak kamarádíčkování s ním končí. Naše lidské
počínání je vypočítavé, bezohledné a nevděčné. Ježíš vyvedl Lazara
z hrobu, ze smrti do života, a je zato poslán na kříž. Taková je podo-
ba námi lidmi zdeformovaného světa! Vtiskujeme mu ji rukou spo-
lečnou a nerozlučnou, mocní i bezmocní, elita i spodina. Jen jediný
této všelidské deformaci vzdoruje. Sílu k tomu čerpá ze své svatos-
ti. A touto svatostí, která se zjevuje v lásce, svět formuje. Buď Bohu
chvála za to, že tohoto jediného Svatého vyvedl z hrobu, do něhož
jsme ho my nesvatí rukou společnou a nerozlučnou na Golgotě
poslali.

Emanuel Vejnar

rukou společnou a
nerozlučnou

Do Emauz

Krev se vsákne
I voda se vsákne

do beztak zraněné 
země

Dřevo kdosi nařeže
a naštípe polínka

na oheň
k upečení chleba

nebo vykování nových 
pout

Snadno zapomínáme

Na cestě do Emauz
někdo se tě zeptá

Víš-li pak
co se stalo...? –

DElIcIE NErKoVá

HlEDačI poKlaDů
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KoNfErENcE KřESťaN za KatEDrou 2013
Ve dnech 12. – 13.dubna 2013 proběhne v Třinci ve sborovém centru
SCEAV Hutník již druhý ročník konference pro pracovníky ve školství,
rodiče a vůbec všechny, kteří se zajímají o křesťanské vzdělávání. Hlav-
ní řečníci a témata přednášek: Dr. Henryk Wieja (PL) – Duchovní auto-
rita učitele a rodiče, Bob Barber (USA) – Jak sdílet evangelium ve ško-
lách. V pátek od 18.00 h začínáme krátkým slovem, sdílením, modlitba-
mi. Hlavní program je plánován na sobotu od 8.30 h a zahrnuje před-
nášky, diskuse, svědectví, chvály a praktické workshopy (Modlitební
chvíle v křesťanské škole, Využití Etických dílen, Holokaust, Kyberšika-
na, Zásady Jana Amose Komenského, Fungování mozku -náctiletých,
Chraňte si své svědectví, Učení na více úrovních). Přihlášení a podrob-
nosti na webu kzk.sceav.cz. Uzávěrka přihlášek je 4. 4. 2013.

V minulých dnech jsme mohli (a vlastně kvůli nadměrnému zájmu mé-
dií museli) podrobně sledovat dvě významné události, které je vhodné
i na stránkách našeho týdeníku zmínit.
První byla inaugurace našeho nového, poprvé přímo zvoleného prezi-
denta ČR Miloše Zemana, která proběhla 8. března 2013 ve Vladislav-
ském sále Pražského hradu.
Ještě si pamatujeme ne příliš šťastně vypjatou dobu prezidentských
kampaní – a ani slavnostní inaugurační projev nastupujícího preziden-
ta nezahladil všechny pochybnosti. Z našeho pohledu pouze dodejme,
že ani citace modlitby právníka a filosofa, a bezpochyby velice zbožné-
ho Thomase Mora, se nestává skutečnou modlitbou, nýbrž zůstává pou-
ze citátem, jakkoli moudrým, byť snad i vystihoval, co by chtěl Miloš
Zeman ve vykonávání svého úřadu dosahovat.
Tou druhou významnou událostí je zvolení nástupce Benedikta XVI.
Stal se jím Jorge Mario Bergolio, kardinál z Argentiny, který si zvolil
jméno František, čímž se přihlašuje k dobrému odkazu Františka z As-
sisi. Tato volba byla překvapivá jak vzhledem k rychlosti, v níž volící
kardinálové došli ke svému rozhodnutí, tak i vzhledem k osobě nového
římského biskupa, který nepatřil k horkým favoritům. Nicméně to, co
se o něm dozvídáme, je spíše kladné a nadějné. Zaujal již svou skrom-
ností, civilním jednáním, je připomínána nejen jeho citlivost pro nej-
chudší, ale také jeho ekumenické kontakty např. s pravoslavnými 
v Buenos Aires. Také Židé jsou přesvědčeni, že bude horlivým zastán-
cem dokumentu Druhého vatikánského koncilu Nostra Aetate, který
pojednává o vztahu katolické církve s náboženstvími, která nejsou křes-
ťanská.
Ne, nedokážeme posoudit, nakolik byly obě volby podařené a zda ti,
kteří z nich vzešli, jsou těmi nejlepšími osobnostmi na svém místě. Je
možné, že nás svými slovy i činy překvapí, někdy v dobrém, jindy třeba
v horším. Otázka je také, co od nich očekáváme? Ale ať s jejich volbou
srdečně souhlasíme, nebo je nám poněkud proti mysli, přesto pro nás 
v obou případech zůstává aktuální apoštolská výzva k přímluvným
modlitbám za vládce a za ty, kteří mají v rukou moc.

Bohumil Kejř

Po složení prezidentského slibu dne 8. března ve Vladislavském sále Pražského hradu
se odebral pan Miloš Zeman se svou paní a dcerou do kaple ve svatovítské katedrá-
le, aby tam položil květiny k ostatkům knížete Václava a demonstroval tak svou úctu
k nejstarším tradicím českého státu. Vítali ho tam arcibiskup Graubner, zastupující
nepřítomného primase českého kardinála Duku (účastníka konklave), a synodní seni-
or ČCE ve funkci předsedajícího Ekumenické radě církví. Oba hodnostáři pronesli
krátké modlitby. I když jsem si nedělal iluze o názorech pana arcibiskupa, přesto mě
zaskočil neekumenický až protireformační důraz jeho modlitby. Děkoval totiž Pánu
Bohu za svatého Václava, svatou Anežku Českou, svatou Zdislavu a svatého Jana
Nepomuckého. (Popravdě nutno přiznat, že nejmladší svatý, totiž Jan Sarkander,
zůstal nezmíněn.) Šlo v případě toho naposled jmenovaného o kouzlo nechtěného, či
tu mělo být něco naznačeno? Vždyť generální vikář arcibiskupa Jana z Jenštejna
Johánek z Pomuka (známý jako svatý Jan Nepomucký) se r. 1393 podílel na intrice
proti králi Václavu IV., již bychom dnes nazvali podraz. Král chtěl zřídit v Plzni
nové biskupství a nadat je majetky bohatého kladrubského kláštera. Čekalo se jen, až
umře stařičký opat. Když se tak stalo, nechalo arcibiskupství okamžitě za zády krá-
lovými zvolit nového opata. Listinu podepsal generální vikář, čímž byl králův úmysl
zmařen. Václav se rozzuřil a aby se dověděl, kdo byl iniciátorem intriky, dal mučit
čtyři úředníky arcibiskupské kanceláře, mezi nimi Johánka z Pomuka. Generální
vikář mučení nepřežil. Za svatého byl prohlášen r. 1729, v době vrcholící protirefor-
mace. (Tehdy byl kanonizován jakožto zpovědník královnin, jenž nechtěl prozradit
králi zpovědní tajemství. Bylo to ovšem vymyšleno kronikáři. Aby si královna zvo-
lila církevního právníka, jímž Johánek především byl a s nímž byl král na kordy, za
svého zpovědníka, je krajně nepravděpobné. Ostatně pan arcibiskup Graubner se v
souvislosti se sv. Janem Nepomuckým o tom nezmínil, zdůraznil pouze jeho ctnosti
svědomitého úředníka.) Tváří v tvář novému prezidentovi nabylo ovšem vyzdvižení
toho, kdo měl účast na intrice proti králi, poněkud pikantního rázu. Čekal jsem od br.
Joela Rumla, že ve své modlitbě alespoň něco naznačí z důrazů české reformace.
Bohužel se tak nestalo.

Jaroslav Kraus, 
Mariánské Lázně

z církví doma i ve světě

kde je Ježíš a proč. To sděluje živý
Pán svým Slovem a navíc mimo tu
nechutnou tahanici o prvenství.
Sděluje to té, s níž církev nepočítá
pro úřady, té, z níž bezmocně pláče
veliká láska.
Marie vidí v hrobě nejprve anděly;
nedojde jí však, že jde o Boží posly,
kteří jí přišli něco vyřídit, a proto z ní
nedostanou víc než odpověď na do-
taz, proč pláče. Pak potká i svého
Pána, ale nepozná jej. Ovládá ji totiž
představa o krádeži těla, a pod ní
vyvede opravdu parádní kousek -
považte, ona žádá na živém Ježíši
jeho vlastní mrtvolu! Něco tak směš-
ného tu má jen evangelista Jan. On
však nechce zesměšnit Marii, nýbrž
hledání živého mezi mrtvými. Chce,
abychom poznali, že co odpovídá
lidské zkušenosti, je před Bohem
čirý nesmysl, a co se zdá nesmyslné,
je jedině přiměřené. Že zde neplatí
nezvratnost smrti, ale nezrušitelnost
Božího díla, Božího života, nepře-
možitelnost moci Stvořitele. A také
chce ukázat, jak jsme bez Božího Slo-
va a bez Ducha sv. bezradní a bez-
mocní.
V překonání smrti však nelze věřit
dříve, než nás Vítěz nad smrtí pře-
může svým Slovem. Marie pozná
Pána Ježíše, až když ji zavolá jmé-
nem, jako ten, kdo ji dokonale zná a
má ji ve své moci; teprve pak jej
radostně přivítá jako živého. Nám se
v tomto věku vzkříšený Pán asi
nezjeví v těle. Ale i my víme, že je živ
a neprohrál, teprve když promluví,
sestoupí v Duchu sv. a obživí literu
Písem, když se nás tohle živé Slovo
zmocní a ukáže nám, že Ježíš nás
jako Boží Syn dokonale zná a má nás
ve své moci. Pak víme, že svědectví
o Ukřižovaném a Vzkříšeném není
blábol a že on je Alfa i Omega. Te-
prve tehdy jej vyznáme ústy jako
Mistra a Pána svého života. Bez toho
setkání se stvořitelskou mocí Ježíšo-

va Slova není víry v Ježíše Přemoži-
tele pekla a smrti, ani velikonoční
radosti proměňující celý život. On
tehdy nenechal Marii bezmocně pla-
kat a hledat jej mezi mrtvými. Ani
dnes nenechá nikoho, v kom první
stránky evangelia vzbudily nadšení
a naději, to všecko zase ztratit u
zmínky o kříži. Kde se sejdou dva
nebo tři v jeho jménu, tam mluví a
jedná, tvoří své vyznavače a posílá je
k ostatním.
Marie chtěla v návalu radosti svého
Pána obejmout. Ale on si to zakázal -
jako starozákonní Boží bojovníci po
čas války. Říká Marii „ještě ne“. Byť
ve 4. evangeliu převládá důraz na
to, že je dokonáno a nový věk již
započal, zde je vyrovnávající přibrz-
dění. Pán tu stále drží řád Božího
bojovníka na tažení, neboť rozhodu-
jící bitva je sice vzkříšením vyhrána,
ale celý Boží boj skončí teprve až on
vystoupí k Otci, ujme se zjevně
vlády a žádného narušitele harmo-
nie stvoření už nebude. Teprve pak
budeme v cíli. A tehdy si s námi Pán
Ježíš znovu zavdá z plodu vinné
révy a nebude si už odpírat žádné
potěšení, jež může dát obecenství 
s přáteli a přítelkyněmi.
Pán nechce, aby si Marie všecku
svou radost vybila na něm, též pro-
to, že velikonoční radost není sou-
kromá věc, ale je nám dána, aby-
chom ji šířili. Ta, jež se raduje, že
Ježíš je živ, se ihned stává jeho svěd-
kyní. Pán Ježíš ji věnčí důstojností,
nad niž není, a svěřuje jí do rukou
zvěst všech zvěstí navzdory tomu,
že neměla právo svědčit ani v běžné
soudní při. Apoštolský kruh, který 
v ní vidí jen posluhovačku, je na ní
závislý v tom nejdůležitějším - bez ní
nebude vědět, že Ježíš je vítěz, že
Bůh je náš Otec a my jeho děti a spo-
ludědicové Kristovi. Nevezme-li to
evangelium od ní, od nikoho z ostat-
ních lidí je nedostane. Tak Pán činí
první posledními a poslední první-

mi. On klidně dává poklad evange-
lia do hliněných nádob. Zjevuje se a
dává pověření té, jež mu zachovala
lásku děj se co děj. I dnes se ptá jen
po této kvalifikaci. Slovo o jeho
vítězství má totiž samo v sobě moc a
slávu, nemusíme mu ji dodávat.
Naopak, zářit má obsah Kristova
poselství, ne jeho obal. Má-li k ně-
mu dnes zvát církev bez lesku a
moci, podobá se to poslání Marie.
Dbejme o to, abychom se jí podobali
i láskou ke Kristu, pohotovostí a
smělostí, s níž vyřídíme, co je nám
svěřeno. Ona se spolehla, že Pán
Ježíš ví, kam a koho posílá, a že sám
zařídí, aby to neslo ovoce. Teprve
když přijmeme službu Ježíšových
svědků a svědkyň, bude se naše
radost z jeho vítězství stále obnovo-
vat. Při svědectví totiž potkáme stále
nové důkazy Ježíšovy moci, stále
další proměny životů díky jeho ví-
tězství. Vskutku je co vyřídit: Ukři-
žovaný Ježíš vstoupil ke svému
Bohu a Otci. Bůh se k němu zná.
Právě jeho vyhlásil za Cestu, Pravdu
a Život. Jemu, který miloval bez hra-
nic, svěřil vládu. On má v rukou
všecko stvoření, on má poslední slo-
vo. A Bůh, jehož nazývá svým
Otcem, je i náš Bůh a náš Otec. Smířil
se v Ježíši Kristu s námi. Skrze víru 
v něho nás činí svými dětmi a spolu-
dědici Kristovými. Vše, co nás od
Boha vzdalovalo, je přemoženo a
smazáno (včetně toho, že jsme dovo-
lili svému strachu, aby byl silnější
než naše láska ke Kristu a učednická
věrnost). Jsme jeho a on nám již ni-
kdy neodejme svou lásku, nic v ce-
lém tvorstvu nás od ní neodloučí.
Jsme jeho a on si nepůjde hledat
lepší lid tak, že se s námi rozvede,
nýbrž tak, že nás promění mocí Kris-
tova vítězství. A toto vše je otevřeno
nejen pro nás, ale pro všecky lidi bez
rozdílu. Tak slavné nabídce přece
stojí za to se propůjčit za heroldy. 

Dagmar Ondříčková, ČCE

prázdný hrob plodí jen dohady, 
oslovení Vzkříšeným tvoří svědkyni

Osmdesátnice „šplhá“ přes plot (čti:
byla štábem na plot vysazena).
Nahoře ji zaskočí gravitace (zemská
tíže) a lezkyně padá. Scénka se nepo-
vedla (přelézání plotů má pro dotyč-
nou být druhou přirozeností); z úcty
k herecké celebritě nicméně opaková-
na není. Není ani vystřižena, ba do-
stane se dokonce do upoutávky!
Většinou objektivní kritik (Kamil
Fila) tlumočí po zhlédnutí filmu své
zhnusení …
„Non habemus papam! (Nemáme
papeže!),“ volají mnozí poté, co
papež Benedikt XVI. odmítl předstí-
rat, že „má energie na rozdávání“, a
rezignoval. Prof. Eamon Duffy, speci-
alista na dějiny papežství, zřejmě ja-
ko první (v deníku The Irish Times 
z 12.2.2013) konstatoval, že Ratzinger
rezignací „učinil obrovský krok k de-
mystifikaci nejstaršího a nejposvát-
nějšího úřadu na světě“. Ratzingerův
předchůdce si v podobné situaci po-
čínal spíše po způsobu hereckých ce-
lebrit. „Domníval se, že musí své
umírání inscenovat,“ shrnuje (v týde-
níku Der Spiegel 8/2013) teolog
Hans Küng, „Benedikt naštěstí zvolil
jinou cestu, aby nám ukázal, že když
už papež není schopen úřad vykoná-
vat, měl by z něj odstoupit. A to je
správné pojetí.“ (Podle Künga v po-

sledních letech pontifikátu Jana Pavla
II. místo papeže fakticky řídila kato-
lickou církev kurie; dodejme: mediál-
ní vyjádření přisuzující tenkrát Woj-
tylovu setrvávání ve funkci kdovíja-
ký duchovní význam se zpětně ne-
mohou nejevit převážně mystifikač-
ními.) Podle většiny komentátorů
bude napříště papež – podobně jako
kterýkoli jiný veřejný činitel – muset
počítat s výzvami k rezignaci …
„Mohl bych toto pověření vykonávat
nadále, avšak nikoli tak, jak by odpo-
vídalo mému pojetí této významné
funkce.“ – Tak v rozhovoru pro deník
Le Figaro (ze 14.2.2013) přeformulo-
val papežovo rezignační prohlášení 
z 11.2.2013 prof. Giovanni Maria Vian
z l´Osservatore Romano. Může to mít
širší (mezikonfesijní) relevanci pro
pojímání funkce duchovního? Jistě
ano. (V dobách předrestitučních
např. nejeden evangelický kazatel 
s rozčarováním zjistil, že se od něj –
bez odpovídající průpravy či podpo-
ry – očekává spíš práce stavebního
inženýra.)
Jezuitský teolog Gerry O´Hanlon
pojímá (v deníku The Irish Times z
19.2.2013) volbu Benediktova nástup-
ce jako příležitost skoncovat s „popa-
pežšťováním (papalisation)“ katolic-
ké církve (to trvalo celé druhé tisícile-

tí n. l., umocnil je zejména první vati-
kánský koncil v letech 1869 až 1870) a
monarchickým pojetím papežského
úřadu, a to ve prospěch pojetí kolegi-
álnějšího a bibličtějšího (bližšího poje-
tí „jiných křesťanských církví“). 
Může být něco trapnějšího než celeb-
rita předstírající, vyjádřeno slovy
písně z evangelického zpěvníku, „tě-
la bujnost“? (Písňové napomenutí
„těla bujnost zkrocuj kázní“ zde platí
dvojnásobně.) Joseph Alois Ratzinger
v tomto smyslu odmítl celebritou být.
„Vanutí“, o němž se zmiňuje Gerry
O´Hanlon v souvislosti s novým pro-
mýšlením role papeže, ostatně nejno-
věji zasáhlo právě oblast kinemato-
grafie. S fušerskou upoutávkou zmí-
něnou úvodem kontrastuje film Lás-
ka (Amour) Michaela Hanekeho, kde
dvojice osmdesátníků zápasí s postu-
pujícím ochabováním jednoho z nich.
(Zmiňme scénu obzvlášť kontrastní:
Po příchodu domů manžel zjistí, že
manželka, která už je na pojízdném
křesle, chtěla skoncovat se životem,
nedokázala však vylézt na okenní
římsu ...) Je snad až symbolické, že
film, který se zabývá chatrností,
kromě jiného výrazně zabodoval 
v soutěži zvané „César“ …

František Schilla

césar a papež

Dokončení ze str. 1

(Herecké celebrity, jan pavel II. a Benedikt XVI.)

Dvě události 
k přímluvným modlitbám

akt ve svatováclavské kapli



Tak by se mohlo nazvat téma misij-
ní bohoslužby pro "blízké i vzdále-
né", které jsem se účastnil ve zcela
zaplněné modlitebně sboru CB 
v Praze Šeberově.
Biblickým čtením byly známé pří-
běhy o bohatém mládenci Mt 19 
a o Zacheovi L 19.
Celou bohoslužbu řídil a na uve-
dené texty kázal bratr kazatel
David Javornický, kterého jsem
požádal, aby souhlasil s uveřejně-
ním svého kázání, neboť věřím, že
může být užitečné a inspirující i
pro čtenáře ET-KJ.

Jan Trnka

Jádro křesťanství
Jádrem křesťanství je osobní setkání
s Ježíšem Kristem. 
Slyšeli jsme dva příběhy o setkání 
s Ježíšem. Můžeme si říct: oni to
měli snadné. Žili v Ježíšově době.
Jak se ale máme setkat s ním my,
kteří žijeme 2 000 let po jeho smrti?
To je otázka, kterou řeší v součas-
nosti stamilióny lidí na světě. A řeší
ji úspěšně.
To, co jsme slyšeli, nejsou obyčejné
příběhy. Zajímavost, pod kterou
mohu přidat „líbí se“. Jsou to tzv.
formativní narativy. Příběhy, které
nás samotné vedou k setkání s Ježí-
šem. Pokud chci, mohu se jimi
nechat vést. Vnitřně, ve víře prožít
to, co ti dva muži prožili vnitřně i
tělesně. A pak na to navázat a otev-
řít se v modlitbě setkání s Ježíšem.
To není nějaká esoterická zkušenost
pro několik málo zasvěcených a je-
jich guru. Stamilióny lidí po celém
světě tuto zkušenost mají. Můžete se
jich zeptat na jejich zkušenost. 

Dva příběhy o spasení
Setkání dvou mužů s Ježíšem. Jeden
z nich se jmenuje Zacheus. Druhý je
bezejmenný („kdosi“), víme o něm,
že byl mladý. Jaké je téma těchto set-
kání, jak a o čem se baví? Vedeme
rozhovory na mnohá témata. Exi-
stuje spousta prázdných témat.
Možná ještě důležitější než téma je
komunikace sama. Můžeme se totiž
bavit o velkých tématech prázdným
způsobem. Např. náboženské fráze
nebo natřásání peří rádoby intelek-
tuálů. A můžeme se bavit i o malých
tématech tak, že se navzájem obda-
rujeme. Dojde k setkání. Pomůžeme
si, podělíme se o starost, inspiruje-
me se. 
O čem si povídali ti dva s Ježíšem?
To nebyly žádné prázdné řeči, tla-

chání. Bavili se o žhavém jádru živo-
ta. Tématem obou rozhovorů bylo
spasení, záchrana člověka. „Když to
učedníci slyšeli, velice se zhrozili a
řekli: Kdo potom může být spa-
sen?“ (Mt 19,25) „Ježíš mu řekl:
Dnes přišlo spasení do tohoto do-
mu.“ (L 19,9-10)
Spasení. Např. SOS – záchranný
člun, kruh pro ty, kteří se topí. Spa-
sit, zachránit od čeho? V první řadě
od zla a jeho následků. Bible nenabí-
zí zjednodušení typu: zlo – to jsou ti
druzí. Ani příliš nevěří na osvětu. 
V Bibli nenajdeme jungovskou inte-
graci. Bible je přímočará, říká každé-
mu z nás: v první řadě hledej zlo u
sebe, ve svém nitru, ve svých činech.
A také nabízí hluboké řešení zla 
v nás a v našich vztazích. Tomu se
říká spasení. Zahrnuje i záchranu od
prázdnoty, nesmyslnosti, věčné
smrti.

Motivy
Vraťme se k těm dvěma mužům. Co
je vede k setkání s Ježíšem? Mladý
muž má pozoruhodné motivy. Kla-
de hluboké a vážné otázky. Zajímá
se o víru, o věčný život a o to, jak ho
získat (Mt 19,16). Zacheovy motivy
neznáme. Čteme, že „toužil uvidět
Ježíše“ (L 19,3). Znamená to, že měl
zájem o duchovní věci? Možná se
těšil na show populárního léčitele.
Nevíme. Lidé mohou přicházet 
k Bohu a do církve s nejrůznějšími
motivy. Někdy se zajímají o duchov-
ní věci, někdy mají jiné motivy.
Nenechme se zmást motivy lidí,
kteří přicházejí. Mezi motivy a spá-
sou není přímá úměrnost. Čistší a
hlubší motivy ještě nemusejí zname-
nat spasení a naopak. 

Předpoklady ke spasení, etický a
lidský profil obou mužů
Zdá se, že mladý muž byl solidním
člověkem. Už od mládí se řídil desa-
terem. Jeho okolí mu asi bylo pomo-
cí na cestě k víře. Měl prošlápnutou
cestu. Člověk s „náboženskými před-
poklady“. Věřící „od narození“. So-
lidní, sympatický člověk. Také v Je-
žíšovi vzbuzuje sympatie. „Ježíš na
něj s láskou pohleděl.“ (Mk 10,21)
Ke spasení mu schází málo, vlastně
jen jedno. Ježíš mu říká: „Jedno ti
ještě schází.“ (L 18,22) 
Zacheus je gauner. Kolaborant, kte-
rý spolupracuje s okupační římskou
armádou. A jako kolaborant udělal
kariéru a přišel si k pěkným peně-
zům. A v hierarchii kolaborantů je

hodně vysoko, je „vrchním celní-
kem“ (L 19,2). Umíme si představit,
co to bylo za člověka a jak ho lidé
měli rádi. Zažili jsme okupaci, ně-
kteří z vás dokonce dvě. Známe
kolaboranty, známe lidi, kteří využí-
vali těžkou národní situaci i situaci
ně-kterých k tomu, aby si nahrabali,
aby si zajistili různé výhody. Však
také některé lidi Ježíšova návštěva u
Zachea rozčílila (L 19,7). Na cestě za
Ježíšem překonává odpor svého
okolí.
[Celník - ve veřejné dražbě pronajal
vladař vybírání daní bohatému člo-
věku, který za něj ručil. Výběrčí daní
– celník, publikán – odváděl fixní
sumu. Dal si k ní přirážku, rozdělil ji
podle oblastí a svěřil ji agentům. Ti
si k ní přirazili přirážku, rozdělili ji
na menší, lokální daně a svěřili ji
lokálním agentům. Vždy s přiráž-
kou. Koncová výše daně nebyla sta-
novena, nebylo dáno, kolik se má
vybírat od jednotlivých plátců daně.
Za císaře Augusta celníci svou
chamtivostí rozvrátili státní i pro-
vinční finance takovým způsobem,
že císař musel vybírání daní reorga-
nizovat. Celník = zloděj, kolaborant,
nečistý (v častém styku s pohany,
práce v sobotu). ]
Mladý muž má výborné předpokla-
dy k tomu, aby se stal křesťanem.
Chybí mu jediné. U Zachea si nedo-
vedeme představit, že by uvěřil.
Nenechme se zmást předpoklady
lidí ke spasení, jejich duchovním a
mravním profilem. Mezi předpokla-
dy a spasením není přímá úměr-
nost. Dobré předpoklady nemusí
vést k živé víře. Mizerné předpokla-
dy nemusí živou víru překazit. Ko-
lik dětí z věřících rodin odmítlo spa-
sení, kolik podivných lidí se stalo
hlubokými a zdravými křesťany. 

Pozvání
Ježíš nepřebírá lidi. Nekádruje je:
vhodný, nevhodný. Jeho pozvání
zazní oběma, před oběma otevírá
novou budoucnost. Mladému muži
říká: „následuj mne“ (Mt 19,21).
Zacheovi říká: „dnes musím zůstat
v tvém domě“ (L 19,5). Oba čeká
rozhodnutí. Bereš, nebereš? Cesta k
živé víře, k životu s Ježíšem vede
skrze jasné, osobní rozhodnutí. Ur-
čitě každý z nás potřebuje období,
kdy si ty věci okolo víry chce zvážit,
promyslet, pokud by s tím měl mít
něco společného. Otázky, které vrta-
jí v hlavě. Více informací a porovnat
je se svými zkušenostmi. Dříve nebo
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později však každého z nás čeká
rozhodnutí. Ježíš i nám říká: „násle-
duj mne.“ Jdeš do toho, nebo ne? Za-
cheovi říká: „dnes“. Ne: na nový rok
a v důchodu. Ne: někdy příště. Tře-
ba už žádné příště nebude. „Dnes!“ 

Překážka
Oba muži mají vážnou překážku na
cestě za Ježíšem, vážný blok vůči
spáse. Pozoruhodné je, že oba mají
stejný problém. Jejich problémem
jsou peníze, velké peníze. Mladý
muž „měl mnoho majetku“ (Mt
19,21), Zacheus byl „veliký boháč“
(L 19,2). Dostatek, životní úspěch,
splnění životních cílů mohou para-
doxně být překážkou rozhodnutí
pro Ježíše, překážkou spasení a ná-
sledování. Zacheův problém byl o to
vážnější, že šlo o špinavé peníze. Byl
to takový starověký Viktor Kožený.
Tváří v tvář Ježíšovi připouští, že
některé peníze nakradl (L 19,8).
Mladý muž podle všeho nabyl pe-
něz čestně. Sám o sobě dokonce říká,
že nekradl, a Ježíš nic nenamítá. Pe-
níze se v obou příbězích objevují
jako překážka na cestě za Ježíšem.
Nejen ty špinavé, ale i ty čisté. 
Zde možná leží jeden z důvodů,
proč západní Evropa duchovně sko-
mírá a např. v Africe to duchovně
žije. Dusíme se nadbytkem. Jsme tak
obézní majetkem, že naše duše stěží
dýchá. A to se ještě cítíme ne-šťastní,
že nemáme víc. Nadáváme, závidí-
me a bereme si půjčky na další.
Materiální obezita nám může překá-
žet na cestě k živé víře. Může se však
objevit i po letech víry. Bývali jsme
štíhlí na věci a na jejich shánění, ale
už to není pravda. Dusí se nám
duše. Dnešní příběhy nám kladou
praktickou otázku. Chci jít za
Ježíšem? Jakých věcí se zřeknu?
Kterého „kvaltování“ zanechám?
Překážkou nemusí být jen peníze.
Často je to jedna oblast života, na
kterou jsou lidé fixovaní, která je
pohlcuje a která jim překáží na cestě
víry. A nemusí to být vždy hřích.
Oblast, která dusí naši duši. V Je-
žíšově blízkosti se najednou dosta-
nou do světla naše osobní překážky
na cestě víry. 

Dva konce
Dva příběhy. Každý z nich skončí
naprosto jinak. Mladý muž, sympa-
tický člověk s dobrými motivy a
kvalitními předpoklady, nakonec
odmítl. Příliš miloval svého „miláč-
ka“, své peníze. Zacheus, člověk, o
kterém ani nevíme, proč se o Ježíše
zajímal, kolaborant, kterého mnozí
nesnášeli, člověk, se kterým by se
podle některých Ježíš ani neměl
zahazovat, nakonec Ježíšovo pozvá-
ní ke spáse přijal. 
Co mu to přineslo? Uviděl svůj pro-
blém v jasném světle a energicky 
v něm začal dělat pořádek. Víra není
jen pocit, nálada, názor. Je to roz-
hodnutí a akce. Představme si něja-
kého toho V. Koženého, který uvěří
v Krista, a to doopravdy, ne jen for-
málně. Co bude následovat v soula-
du s příběhem evangelia? Polovinu
svého majetku dá na charitu. A zač-
ne obcházet nebo obvolávat všech-
ny, které okradl. A čtyřnásobně jim
to nahradí. To je fikce, co? To není
fikce. To je pozvání. Chci jít cestou
víry? Chci mít Boha na své straně?
Co mám podle Ježíše dát do pořád-
ku? Zapomeňme na fiktivní příklad
s Koženým. 
Naprosto konkrétně: Co mám já dát
do pořádku? Komu já jsem ublížil?
Nejen finančně, jakkoli. Co mám
změnit? Bůh od nás očekává nápra-
vu, účinné pokání. Zacheus vracel
peníze. Ale některé věci už se vrátit
nedají... Zacheus měl hodně co
napravovat. Co je důležité: praktic-
ky, reálně napravoval. Víra nejsou
tlachy. Je to životní styl. Život v sou-
ladu s Ježíšem. Někdy nenápadně
poctivý, někdy dramaticky poctivý.
Ale poctivý. Poctivý život ve všech
oblastech. Poctivá víra.
Dva konce příběhu, vlastně dva
začátky: „s radostí jej přijal“ (L 19,6),
nebo „smutný odešel“ a nic z toho
nebylo. (Mt 19,22) A každému z nich
začíná další kapitola. Jak dopadne
naše setkání s Ježíšem? Setkáme se,
nebo se mineme? A pokud se setká-
me, co z toho vzejde? Jaká bude
příští kapitola našeho života? 

David Javornický
(red. zkráceno)

Setkání s ježíšem

Více než 50 vokálních souborů
zpívalo 7. 3. 2013 na náměstích 
v České republice písně Hatikva,
Shema Jisrael a Kde domov můj,
aby uctily památku více než 
10 000 obětí hromadné vraždy,
která se stala v koncentračním
táboře Osvětim - Birkenau ve
třech nocích v roce 1944. Došlo
tak k největší hromadné vraždě
českoslovenkých občanů: nevin-
ných mužů, žen a dětí, kteří se
provinili tím, že se narodili jako
Židé.
Je v našem zájmu, aby se o těchto
událostech dozvěděla celá spo-
lečnost, ne pouze studenti střed-
ních škol a žáci osmé a deváté
třídy. Naprostá většina našeho
národa je úplně nepoznamenána
informacemi o holokaustu a hap-
pening PAMATUJ! prokázal ob-

rovský hlad nejen po informa-
cích, ale i po jejich společenském
sdílení.
Více než 1 300 zpěváků se s vel-
kým zájmem během několika
týdnů naučilo zpívat v hebrejšti-
ně dvě stěžejní písně Izraele:
Hatikva (Naděje – dříve zlidovělá
píseň, dnes státní hymna Izraele)
a Shema Jisrael (Slyš Izraeli –
významná část každodenní mod-
litby), aby je 7. března 2013 ve
vysoké kvalitě prezentovali na 
26 místech České republiky.

Vokální soubor Geshem zve
všechny lidi dobré vůle k účasti
na happeningu PAMATUJ! v břez-
nu 2014, který bude sedmdesá-
tým výročím této tragédie.

Marek Šlechta
15. 3. 2013

pamatuj!
Vír a StřED zájmů

Do víru vesmíru,

do víru vášní

neskládám svou víru,

raději básním

o středu života,

o něj mi běží,

motám se přímo tam

- tam, kde je ježíš.

ralf mošt



V neděli 10.3.2013 v Brně, v kostele
na Pellicově ulici prožilo shromáž-
dění vzácnou a pamětihodnou chví-
li. Mohlo s některými přáteli i ze
sousedních sborů vděčně vzpome-
nout 99. narozenin bratra faráře
ThDr. Josefa Veselého, kterých se
dožil den předtím (9. 3. 2013). Jubi-
lant sám byl přítomen se svou rodi-
nou a mohli jsme uslyšet jeho kázání
k této příležitosti na text Jan 1,35-42,
které přednesla sestra farářka Olga
Tydlitátová. Kázání se hluboce do-
tklo všech přítomných promyšle-
ným výkladem textu a cudným
osobním vyznáním. Autor zdůraz-
nil roli určitých postav, které zvěstu-
jí druhým „Nalezli jsme Mesiáše“ a
získávají tak jeho následovníky.
Bez jakýchkoli předpokladů z jeho
strany také bratru Veselému se do-
stalo v mládí té milosti, že byl urči-
tými svědky přiveden k Pánu Ježíši
Kristu. Mohl pak po celý život i ve
svém vysokém stáří vyznávat „Hle,
beránek Boží, který snímá hřích
světa“. To pokládá za naději každé-
ho z nás i celého hříšného lidstva.
Po kázání mu přišla blahopřát jmé-
nem sboru sestra farářka Olga Tyd-
litátová a s pěknou kytičkou i sestra
Bednářová. Bratr kurátor Václav
Matoulek připomenul jeho působe-

ní v brněnském sboru a sboru jilem-
nickém. Také jeho vědeckou práci a
hojnou literární činnost k poučení a
povzbuzení celé církve. Po ukončení
bohoslužeb se k jubilantovi sběhlo
množství upřímných gratulantů, až
se musel nakonec utéct do auta. Tyto
chvíle se nesmazatelně vtiskly svou
atmosférou do srdcí všech. Zvlášt-
ním způsobem dojaly i mě, když
jsem se rozpomínal, jak jsem před
sedmdesáti pěti lety sedával s br.
Veselým ve farní kanceláři našeho
nezapomenutelného učitele dr. Vik-
tora Hájka, což se stalo základem
našeho celoživotního přátelství. Pře-
jeme milému bratru Boží posilu do
dalších dnů a naději na poslední utě-
šené dary. 
„Vzdejte Pánu slávu, čest, neb on
dobrotivý jest. Milost jeho předrahá
věky věků přesahá“ (Ž 136 ve zpěv-
níku).

Jan Pokorný
* * *

Se svým upřímným přáním se přidá-
vá také redakce. A víme, že tlumočí-
me i vděčnost mnohých čtenářů za
články br. Josefa Veselého, které už
tak dlouhou dobu přinášejí užitečný
a povzbuzující náhled na podstatu
biblické zvěsti i její dopad do života
církve i jednotlivého křesťana.

Milému bratru přejeme, aby jej dob-
rotivý nebeský Otec podepíral a
dopřával mu hodně sil, svěžest a
nezastřený výhled k budoucí rados-
ti v jeho království.

pozvánky

“99”

S vděčností za věrnou podporu čin-
nosti Kostnické jednoty a pravidel-
né zasílání příspěvků
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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 a 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 h
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

Před svojí smrtí říká Pán Ježíš v modlit-
bě: ″...slávu, kterou jsi mi dal (Otče), dal
jsem jim (těm, které jsi mi dal, i těm,
kteří skrze jejich slovo mají ve mne uvě-
řit), aby byli jedno, jako my jedno jsme.
Já v nich a ty ve mně, aby dokonáni byli
v jedno, a aby poznal svět, že jsi ty mne
poslal a že jsi je miloval, jako jsi mne
miloval...″ J 17,20-23
Hmatný tep, před ústy zamžené
zrcátko, to jsou známky života. ″Být
naživu je pro mě Kristus,″ vzkazuje
ap. Pavel z vězení přátelům do Filip
(Filippoi v Makedonii byl jeho první
evropský sbor) ″a smrt? Na té můžu
jen vydělat″ (Fp 1,21). Zní to extrém-
ně, fanaticky radikálně ve věku
kamikadze a sebevražedných aten-
tátníků.
Filipští vědí, že nepřehání. Píše jim
ten, který zbičován si dokázal spolu
s bratrem Silvánem zpívat. Ve smr-
dutém podzemí vsazeni do klády
chválili a oslavovali svého Pána a
Spasitele. Přivedli k víře žalářníka 
s rodinou, když nevyužili příležitost
k útěku z prolomeného vězení, která

se jim v noci otevřela. Nejspíš už o
tom Ježíši něco věděl. Delší čas se 
z domu zámožné podnikatelky Ly-
die šíří po městě evangelium a věří-
cí přijímají křest u řeky, kde se žen-
ské modlí, ale úředníci, vůči novin-
kám přirozeně opatrní, tvrdě zakro-
čili, když mluvčí toho směru poško-
dil zájmy zavedené věštírny. Přivedl
totiž jejich favoritku k rozumu a tím
šéfy připravil o tučné zisky.
Teď však otřáslo profesionální nedů-
věrou a pochybnostmi správce věze-
ní očividné poznání, že tihle dva
mají Boží zastání a cosi víc než jen
upachtěný život. Jakýsi klid, jehož
by se člověk nenadál. Co to je za pře-
svědčivou cestu: ″Páni, co mám činit,
abych se dobral toho tajemství? Co
podniknout, abych na to dosáhl?″
″Věř v Pána Ježíše Krista a svým
životem spočineš v něm. Budeš spa-
sen ty i tvůj dům.″ (Sk 16,9-40)
Zbytek noci u prostřeného stolu mu
pak Pavel se Sílou přibližují, co to
znamená. Vyučují rodinu i čeleď
víře. Ráno poslíček přiběhl s po-

vzbudivým vzkazem z úřadu, ať
koukají zmizet, jsou volní, a hleďme:
Vychází najevo, že útrpným trestá-
ním bez soudu šlápli konšelé vedle.
Veřejně ztýrali římské občany, což
není jen tak. Jemináčku, proč nekři-
čeli?! Takovou bolest a hanbu si
nechali líbit? Že se jich nikdo neptal?
Nejen... Bez Božího dopuštění jim
vlas s hlavy nespadne. Se svým
životem jsou v jeho skrýši: ″Až když
se ukáže Kristus, náš život, tehdy 
i my se s ním ukážeme v slávě,″
a tohle je ta chvíle.
Nestěžují si, ani odškodnění nežáda-
jí, spokojí se s uznáním a omluvou
kvůli Lydii a bratřím. Prospěli posta-
vení křesťanů ve městě. Pavel zde
má své nejvěrnější přátele. Nepřijde
jim zatěžko jeho teologie, tak neza-
pomenutelně potvrzovaná vlastním
tělem a krví. Slyší na jeho výzvy být
v Kristu zajedno, jakkoli jsou každý
jiný. Pán je zná jménem. To je víc než
táhnout za jeden provaz. Spojuje nás
křesťany Kristova láska působením
na naše vědomí: Kvůli nám zemřel.
Nechal si líbit hanbu a bolest k smrti,
ale Duchem posvěcení se mocně
prokázal být Synem Božím. Vstal 
z mrtvých ne aby nás stíhal a žádal
zadostiučinění. Trpěl pro nás, své
trapiče, aby nás získal pro Boha a
změnil poměry. Nepřipomíná, že ho
máme na svědomí, ale je to v nás, ten
pocit, že si tak docela nepatříme.
Díváme se po sobě, ale vidíme hlou-
běji. Apoštol o tom píše do Korintu:
Od chvíle sebenalezení v Kristu už
se neznáme podle těla. (Nikoho ne-
posuzujeme svou kritičností, sym-
patií a antipatií, nebo mírou svého
vědění, zkrátka ″podle starých svých
měřítek″ ČEP). Ani Kristus není, jak
jsme ho v těle znávali. Jsme-li v Kris-
tu, jsme nové stvoření... Chodíme 
v jeho Duchu, jsme jeho (2 K 5,16.17).
Možná, že si to až tak nebereme, 
že si tak navzájem nepřipadáme.
Chopme se toho vírou a porozumí-
me nejen kristovské jednotě v růz-
nosti, ale i lásce.  Amen.

s.j.h.

my v Kristu?          j 15,1-12; 2 K 5,14-21

VElIKoNocE 2013 V SouKENIcKé

Velký pátek 29. 3. v 10 h - Spo-
lečné velkopáteční shromáždění
pražských sborů CB
Velký pátek 29. 3. v 18.30 h -Ve-
černí pašijní shromáždění s eucha-
ristií.
Vítání dne Kristova vzkříšení
(31. 3.) na Letné (u stroje času) v 6.39
h (letního času), písně a modlitby.
Velikonoční neděle 31. 3. v 10 h -
Oslava Kristova vzkříšení se sva-
tou večeří Páně

* * *

EKologIcKá SEKcE čESKé KřES-
ťaNSKé aKaDEmIE zve na besedu
Klimatické změny - realita, mý-
tus, ideologie? 
Úvodní slovo pronese prof. RNDr.
Jan Bednář, CSc. (vicepresident
ČKA, zástupce vedoucího kated-
ry meteorologie MFF UK). 
Beseda se bude konat v úterý 
9. dubna 2013 od 17.30 hodin v pří-
zemí kláštera Emauzy (Praha 2,
Vyšehradská 49). 

JNe

Foto: Jan Franců


