
“MNě vŠaK v Boží
BLíZKosti Je DoBře” 

žaLM 73,28a

Silným tématem Písma je Boží vy-
hledání vztahu s každým člově-
kem. Bůh usiluje o tento vztah s ná-
mi, a my jsme vyzváni, abychom
odpověděli. Jsme pozváni, aby-
chom se přiblížili Bohu, a víme, že
Bůh se přiblíží k nám (Jk 5,18). O
Vánocích jsme oslavovali Boží pří-
chod k nám v Ježíši Kristu, aby nás
hledal a spasil. “Pojďte ke mně”,
zve Ježíš (Mt 11,28); “pojďte za
mnou” (Mk 1,17 a jinde); “zůstaňte
ve mně, a já ve vás” (Jan 15, 4).
Při vstupu do roku 2014 nám Heslo
roku poskytuje vodítko. Toto Heslo
je svědectvím pisatele 73. žalmu; je
to svědectví, které nám předkládá
pozvání.
To svědectví zní: “Mně však v Boží
blízkosti je dobře”. Žalmista zaku-
sil Boží milostivé pozvání, aby při-
stoupil, a odpověděl přijetím toho-
to pozvání. Jen velice prostým pro-

hlášením dává žalmista najevo, co
jeho reakce způsobila – mně však 
v Boží blízkosti je dobře. Ustavení a
budování tohoto vztahu mu otev-
řelo cestu, aby zakusil Boží pože-
hnání v ještě větší míře, než jakou
zakoušel dříve.
Když se ohlížíte za uplynulým ro-
kem, zvažte, jak jste odpovídali na
Boží pozvání, abyste se mu přiblí-
žili. Posílil se v minulém roce váš
vztah s Bohem? Jak budete odpoví-
dat na Boží pozvání při své cestě 
v novém roce? Jak posílíte svůj
vztah s tím, který vás hledá a kdo
vám v Ježíši Kristu nabízí pozvání:
“pojď ke mně”, “následuj mě”, “zů-
staň ve mně a já v tobě”? Jak bude-
te putovat novým rokem, ať je vám
toto Heslo průvodcem: “Mně však
v Boží blízkosti je dobře.” 

Graham Rights,
biskup Jednoty bratrské, USA
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Poselství hesla roku 2014

Plynutí času si uvědomujeme zvláš-
tě na koncích a začátcích roků. Staro-
zákonní kazatel (Kz 1) nám připomí-
ná jakýsi věčný koloběh. Přelomy
roků jsme prožívali už loni, předlo-
ni, a tak dále, starší vícekrát, mladší
méněkrát. Vše tu už bylo, nic nové-
ho pod sluncem, čas probíhá v cyk-
lech, střídají se roční období, roky,
svátky atd. Na druhé straně však
nám změna kalendářního roku při-
pomeneme, že stárneme, že získává-
me nové zkušenosti, že se na různé
věci umíme podívat s větším nad-
hledem, avšak na druhé straně těles-
né schopnosti ubývají, jsme pomalej-
ší, těžkopádnější. A mění se svět,
mění se lidská společnost. Střetává
se tak cyklické pojetí času, bez čeho-
koli nového, s pojetím lineárním,
které znamená směřování odněkud
někam. Religionisté učí, že pro růz-
ná východní náboženství je charak-
teristické pojetí cyklické, zatímco 
v křesťanství a dalších abrahamov-
ských náboženstvích (navzdory
zmíněné Kazatelově úvaze) převlá-
dá lineární směřování. Avšak otázce
po tom, jaký čas je, by měla před-
cházet otázka základnější, totiž, co
vlastně čas je. Lidské poznání se
mění, víme toho o světě stále více.
Už sama tato skutečnost přitakává
lineárnímu vnímání času. Každo-
pádně však s vývojem poznání se
mění i představy o čase.
Čas je jedním ze základních fyzikál-
ních pojmů. Za zakladatele systema-
tického budování fyzikálního obra-
zu světa můžeme považovat Izáka
Newtona. Čas v jeho fyzice je abso-
lutní; nezávisí na prostoru ani na
hmotě. Od Newtonovy fyziky si
mnozí slibovali, že se pomocí ní
vysvětlí všechny procesy na světě. Je

to krásná, ucelená teorie, jenže –
ona nevysvětluje ani jednu z našich
nejběžnějších zkušeností, totiž, že
směr času nelze obrátit. Člověk se
rodí, dospívá, stárne a umírá. Roz-
puštěný cukr zpět z kávy jednodu-
še nedostaneme. Z řízku už prasát-
ko nebude.
Představy o čase výrazně změnila
speciální a pak obecná teorie relati-
vity. Podle první z nich čas a prostor

spolu souvisejí, fyzikální realitou je
prostoročas. A obecná teorie relativi-
ty učí, že struktura prostoročasu zá-
visí na rozložení hmoty. Tedy fyzi-
kální čas, jehož zjednodušením je čas
naší smyslové zkušenosti, našich
představ, je závislý na hmotě, je to
pojem materiálního světa. Přitom
věříme, že Boží království sice do
tohoto světa zasahuje, avšak vysoce
jej přesahuje. Proto i biblický čas se
do fyzikálního času, do času našich
běžných představ nevejde. Staro-
zákoník prof. M. Bič náš vnímaný
čas přirovnávával k přímce s je-
jím lineárním uspořádáním, kdežto
onen Boží čas k rovině. Rovinu sice
lze do přímky promítnout, ale mno-
hé z její bohatost se při tom ztratí. A
tak i ten čas naší zkušenosti je jen
jakýmsi průmětem onoho nesmírně
bohatého Božího času.
Teoriím relativity se ovšem nepoda-
řilo z fyzikálního obrazu světa
odstranit determinismus, tedy před-
stavu, že v současnosti je vlastně
skryta plná informace o budoucnos-
ti. Taková představa však nutně
vede k určitému napětí mezi vědou
a vírou; to se někdy odstraňovalo
pomocí teologicky těžko přijatelné
představy Boha jako hodináře, který
svět stvořil, dal mu zákony, ale už
do něho nezasahuje, jindy – vhodně-
ji – připomenutím či zdůrazněním
neúplnosti a otevřenosti našeho
vědeckého poznání. Tomu dala za
pravdu kvantová fyzika, když do
popisu světa vnesla náhodu. Minu-
lost známe, budoucnost nikoli, a ani
teoreticky ji nelze předem spočítat.
Nesymetrie mezi minulostí a bu-
doucností se odnepaměti promítá
do přirozených jazyků tím, že bu-

Čas - k přelomu roků

Dokončení na str. 2

Nějak zadrhlo. Poškodilo, porouchalo, rozbilo. Co s tím... Máme
sklon si postěžovat, rozčílit se, zanadávat. Kde že se co polámalo?
Mimo nás to odhalíme hned! Mezi bližními, ba nejbližšími, v ro-
dině, při manželce, manželovi, rodičích či prarodičích. Mezi kole-
gy, při zaměstnavateli, stejně jako u podřízených. V našem městě,
ve společnosti, firmě, ve státě, mezi ministry a poslanci. Ba i v círk-
vi, ve farnosti.
Jak v oblíbené písni TGM: „Když se ti zlámalo, dej ho spravit.
Nauč se synečku/dcerko hospodařit“. Podle oné písně, situaci
neřeší pojišťovna, či nějaký viník. Presumpce řešení je na straně
těch poškozených. Dokud je ještě čas. Pod Damoklovým mečem
protáčejícího se kola časnosti jsme všichni. A čas plyne. V moud-
rosti, připisované králi Šalomounovi, zní jeho varování následo-
vně: „Pamatuj na svého Stvořitele, než se přetrhne stříbrný provaz
a rozbije se mísa zlatá a džbán se roztříští nad zřídlem a kolo u
studny se zláme.” (Bible, Starý zákon, kniha Kazatel 12,6)

Jan Kašper

Kolo se nám polámalo? 2014

Vážení čtenáři,
milé sestry a bratři,
srdečně vás zdravím s prvním číslem nového kalendářního roku
2014. Vstupujeme jím do 99. ročníku vydávání Kostnických jisker,
a to je jistě číslo úctyhodné, ale také zavazující. S uznáním si při-
pomínáme dlouhou řadu redaktorů i dobrých přispěvatelů; ta
vděčná čtenářská obec je jen těžko spočitatelná. Bylo by pěkné,
kdybychom se jubilejního stého výročí dočkali v plné síle a s tou-
hou, aby byla úspěšně zahájena další stovka vydávání našeho
týdeníku.
Je to tedy i výzva pro stávající i nové přispěvatele a autory, aby
pomohli svými články ještě vylepšit kvalitu a čtivost  Evangelic-
kého týdeníku.
Zvláště nám všem vyprošuji, abychom během celého roku, ať při-
nese cokoliv, zakoušeli ulehčující pravdivost toho nesamozřejmé-
ho žalmistova vyznání, které je Heslem pro tento rok:
„Mně VšaK V Boží BlíZKoSti JE doBřE“.
Je mým přáním, abychom byli v Boží blízkosti – a jsem přesvědčen,
že pak také zakusíme, že to je pro nás opravdu dobré!

Bohumil Kejř, redaktor

KroKy tvých roKů

Překračuješ rok
noha nohu hbitě mine
Z kroku vyšel skok

ranní slunce zář
zjasnila i kyprou zemi
Den má jarní tvář

Léto je a mír
vítr s klasy hraje si
v poli kvete pýr

Zkracuje se stín
Šaty pestrobarevné
švarný má podzim

Bílý sníh a mráz
konec roku oslavil
radostný má hlas!

Je tu další rok
cesty nové nabízí
Kam zamíříš krok?

DeLicie NerKová
– Druhé Dětství
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Nová „ŠestiDíLKa“
U příležitosti 400. výročí vydání Bible kralické vydá Česká biblická společ-
nost v roce 2014 "Šestidílku".
Asi v polovině roku 2014 vyjde v České biblické společnosti první vydání
tzv. Šestidílky v jednom svazku, a to včetně poznámek. V nové, moderní a
dobře čitelné sazbě se objeví i původní grafické prvky. Text bude identický
s původním textem s poznámkami, dojde však k úpravě pravopisu. 
Od jara příštího roku (2014) bude možné objednat knihu s výraznou slevou.  

www.dumbible.cz

DohoDa o sPoLuPráci K 600. výroČí M. J. husa MeZi círKví Čes-
KosLoveNsKou husitsKou a ČesKoBratrsKou círKví evaNgeLicKou
K chystanému 600. výročí mistra Jana Husa v roce 2015 se rozhodly Církev
československá husitská (CČSH) a Českobratrská církev evangelická (ČCE)
uzavřít společně Dohodu o spolupráci. V úterý 3. prosince 2013 v 11.00 h 
v chrámu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí podepsali tuto dohodu
zástupci obou církví: synodní senior Českobratrské církve evangelické Joel
Ruml společně se synodní kurátorkou ČCE Liou Valkovou a patriarcha
Církve československé husitské Tomáš Butta s místopředsedkyní Ústřední
rady CČSH Ivanou Macháčkovou.
„Podpisem dohody nezískáváme nic pro sebe, ale vytváříme základ pro to,
aby se Husova památka a učení dostávaly aktuálně do společnosti. Je potře-
ba spojovat síly komise, aby to nadčasové a inspirativní zprostředkovala pro
současnost,“ řekl synodní senior ČCE Joel Ruml.
Přítomen byl také biskup Římskokatolické církve František Radkovský,
předseda Rady pro ekumenismus České biskupské konference, který se při
novém svolání Husovské komise v roce 2011 stal současně i předsedou
Ekumenické komise pro Husovo jubileum v roce 2015.
Po slavnostním podpisu Dohody o spolupráci seznámili koordinátoři komi-
sí pro 600. výročí M. J. Husa obou církví – za ČCE Gerhard Frey-Reining-
haus a za CČSH Hana Tonzarová - přítomné s přípravami oslav v roce 2015.
Podle Gerharda Frey-Reininghause je o Husa velký zájem a to i v zahraničí.
V Praze i v dalších českých městech se uskuteční řada výstav a dalších kul-
turních akcí. Vrcholem oslav bude 6. červenec 2015, kdy se na Staroměst-
ském náměstí v Praze a v přilehlých kostelech uskuteční rozsáhlý program. 

www.e-cirkev.cz

ceLoPLoŠNá DigitáLNí LiceNce Pro raDio ProgLas
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) udělila společnosti Radio
Proglas s. r. o. licenci k provozování celoplošného digitálního rozhlasového
vysílání programu Radio Proglas šířeného prostřednictvím pozemních
vysílačů na dobu 8 let. (Časový rozsah vysílání: 24 hodin denně, územní
rozsah vysílání: celé území České republiky.)
Radio Proglas dne 3. 12. 2013 (ihned po veřejném slyšení) obdrželo od RRTV
licenci k provozování celoplošného digitálního rozhlasového vysílání 
v systému DAB (přesněji T-DAB+). To umožní pokrýt vysíláním Proglasu
území ČR nad 80 % (do 100 %), což současné licence Proglasu neumožňo-
valy. Pro příjem digitálního rozhlasového vysílání je nutné pořídit přijímač
zachycující signál v systému DAB. Většina modelů na trhu umí přijímat i
stávající analogové vysílání. Citlivost pro DAB i FM příjem je nadprůměrná.
Některé přístroje umožňují i příjem internetového vysílání.

www.proglas.cz

doucí čas není jakýmsi protějškem
času minulého, nýbrž se vyjadřuje
zpravidla pomocí nějakého pomoc-
ného slovesa vyjadřujícího vůli,
chtění či poslání, nikoli tedy jistotu.
Naproti tomu stejný způsob popisu
minulosti i budoucnosti je v espe-
rantu, umělém jazyce vzniklém na
konci 19. století. Nesymetrie minu-
losti a budoucnosti tehdy teprve
začínala do vědeckého popisu světa
pronikat. 
Minulost známe. Budoucnost nikoli.
V duchu se ptáme, jaká že asi bude.
Není o ní rozhodnuto. Je otevřená.
To nejdůležitější pro ni se ovšem už
stalo před dvěma tisíciletími: „Ne-
boť Bůh tak miloval svět, že dal
svého jednorozeného Syna, aby žád-
ný, kdo v něj věří, nezahynul, ale
měl věčný život. Bůh neposlal svého
Syna na svět, aby svět odsoudil, 
ale aby svět byl skrze něj spasen” 
(J 3, 16.17). V Písmu nalézáme různé

obrazy budoucnosti. Některé jsou
plné apokalyptických hrůz – byť s
ujištěním, že Bůh své skutečně věrné
neopustí, jiné přinášejí utěšený
obraz Božího míru. Součástí Božího
stvořitelského díla je otevřená bu-
doucnost. Záleží i na nás, na našem
myšlení, jednání, modlitbách. Bůh
nám dal svobodnou vůli, abychom
se na Jeho díle mohli podílet. Naší
lidské logice se nepodaří spojit svo-
bodnou vůli člověka s Boží všemo-
houcností; konec konců, i sám pojem
všemohoucnosti leží za jejími hrani-
cemi. Svobodu vůle si uvědomuje-
me a je na nás, abychom do této svo-
body promítali víru, lásku a naději a
užívali ji jako následovníci Kristovi,
ve prospěch dobra, aby se v nás set-
kávala časnost s věčností.
Čas běží. Vyznáváme, že věříme 
v život věčný. Věčnost si většinou
představujeme jako jakýsi úběžník
historie. Evangelista Jan ji spojuje 
s Kristem, když cituje jeho slova

„Ptejte se na Písma; nebo vy domní-
váte se v nich věčný život míti, a tať
svědectví vydávají o mně” (J 5,39). 
V Kristu, který je duchovně příto-
men v Církvi, se věčnost spojuje 
s časností a vstupuje do tohoto světa,
v němž prožíváme své pozemské
životy. On říká: „Království Boží
nepřichází tak, abyste to mohli po-
zorovat, ani se nedá říci: `Hle, je tu´
nebo `je tam´! Vždyť království Boží
je mezi vámi!” (L 17,20b.21). Těmito
Ježíšovými slovy jsme vedeni mimo
náš vnímaný lineární čas, který je jen
jakýmsi nedokonalým průmětem
nás přesahujícího Božího času. Boží
realitu nejsme s to pochopit. Víme
však, že úžasná, jak svědčí apoštol
Pavel ve svém prvním listu do Ko-
rintu: „Co oko nevidělo a ucho ne-
slyšelo, co ani člověku na mysl
nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho
milují” (1 K 2,9). 

Jiří Nečas

Čas - k přelomu roků
Dokončení ze str. 1

Na podzim minulého roku se 
v jihokorejském Pusanu konalo
plenární zasedání Světové rady
církví (SCR). V roli pozorovatele
se ho tradičně zúčastnila i delega-
ce z Vatikánu. Její šéf biskup Brain
Farell se na shromážděnou neka-
tolickou mozaiku obrátil s apelem
na potřebu křesťanské jednoty:
„Jsme tady především proto, aby-
chom připomínali, že úsilí o plnou
jednotu by mělo být hlavním úko-
lem křesťanů, protože to po nás
chce Kristus.“ Naprosto správně –
ad fontes! Taková je první reakce
každého, kdo bere známá Ježíšova
slova vážně. Po malém zamyšlení
ale na mysli vytanou dvě otázky.
Ta první zní: Nemá ten apel jakési
zpoždění – tak nějak o několik sto-
letí? Tady dost napoví, jak se kato-
lická církev postaví k blížícímu se
Lutherovu výročí. Katolický kněz

Jan Hus skončil jako heretik v pla-
menech. Martina Luthera, rovněž
katolického kněze, před podob-
ným osudem uchránily příznivější
politické poměry v říši. Větší po-
chopení církve za tím určitě neby-
lo. Výsledkem všech těch pokusů
o nápravu poměrů tak nebyla
obnova, nýbrž rozdělení církve,
které je tu dodnes. 
Ta druhá otázka zní: Jakou lze na
takový apel čekat odezvu? SCR sice
plní svoji funkci platformy pro set-
kávání a výměnu názorů, to je ale
také zřejmě maximum, které se od
ní dá očekávat. Pravoslavní mají 
k Římskokatolické církvi blíž, ale
ani od nich se nedá čekat, že by se
jen tak beze všeho vzdali své tisíci-
leté tradice. A evangelikálové? Ani
mezi nimi zapálené stoupence jed-
noty podle katolických představ
nenajdeme. Pochopení pro specifi-

ka katolické nauky – eucharistií a
kněžstvím počínaje a dogmaty o
neposkvrněném početí a papežské
neomylnosti konče – by tam čekal
leda tak nějaký lektor marxismu-le-
ninismu.
Především je ale nutné vědět, jaká
je v dané věci oficiální pozice sa-
motné katolické církve. Zjistit to
není těžké. Tak např. v dokumen-
tu vydaném v roce 2007 vysvětlují
kardinál William Joseph Levada a
arcibiskup Angelo Amato, tehdejší
autority kongregace pro nauku
víry, co přesně se míní pojmem
„subsistuje (uskutečňuje se)“, jímž
2. vatikánský koncil charakterizo-
val povahu katolické církve vzhle-
dem k jediné křesťanské církvi,
založené Kristem. Pojem subsistit
znamená: „Církev Kristova… se
uskutečňuje v katolické církvi.“ Po-
kud „církve, i když odloučené, ma-
jí pravé svátosti a především vli-
vem apoštolské posloupnosti mají
kněžství a eucharistii, které je s ná-
mi dosud těsně pojí“, zasluhují
titul „místní či partikulární círk-
ve“… 
Pozice pravoslavných se tak jeví
jako celkem nadějná. Avšak křes-
ťanské komunity, zrozené z refor-
mace 16. století, nenazýváme círk-
vemi, vysvětluje dokument: „Po-
dle katolické nauky tato společen-
ství nemají apoštolskou posloup-
nost ve svátosti svěcení, a proto
postrádají bytostně konstitutivní
prvek bytí Církve… Zmíněná cír-
kevní společenství, která zvláště 
v důsledku absence služebného
kněžství nezachovala pravou a ce-
listvou podstatu eucharistického
Tajemství, nemohou podle katolic-
ké nauky být nazvána ´církvemi´
ve vlastním smyslu slova.“ Takové
věci se samozřejmě při příležitos-
tech, jakou bylo plenární zasedání
SCR, neříkají. Bylo by to přinejmen-
ším nezdvořilé. Přitom se ovšem
jedná o důrazy naprosto zásadní.
Laicky shrnuto to prostě vypadá,
že tady někdo něco důležitého ne-
pochopil. Buď protestanti nepo-
chopili, v čem spočívá podstata
pravé Církve Kristovy (rozuměj
katolické), anebo katolická církev
nepochopila (a od dob Tridentské-
ho koncilu stále nechápe), v čem
byla podstata reformace.

Josef Potoček

Z církví doma i ve světě

src a katolické „subsistit“

Poctivost hledání, jak že je pravda v Ježíšovi,
a odhodlání v poznaném stát a jednat, přived-
lo křesťana, Dietrich Bonhoeffera, do nacistic-
kého žaláře. Mezi dopisy, v nichž upřesňoval
své nenáboženské tlumočení evangelia nená-
boženskému člověku tohoto světa, je báseň,
resp. píseň o podivuhodné duchovní skrýši.
Na prahu nového roku ve spárech vraždící
moci svědčí, jak obklopen mocnostmi dobra
zůstává i ve vězeňské samotě nablízku svým
milým. Prožívá spojení se svatým společen-
stvím víry a potěšován jde s Bohem vstříc
tomu, co přichází. Se završující se porážkou
nacistů bude devátého dubna na přímý roz-
kaz vůdce popraven. Ten si pak sám hanebně
sáhne na život koncem téhož měsíce roku
pětačtyřicet.
Překládána a zhudebněna vešla báseň v obec-
nou známost a patří do vyznavačské šperkov-
nice dnešního křesťanstva. Ve vynikající
české verzi od manželů D. a P. Pokorných
(zpěvník „Svítá“) se ústřední refrén osobního
vyznání, které šest slok v originálu provází,
stal první slokou, ačkoli autor sám začíná
uvedením do situace. Tím, co mile překvapen
si s modlitbou uvědomuje: „Věrně, tiše
obklopen dobrými mocnostmi jsem divuplně
chráněn a potěšován, a tak chci žít tyto dny 
s vámi a s vámi jít do nového roku.“ Z téhle
svojí zázračné zkušenosti pak opakovaně 
v refrénu vychází a připomíná duchovně pro-
žívanému společenství, že mocnosti dobra se
podivuhodně skrývají a těší v očekávání toho,

co se může stát, neboť s večerem i zrána je
Bůh s námi a zcela jistě každý nový den. Tato
výsledná jistota, mocný cantus firmus celé
písně, spočívá na osobní zkušenosti, o níž
autor předem podává zprávu.
Uvedením v první sloce, tedy úvodem písně,
se z jedinečnosti šťastného prozření v náruči
mocností dobra činí opět obecně křesťanská
pravda deklarace osvědčeného učení, jehož se
autor přidržel, a které i my samozřejmě,
ochotně a rádi přijímáme, někdy jaksi přehlí-
žejíce vlastní loajalitu k mocnostem docela
jiným.
Vězeň svědomí, Bonhoeffer, účastník a trpitel
na straně duchovních mocností dobra v apo-
kalyptickém střetu s nečistými duchovními
silami a zlostmi vysoko, (Ef 6,12), ve svém pří-
padě až do toho bojování s tělem a krví (účas-
tí na pokusu usmrtit zločinného diktátora a
tyrana), vychází však z klíčového niterného
prožitku, odkud volá své: „Nalezl jsem!“
V okolnostech, kdy „chorál lidstva“ duní
kobercovými nálety a tanky rozemílají lidi 
v sutinách, v čase, kdy minometné fortissimo
Stalinových varhan střídá mrtvolné mlčení
koncentráků, se trestanec v hlubině ticha na
pryčně cely zaposlouchal jinde, a svůj oblak
svědků vyzývá: „Slyšíme naplno hlas toho
světa, který neviděn se klade kolem nás,
výsostný zpěv chval, Bože, všech tvých dětí.“

Samuel Jan Hejzlar

Překlad písně: Petr a Dagmar Pokorní

1. Moc předivná nás tiše obestírá,
a proto čekám příští uklidněn,
Bůh je dnes s námi, svědčí naše víra
a bude s námi každý další den.

2. ta divná dobrá moc svou sílu dá mi
a věrně povede můj každý krok.
Jí obklopen i dnes chci být s vámi,
a s vámi prožít tento nový rok.

3. Mé staré srdce ještě prudce buší
a těžce nese zlobu těchto chvil,
ach, Pane, podej vyplašené duši
svou spásu, již jsi pro ni připravil.

4. Máš-li však pro nás hořký kalich
strastí, jež trpce přetékají přes kraje,
my přijmem jej, nechcem se třásti,
vždyť s námi vždy tvá dobrá ruka je.

5. a kdybys dopřál Bože milostivý,
na světě radost v jasu slunečním,
pak prožitého dobře pamětlivi
svůj život cele dáme k službám tvým.

6. Své tiché světlo, jež se jemně skvěje,
nech teple prozařovat naši noc.
a dej, ať smíme spatřit obličeje
svých milých, které provází tvá moc.

7. Když ve vichřici soumrak plyne tiše,
rád chorálu bych lidstva naslouchal,
a za zdmi slyšel nést se výš a výše
tvých věrných dětí věčnou píseň chval.

8. = 1.
DiETRiCH BoNHoEffER

Píseň o předivné moci



Začněme u Karafiátových broučků,
kteří poslušně svítí, mají se navzá-
jem rádi a po skončené životní pouti
pokračují jako malé sedmikrásky.
Karafiát nevyděsil děti skutečností
smrti, tato skutečnost patří ke kolo-
běhu života, není na ní nic děsivého
a deprimujícího. Jistě básnická me-
toda nechce řešit základní otázky
člověka, života a smrti, jen sděluje,
že svět Broučků přechází do další
existenční formy. Živý brouček sví-
tí, umí létat ve vzduchu, to sedmik-
ráska jako malá květinka neumí.
Podobenství o obilném zrníčku chce
napovědět něco navíc. To, co neob-
sahuje skutečné jádro, řekněme
informační kód, se obejde bez slup-
ky obalu, je odloženo a proměňuje
se. To nepatrné jádro jako kód živo-
ta se dovede orientovat v zemi, kde
sluneční zář není. Umí si najít potra-
vu, zapustí kořínky, vytvoří stéblo
se svými stabilizačními kolínky a
vytvoří dokonalý stavební zázrak;
vrcholí klasem, který má převýšený
počet začátku. Nebo si všimněme
plazící se housenky, která se zakuk-
lí, aby pak z ní vzlétl motýl, který se
umí pohybovat, létat ve vzduchu ve
vyšším prostoru než je ten, po kte-
rém se plazí housenka. Klas i kukla
mají vzestupnou tendenci. Broučko-
vé zůstanou hezky na zemi – nos
habebit humus – jak zpívají studen-
ti ve své hymně. Země si nás při-
vlastní. Samozřejmě jen to, co neob-
sahuje skutečné jádro. O tom jádru
svědčí slova umírající Janinky, že ji k
sobě volá Bůh. 
Teologická antropologie však člově-
ka vyděsit chce. Ukrutnost smrti
spočívá právě v tom, že každé lid-
ské dobro, jež jsme mohli prožít,
okusit, se rozplyne do prázdna a
stane se bezobsažným. Tvrzení, že
tělo a duše jsou trvale nerozlučitelně
spojeny a tedy i trvale zanikají,
nemůže člověka potěšit. Prach jsi a 
v prach se obrátíš – tedy žádné
pokračování, tedy žádná vyšší bu-
doucnost. Již starozákonní Kazatel
má vizi značně nadějnější – pamatuj
na svého Stvořitele! I když se pře-
trhne stříbrný provaz a rozbije se
zlatá mísa a džbán se roztříští nad
zřídlem a kolo u studny se zláme,
pak prach se vrátí do země, kde byl,
a duch se vrátí k Bohu, který ho dal.
Tedy stvoření má svůj počátek v Bo-
hu Stvořiteli a u něho jako stvoření
zůstává. A stejně nadějné je svědec-
tví o stvoření člověka k obrazu
Božímu. Tvůrce megavesmíru nebo
také řečeno hyperprostoru tvoří člo-
věka jako sebeuvědomělou osob-
nost, která si uvědomuje svou sebe-
přesahující skutečnost, která v té ve-
liké osvobozující naději se pokouší
pochopit svůj přesah darovaný a
nezvratitelný ani smrtí. Kam směřu-
je přesah lidské duše, ducha, který
Stvořitel dal člověku? 
Již dávný poutník Komenského se
pokouší poodhalit oponu, která za-
krývá vyšší svět. I náš Bohuslav
Martinů si povzdechne, že by moc
rád věděl, co je za tím zrcadlem.
Psycholog Miloslav Plzák by také
rád poznal režiséra celé té hry, kte-
rou nazýváme životem. Albert Ein-
stein, který si objasnil mnohé ze
stvořeného vesmíru, by také rád po-
znal toho posledního designéra.
Sebeuvědomování je to jediné, co
vyčleňuje člověka z té obrovské říše
stvořené přírody. A tak se může
objevit i všetečná otázka, zda se
jedná jen o ten jediný život na zemi,
který je člověku dán, to třpytivé za-
blesknutí ve slunci poznání a pak se

vše ztrácí, nebo trvá dál v té úžasné
rozmanitosti stvoření. Mahatma
Gandhi konstatuje, že  nepamatuje-
me-li si minulá stvoření, je to laska-
vost přírody. Život by se stal břeme-
nem, kdybychom museli nést vědo-
mě tak velikou zátěž vzpomínek. A
Elizabeth Kübler – Rossová si po-
steskne: naplnit osud v jediném ži-
votě je prakticky nemožné.
V současném stavu poznání vidíme
více než kdykoli dříve za oponu su-
perinteligentního designéra. Jen
víra pomáhá vidět širší a hlubší sou-
vislosti všeho toho, co nazýváme
životem. Stále více sílí touha po po-
znání celého paradigmatu všech
věd. A tak posouváme hranice po-
znání, jdeme výše a hlouběji a jed-
notlivé výsledky vědních oborů si
neodporují, ale navazují na sebe. 
S úžasem si uvědomujeme  jistý pře-
sah člověka. Jde o transcendentní
přesah celého lidského života. Sou-
časná věda není zatím schopna pro-
kázat existenci života po smrti. Lze
však říci, že z každého z nás zůstává
po smrti to, co lze nazvat duchem
nebo duší jako energetický otisk
našeho já. Naše inteligentní vědomí
se přirovnává k té inteligentní ener-
gii, která směřuje do věčnosti, řeče-
no hyperprostoru. Můžeme také
konstatovat, že jde o jakousi ne-
hmotnou nadzemskou kopii, která
směřuje k dalšímu naplňování.
Transformovaný člověk by měl mít 
i další darované vlastnosti jako roz-
šířené vědomí, vyjádřeno jinak jako
okamžité osvícení k dokonalejšímu
poznání. Mozek je unikátní vesmír-
ný biocomputer, a vše v něm má své
nezastupitelné místo a řád. Vědomí,
podvědomí, nadvědomí a také stále
diskutované nevědomí je oblast,
kde jsou skryté síly, o nichž si v bdě-
lém stavu neuvědomujeme téměř
nic. Po smrti dochází k přechodu
vědomí lidské bytosti do zcela nové
dimenze bytí, jako vědomí, duše  i
paměť. Smrt znamená definitivní
přechod do vyššího prostoru, který
je stvořením Božím. Tato informace
v Božím archivu je platná, pravdivá,
nezničitelná a z lidského hlediska i
objevitelná. Po smrti se nabízejí
pouze dvě možnosti. Totální smrt
těla i duše, naprostá proměna do
minus existence nebo pokračování
existence v hyperprostoru. 

A nyní se objevuje další všetečná
otázka. Kde je ten jiný svět? Je straš-
ně časoprostorově vzdálen, třeba na
jiných galaxiích nebo je nám bezpro-
středně blízko? Manželé Tichopla-
vovi ve své knize Brány pro duše
mají jednoduchou odpověď. Je třeba
otevřít tzv. kosmické kanály a lidské
vědomí po překonání jisté bariéry se
napojí na kolektivní nevědomí,
napojí se na informační pole vesmí-
ru. Má to však jediný háček. Jak pro-
niknout tzv. bariérou přes naše
vědomí do nevědomí nebo nadvě-
domí? Nabízejí se tři způsoby jak
toho dosáhnout. První spočívá 
v tzv. hluboké meditaci, hlubinné
koncentraci, nebo jak říkali staří
Bratři, v hlubokém usebrání. Druhý
způsob doporučuje Stanislav Gróf
tzv. holotropním dýcháním. Třetí
možnost je pak ještě těžko prokaza-
telná, poněvadž je na počátku tzv.
vědeckého ověřování. Strassmann
ve své knize Molekula duše BMT
říká, že produkt šišinky epifýzy je
technickým prostředkem medika-
mentózně použitelným jako nástroj,
jako dopravní prostředek jak se
dostat na druhou stranu, k prahům
dosud neznámého světa. Ruský
vědec Ši-pov pak na vědecké bázi
mluví o tom, že tělo je generátor i
přijímač torzních polí různého
druhu, vědomí plní funkci stabili-
začního faktoru a zachovává indivi-
dualitu duše. Objevují se nová
pojmenování jako metastabilní spi-
nové stavy, tzv. fantomy, ale i bioe-
nergetické solitony, takže duše má
nadvědomí a nekonečné možnosti.
A pak se můžeme dostat až na samý
okraj poznání, když se ptáme co je
podstatou nejvyššího principu ves-
míru, což je už krajně abstraktní.
Pak můžeme dojít k poznání, že
pravé náboženství musí být nutně
univerzální, vše obsahující a vše za-
hrnující. Vzájemné propojování vý-
sledků fyzikálních kybernetických,
ale i psychologických věd vede 
k poznání, že musí existovat taková
vědomá paměť jsoucna, kterou mů-
žeme pojmenovat všemohoucí Bůh.
Tím se tedy dá vysvětlit i smysl
kosmu a lidské osobnosti, která se
může netušeným směrem vyvíjet a
tím naplňovat přesah člověka. 

Jiří Melmuk

3ET-KJ

Možnosti člověka NeBe Či PeKLo
vácLav LaMr

Jsi hvězda, nebo záblesk meteoru?
věčný jsi v Kristu, jinak utrhneš se dolů.

Kdo v Kristu není teĎ, je hříčkou historie,
budoucnost budí děs, minulost svědomím ho bije.

„Bůh není – to je zcela jisté“, vědecky tvrdí ateisté.
svět poznali jsme z části, 

rozum bez pokory tvoří věčné pasti.

Nebude v světě mír, když není v srdci lidí.
Mír září v duších těch, co Krista vírou vidí.

Ježíš nás vede po spirále,
ostatní chodí v kruhu dále.

Prostor a čas jsou břehy řeky bytí,
mořem je věčný Bůh, plavci ho vírou vidí.

Zvítězí ten, kdo složí lidské zbraně,
vítězní andělé pozvednou korouhev Páně.

ano, ale, ano ale...dusí víru srdce malé.
ano, ano, ano, ano – skrze víru vše ti dáno.

Myšlení ztišené pokojně teče,
pluješ-li uprostřed v poloze vkleče.

Zbaven jsi viny, však přesto ji cítíš?
Namísto na kříži ji na sobě vidíš.

co tíží dnes, to nemá váhu zítra,
večerní strach se změní v jásot jitra.

Nyní je noc, však přijde poledne,
má naděje má zdroje bezedné.

Takto se neptám sám, ale je nás víc a neptáme
se poprvé. Vždyť slovo „reformace“ vyjadřuje
návrat do původního tvaru, do kdysi bývalé,
ale nyní již ztracené kondice. Má cenu se takto
ptát a takto přemýšlet? Má to ještě smysl, když
jsme třeba už dávno ztratili svou fyzickou i
psychickou odolnost, kondici? Paul Tillich
hovořil o tom, že ta původní reformace byla
proto tak silná, protože byla zároveň slavná.
Tentýž Tillich také řekl, že éra protestantismu
skončila. My dnes žijeme víc v době „malých
dní“ než ve chvílích velkých změn. Dynamika
a kouzlo přitažlivosti chybí. Ptáme se po léku
na přítomnost i budoucnost. Sociolog Zygmunt
Bauman popisuje současnost jako „tekutý
svět“, ve kterém je i „tekutá láska“. Nic z toho,
co platilo dřív, nyní už neplatí. „Pevný svět“,
který zná dříve narozená generace, nenávratně
mizí. Svět je dnes „tekutý“. Máme se tomuto
světu bránit a vracet se zpátky, jako se před pár
lety utíkalo před postmodernou? Bauman zmi-
ňuje časopis Guardian Weekend, kde jsou zve-
řejňovány případy partnerských problémů v
současnosti. Je zarážející, že v časopise nepo-
měrně více převažují návody, jak provést
dobrý rozchod, rozvod s partnerem než se

zamilovat a začít nový vztah. To je současnost
nadiktovaná spotřebním světem. Jiný zarážejí-
cí příklad, řečeno eufemicky, je moje osobní
zkušenost v ČCE. Je nepřípustná jakákoliv re-
definice českobratrského evangelictví, ale
např. předmanželský sex je v ČCE považován
za legitimní. Jsem člověk současnosti a sotva
lze mladým lidem něco přikázat. V tom se ale
naplno ukazuje ona disproporce mezi tím, co
by mělo být a tím, co je. Pokud je předmanžel-
ský život ponechán čistě na svobodě a rozhod-
nutí partnerů, pak ve stejné míře by se to mělo
dotknout i aktuální definice a pojetí církve,
resp. její re-definice. odtud začíná ona nová
„reformace“ a vůbec není důvod k obavám z
nějakého neoliberalismu. Zároveň se starostí o
ekonomickou budoucnost církve by se církev
sama měla starat také o svoji novou definici.
Mám před očima stále stánek zastoupený ČCE
z oslav 400 let Bible kralické v Kralicích n. o.
letošního září. Jak se cítili lidé pod střechou
toho stánku, když jiné stánky zastoupené jiný-
mi církvemi měly své stánky podstatně úhled-
nější a přitažlivější? Všichni, kdo jsme tam
byli, jsme postřehli alternativu. S liturgikem R.
Guardinim můžeme říci, že v aplikaci liturgie a

v jejím smyslu se nejedná o žádné estétství. Byl
ale onen stánek v Kralicích záměrem? Trochu
mně připadal jako „na stavbě“ a pak jsem plný
žádosti zvědavý, jak dopadne kolaudace. Mů-
žeme ještě něco očekávat?
Vraťme se na začátek. Těžko nám dá vyčerpá-
vající odpověď dr. M. luther. Sotva je řešením
sebeprojekce do síly vzdoru pobělohorských
evangelíků. odpověď je podle církevního roku
Kristovo vtělení a narození, které dává smysl
všemu stvořenému i životu každého z nás. Toto
vánoční světlo ať svítí a stále jasněji.

otto Miklík

Potřebujeme další reformaci?

EKoloGiCKá SEKCE ČESKé KřESťANSKé AKADEMiE
ve spolupráci s Mezinárodním ekumenickým
společenstvím (IEF) se připojuje k lednovým
modlitbám a připravuje Podvečer modliteb za
životní prostředí a náš vztah k němu. Toto eku-
menické setkání se uskuteční v úterý 14. ledna
2014 od 17.30 h (předpokládaný konec do 18.45
h) v přízemí kláštera Emauzy, Praha 2, Vyše-
hradská 49.

Pozvánka



roDiNy PřesíDLeNé Z BarMy
Úřad vysokého komisaře OSN pro
uprchlíky (UNHCR) – pomáhá
uprchlíkům v nouzi a má pro ně
speciální přesídlovací program. Do
něho se  zapojila i Česká republika
a od roku 2008 ve třech vlnách pře-
sídlila do České republiky dvacet
pět rodin barmských uprchlíků, do-
hromady asi 120 žen, mužů a dětí..
Jedná se o lidi, kteří žili nelegálně,
bez možnosti pracovat a vydělávat,
bez jakýchkoli základních práv
povětšinou v Malajsii a Thajsku. 
V Barmě, odkud emigranti utekli,
sice byly přijaty jakési kosmetické
politické změny, které mají zemi
posunout k demokracii, ale  vládne
zde stále represivní režim. V sou-
sedních státech proto žijí v nuzných
podmínkách statisíce barmských
uprchlíků.
V Česku dostali barmští utečenci
azyl (udělení mezinárodní ochra-
ny) a potom se nastěhovali do inte-
gračních bytů na různých místech
země.  Ze začátku mohou pracovat
kupříkladu v technických službách
měst (úklid, úprava veřejné zeleně),
půl roku jim pomáhá sociální asi-
stentka přes městský úřad, dalšího
půl roku jim asistenci poskytuje
Organizace pro pomoc uprchlí-
kům, všestranně s nimi také spolu-
pracuje Barmské centrum Praha. V
tomto smyslu se jedná o poměrně
rozsáhlou pomoc, o které si uprchlí-
ci z jiných zemí mohou nechat jen
zdát. Přesto nemůže zajistit plnou
integraci do společnosti, neboť ta
závisí mimo jiné na vytvoření va-
zeb na členy majoritní společnosti,
na „nové sousedy“. Jde o Čechy 
v místě bydliště přistěhovalých
Barmánců, kteří se začnou s cizinci
bavit, pozvou je domů, otevřou se
jim, podají pomocnou ruku. Zde
mohou hrát významnou roli místní
evangelické sbory, neboť přesídlení
Barmánci jsou křesťané…

BarMáNci ve sBorech
Barmští uprchlíci v ČR jsou větši-
nou baptisté a udržují úzké kontak-

ty s Bratrskou jednotou baptistů 
v Česku. Sami založili křesťanský
bratrský sbor Čjinů (většina Bar-
mánců v Česku pochází z národ-
nostní skupiny Čjin), společně se
scházejí a podporují. Tato veliká
setkání se však mohou konat jen
několikrát ročně, a tak v běžném
životě navštěvují sbory těch církví,
které jsou v místě bydliště a kde se
podaří nějakou spolupráci navázat.
Takto navštěvují tři barmské rodiny
evangelický kostel v Novém Městě
na Moravě, kde se rodiny aktivně
účastní života sboru. Barmské děti
mají české kmotry. Další široká
rodina žije v Osečku, je v úzkém
kontaktu se sborem ČCE v Před-
hradí. Jiné rodiny navštěvují naše
sbory v Boskovicích, Poděbradech,
Nosislavi, Brandýse, nově se rýsuje
spolupráce v Havlíčkově Brodě. Ve
Vysokém Mýtě se stará o dvě barm-
ské rodiny Církev bratrská, ta spo-
lupracuje i s Barmánci v Kutné Ho-
ře. V Poděbradech další barmská
rodina chodí na bohoslužby ke
katolíkům. Myslím, že ani toto není
plný výčet…

Nová BarMsKá roDiNa
v havLíČKově BroDě
V modlitebně evangelického sboru
v Havlíčkově Brodě se ve středu 
27. listopadu sešlo asi dvacet lidí
hlavně ze sboru, ale i mimo něj.
Přišli se seznámit s rodinou Bar-
mánců, kteří od léta ve městě žijí. 
Setkání zahájil farář David Šorm
krátkou úvahou o cizincích , o tom,
jak byli pozitivně vnímáni již ve
Starém zákoně, mimo jiné jako po-
slové dobrých zpráv. Sabe Soe,
ředitelka Barmského centra Praha
potom mluvila o přesídlovacím
programu a o situaci barmských
uprchlíků u nás i ve světě. Před-
nášku doprovodila dvěma krátký-
mi filmy, jeden o současné situaci 
v Barmě, druhý o průběhu usídlo-
vání první vlny Barmánců v Če-
chách. Barmské centrum Praha,
často ve spolupráci s Diakonií ČCE,
pořádá podobné osvětové besedy

pro barmské přesídlence a přijímací
komunity po celé České republice,
aby mohly místní komunity lépe
poznat své nové sousedy.
Pak byl již ponechán prostor na
představení barmské rodiny. Pan
Myitung všechny přítomné překva-
pil, když nevyužil překladu a  před-
stavil se sám česky. Mluvil sice
lámanou a nedokonalou češtinou,
ale na člověka, který je v Česku
necelý rok a jehož jazyk je od naše-
ho naprosto odlišný, to byl podivu-
hodný výkon a získal si ihned sym-
patie přítomných. Dále, už v barm-
štině, vysvětloval, co jej přivedlo 
k opuštění rodné země. Žil v místě,
kde zasahovaly vojenské barmské
jednotky, které ho nutily vykonávat
nucené práce. Proto uprchl do
Malajsie, odkud potom mu umož-
nil UNHCR odcestovat do České
republiky. V Malajsii pracoval jako
svářeč, bohužel tuto schopnost 
v Čechách nemůže využít, musí
nejprve absolvovat rekvalifikační
kurz, na který zatím jeho čeština
nestačí. Alespoň se jako jediný ze
třetí vlny Barmánců přihlásil do
autoškoly. 
Pan Myitung pracuje v městských
technických službách. Paní Myi-
tung je doma s dcerou, které je rok
a půl. 
V následující debatě se lidé zajímali
o to, co se Barmáncům u nás líbí a co
ne, ale také o to, jak by jim místní
lidé mohli pomoci. Hojně zmiňova-

seNiorát PražsKý
MiMoPražsKé sBory

Českobratrská církev evangelická

BENEŠoV U PRAHy – Ne 10 h
Husova 656, f. Tomáš Trusina

BERoUN – Ne 9.45 h
Husovo nám. 43/30, f. Mikuláš
Vymětal

DoBříŠ – Ne 10 h
Husova 1556, f. Samuel Hejzlar

HořoViCE – Ne 9.30 h
Valdecká 408, a f. Samuel Hejzlar

HVoZDNiCE – Ne 9.30 h
Hvozdnice č. 125, f. Vendula Ka-
lusová

KlADNo – Ne 9 h
gen. Klapálka 37/1394, f. Daniela
Brodská

liBČiCE NAD VlTAVoU – Ne 9 h
5. května 66, f. Dana Rotkovská

SEDlEC-PRČiCE – Ne 8.30 h
K. Burky 150, f. Tomáš Trusina, 
j Pavla Jandečková

SoBěHRDy – Ne 10 h
Soběhrdy č. 21, f. Petr Turecký

ŠKVoREC – Ne b,d 9.30 h 
Husova 133, f. Elen Plzáková

Církev bratrská

NERAToViCE – Ne 10 h 
LŠU Vojtěšská 1219, k. Oldřich
Kadlec

KlADNo – Ne 10 h
Víta Nejedlého 1503, k. Daniel
Kaleta

Evangelická církev metodistická

KlADNo – Ne 11 h
Milady Horákové 1526 (v modli-
tebně CASD), k. Tomáš Trávníček

SlANý – Ne 9 h
Vepřkova 1087, Husův dům, k. Ja-
na Daněčková

BohoslužbyBarmánci ve sborech Čce
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ná byla pomoc s češtinou, neboť
znalost jazyka je klíčová pro další
život každého cizince u nás. Bar-
mánci dostali od sboru nabídku,
aby se účastnili akcí, které se ve
sboru konají. Hned další týden při-
šli na tradiční předvánoční pečení
perníčků. 

co teDy Je MožNé BarMáNcůM
NaBíDNout, JaKá PoMoc
Je NeJceNNěJŠí?
O pomoci je známé, že bývá někdy
ošemetná. Přílišná pomoc může
paradoxně ublížit tím, že přebere-
me za druhého člověka iniciativu a
zodpovědnost a on zůstane pasiv-
ní. Rozhodně je ale cenná pomoc 
s výukou češtiny, žádoucí je zapo-
jení do akcí sboru, které pomůže,
aby se lidé cítili jako doma, mezi
svými, jako plnohodnotní členové
konkrétního, fungujícího společen-
ství. Nabízejí se možnosti účasti
dětí v různých sborových akcích,
třeba na táborech apod. Samozřej-
mě, že vítaná je i materiální pomoc,
sbírky při příležitosti různých svát-
ků. Ta se odehrává většinou na
začátku, což je nejvíc namístě. Po-
třeba duchovní podpory však trvá
stále a vyžaduje dlouhodobé nasa-
zení, snahu o pochopení odlišností
a toleranci jedněch k druhým.

Alena fendrychová, 
koordinátorka pro práci s migranty,

Diakonie ČCE

vácLava JaNDeČKová: KáMeN

Pod tímto mnohoznačným názvem
se skrývá důkladně zpracovaná a
obrazově i dokumentačně bohatě
vybavená studie, která přispívá k
odhalení jednoho z nejpromyšleněj-
ších komunistických zločinů ze
začátku studené války, tzv. akce
KÁMEN. Přísně tajná a kamuflova-
ná past organizovaná bezpečnost-
ním aparátem v okolí hraničního
přechodu Všeruby na Domažlicku
si kladla za cíl odstranit vybrané
osobnosti z veřejného života a „izo-
lovat“ je od „světa“. Kniha se zamě-
řuje na oběti, pachatele, a zejména
pak na osoby, které hrály důležitou
roli na obou stranách tragického
dramatu, z něhož vyplývají i pro-
blémy protikomunistického odboje.
Velkým přínosem pro objasnění
případu falešných hranic jsou auto-
rkou nedávno objevené a dosud
nezveřejněné paměti klíčového
svědka Stanislava Lišky. K plastič-
nosti celého líčení přispívají jak
četné archivní materiály a přetisky
nejrůznějších dokumentů, plánků a
fotografií, tak i citace z rozhovorů 
s pamětníky. Autentičnost a závaž-

nost důkazů o zločinném spolčení a
jeho pozadí podtrhují odborní re-
cenzenti knihy, historici Igor Lukeš
a Václav Veber. Autorka, která na-
psala také řadu odborných článků,
předkládá reálný pohled na jeden z
důsledků komunistického převratu
v Československu – zločinné prak-
tiky československé komunistické
tajné policie inspirované sovětským
vzorem. Kniha chce být také morál-
ní výzvou příslušným českým úřa-
dům, aby proti dosud žijícím viní-
kům zakročily podle práva.
Představovaná publikace má však
být i důležitým poselstvím pro širo-
kou veřejnost, kdy se znepokoje-
ním sledujeme, že v naší společnos-
ti narůstá lhostejnost ke všem před-
listopadovým událostem (na rozdíl
od zemí s podobnou minulostí jako
je Maďarsko či Rumunsko, kde
ústavní soud v prosinci 2013 rozho-
dl, že vražda a zločiny proti lid-
skosti jsou nepromlčitelné); jak pře-
stává na mnoha úrovních hrát u nás
roli, jakým způsobem lidé prochá-
zeli uplynulou dobou a jak  krutý
režim zde ve skutečnosti byl. Právě
ona zdokumentovaná lstivost a
zákeřnost by měla varovat, aby-

chom ani dnes nebyli naivní a neu-
spokojovali se pouze tím, co zazní-
vá nahlas a v oficiálních vyjádře-
ních.  
Knihu Kámen, Svědectví  hlavního
aktéra akce „Falešné hranice“ u Vše-
rub na Domažlicku, autorky ing.
Václavy Jandečkové vydalo Nakla-
datelství Českého lesa (Vodní 18,
344 01 Domažlice, www.naklada-
telstvi-cl.cz), vazba pevná, formát
B5, 328 stran.

red.

Naše recenze Nový seriáL ČesKé teLeviZe
Díky vstřícnosti České televize,
díky skvělému natáčecímu štábu a
především díky Petru Kolínskému,
který přišel s nápadem udělat filmy
o krajanech, mohu čtenářům ET-KJ
doporučit ke zhlédnutí seriál 26mi-
nutových dokumentárních filmů o
českých evangelických sborech ve
východní Evropě.
Seriál „Zapadlí evangelíci“ mapuje
život českých evangelíků ve dvoj-
násobné emigraci, národnostní a
náboženské. Pokusili jsme se zachy-
tit minulost, současnost, ale tu i tam
i pohled do budoucnosti. 
Seriál bude vysílán vždy v neděli 
v odpoledních časech na ČT 2. Prv-
ní díl pod názvem “Marie” byl odvy-
sílán 5. ledna. Další díly následují:
12.1. - Chorvatsko 16.05 h 

„DVOJÍ POHLED“ 
19.1. - Srbsko 16.15 h 

„MODLITBA PRO 
VELIKÉ SREDIŠTĚ“

26.1. - Rumunsko 16.45 h 
„SÍLA SLOVA A ZEMĚ“

2.2. - Polsko 16.00 
„ŘEČ SKLA“ 

Nechť v novém roce se nad námi
klene Boží požehnání. Příjemné chví-
le u obrazovek i ve dnech všedního
života vám přeje 

Petr Brodský, 
celocírkevní kazatel 

pro české sbory 
ve východní Evropě


