
MoDleTe se k ToMu,
kTeRý vyslýchá
exoDus 32,7-14

Neděle Rogate vyzývá k modlitbě, a
pokorná modlitba, to bylo také to je-
diné, co Mojžíšovi zbývalo. Stál tvá-
ří v tvář Hospodinu, který se zlobil.
Zlobil se na Izraelce; je to lid tvrdé

šíje, říkal a chtěl s nimi skoncovat. 
Z Mojžíše by pak mohl vzejít nový
lid, podobně jako z Noeho nebo 
z Abrahama. Ale Mojžíš nechce, o
takovou poctu nestojí. Mojžíš pro-
sí. Prosí o slitování, podobně jako
Abraham prosil za Sodomu a Go-
moru.
Abrahamovi ani Mojžíšovi nebylo
lhostejné, co bude s lidmi kolem
nich. Bylo jim jich líto, a tak prosí  o
lítost i Hospodina. Ano, ti lidé udě-
lali mnoho zlého. Uhnuli z cesty,
kterou jim Hospodin ukázal, ale
stále to jsou lidé, na kterých Abra-
hamovi i Mojžíšovi záleželo.
Mojžíš prosí Boha. Nehledá pro ne-
poslušný lid omluvy ani polehčující
okolnosti. Tak to často děláme my.
Ti lidé nám jsou podobní a my, mys-
lím, docela rozumíme jejich stra-
chům a obavám. 
Mojžíš mluví s Hospodinem a je-
dinou zbraní, kterou pro tento boj 
s Bohem má, je připomínka smlou-
vy, kterou Hospodin se svým lidem

uzavřel. Připomenutí jeho věrnosti
a pak prosba: dej se pohnout lítostí.
Je to odvážná modlitba, a Mojžíš 
v ní pak ještě pokračuje a nabízí za
lid sebe sama. V tom je podobný
Kristu.
Ježíš Kristus nasazuje sám sebe také
pro dobro nás všech, lidí tvrdé šíje.
Nejsme na tom o mnoho lépe. Často
hledáme cesty, zklamáváme, ztrácí-
me se v beznaději a strachu. A přes-
to se nad námi Bůh slitovává.
A slitoval se i tehdy na poušti, když
ho Mojžíš prosil. Vyvedení z Egypta
nemá znamenat záhubu, ale naději.
Vyvedení z Egypta hříchů a chyb je
nadějí i pro nás dnes. Ani tehdy ani
dnes nemusíme mít z Hospodina
strach. On je přece Bohem, který se
slitovává, a to je to důležité. Hospo-
din pamatuje na svou smlouvu,
slyší naše modlitby, je pohnut lítos-
tí... To je naše naděje a radost i dnes.

Dagmar Hrubantová, 
farářka ČCE, nemocniční kaplan-

ka v Luži-Košumberku
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Poselství k neděli Rogate

S upřímným a pravdivým pohle-
dem na horizont, kde spatřujeme
všechny církve tak, jak jsou i s roz-
manitými denominacemi, můžeme
hovořit o reformaci naší, ale také 
o reformaci vaší nebo též o té jejich
reformaci. Žijeme v interpretacích a
své velké učitele asi nikdy nepocho-
píme zcela. A vlastně je každý nějak
chápeme po svém. Tak i pro ČCE
kdysi interpretoval J. L. Hromádka
reformátora dr. Martina Luthera.
J.L.H. o Lutherovi kriticky napsal, že
německý reformátor od sebe roztrhl
Zákon i milost, čímž pražský teolog
uvedl do popředí tradici švýcarské-
ho reformátora. Současné pečlivé
bádání o Lutherovi naopak zjišťuje,
že evangelium Ježíše Krista, jak mu
Luther rozuměl, v sobě obsahuje jak
Boží soud, tak i Boží milost spojitě.
Zákon i milost, soud i ospravedlnění
hříšníka, které přichází po odsouze-
ní hříchu, patří k sobě, proto pro
luterány v liturgickém sledu boho-
služby následuje po zvěstovaném
evangeliu kající modlitba se slovem
milosti a radostným vyznáním víry.
Ve výše zmíněném ohledu J.L.H.

nepopsal Luthera pravdivě a přesně,
J.L.H. více vycházel z německých
vykladačů Luthera než ze samotné-
ho reformátora a svými závěry po-
znamenal mnohé generace v ČCE.
J.L.H byl původně luterský evange-
lík z Hodslavic (a byl též luterským
vikářem ve Vsetíně), který se ale po
vzniku ČCE přiklonil spíše k „jed-
nodušší“ reformované tradici po-
dle dobového trendu, ve kterém
viděl větší „dynamiku“. Tím také
poznamenal charakter naší ČCE. Za
úvahu též stojí skutečnost, že ně-
kdejší československý prezident 
T. G. Masaryk odstoupil od svého
původního římskokatolického vy-
znání a pod vlivem faráře Ferdinan-
da Císaře, superintendenta církve 
h. v. v Kloboukách u Brna, který jej
sice od konverze zrazoval, přesto
přistoupil ke kalvínské tradici, jejíž
„prostotu“ filosof obdivoval. ČCE
jako někdejší „národní“ církev chtě-
la být zajedno se svým prezidentem
a vliv reformované tradice podle
obecné zkušenosti v ČCE převládá
dosud. Chceme být jako přežívající
českobratrští evangelíci i řádnými

luterány dneška? Budeme jimi mu-
set být, pokud jsme členy Světového
luterského svazu (SLS). Jinak si o nás
opravdové luterské církve budou
myslet, že členství naší ČCE v SLS je
vypočítavost a podvod. Ve spisku
nazvaném příznačně Cesty českých
evangelíků z roku 1934, z doby
„první republiky“, která se pro nás
evangelíky může právem nazývat
„dobou brožurkovou“, putuje J.L.H.
takto po těchto Cestách českých
evangelíků: „Živé motivy starého
kalvinismu katastrofálně poklesly
ve starých sborech a s luterstvím 
v jeho podstatě si málokdo věděl
rady“ (str. 42). To byla bilance něko-
lik málo let po „sjednocení“ a vzni-
ku ČCE. Luterství v nově vzniknuv-
ší ČCE bylo nežádoucí. Až příliš při-
pomínalo českým evangelíkům jak
stavbou „svátostného prostoru“, tak
i bohoslužbou kříž, který se stal
symbolem protireformace, rekatoli-
zace a tento „kříž“ byl proto chápán
jako pevně spjatý s habsburskou
monarchií, kterou nahradilo mladé
Československo. To bylo tehdy 

naše reformace!
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Tuto akci pořádá každý rok Institut Terezínské inici-
ativy a Nadační fond holokaustu. I letos se 28. dubna
sešli lidé na nám. Míru v Praze, aby dali čtením jmen
umučených a zavražděných obětí zrůdné myšlenky
„konečného řešení židovské otázky“ najevo, že jim
tato vzpomínka není lhostejná. Je vždy fascinující,
kolik lidí se řadí do fronty a tiše čekají, aby mohli 
u malého pultíku přidat svůj hlas při čtení jmen těch,
kteří byli zavražděni v různých koncentračních tábo-

rech. Letošní čtení bylo zaměřeno na dětské oběti 
z řad Židů a Romů. Bylo dojemné, že se ke čtení při-
daly i školní děti, některé sotva bylo přes pultík
vidět. 
Přejme si, aby to nebyl jen každoroční tradiční akt
vzpomínání, ale osten, který by trvale zůstal v srdci
každého z nás. Ať je bolestným vykřičníkem, že nic
podobného nesmíme už nikdy dopustit!

Marta Srbová

AkTuálně

Den vzpomínání na oběti holokaustu – Jom ha-šoa 

Byla jsem na hudebním pořadu zvaném Open mic NA PRAHU 
v brněnském Café Práh. Zpívalo tam několik zpěváků, výborný Jiří Smrž,
bezvadný Tomáš Háček a další do hudební scény vstupující autoři. Své
tři „duchovní písně“ oznámilo a provedlo duo Tyrkysfire. Tóny padaly
do sálu jak světelný azurový vodopád. Autorská dvojice, cele v nich pono-
řená, klesala pod jejich tíhou, vznášela se a plula v kaskádách hudby,
rytmů a slov. Vypadalo to, že naráží na další tajemné nebezpečné, hlu-
binné proudy. Stesk, obavy, těžké a tiché vzdechy náhle ke konci prozá-
řil líbezný úsměv plný tryskající, osvobozující naděje. Dozněla jejich pí-
seň na text proroka Izajáše, verš šestnáctý z čtyřicáté deváté kapitoly:
„Hle, vyryl jsem si tě do dlaní.“ Ta píseň mne zasáhla, byť v angličtině.
Doma jsem si vyhledala v Bibli známý text: „Cožpak může žena zapome-
nout na své miminko a nesmilovat se nad synem svého lůna? I když ony
mohou zapomenout, já však na tebe nezapomenu. Hle, vyryl jsem si tě do
dlaní, tvé hradby mám před sebou stále,“ mluví Bůh k městu Davidovu 
a jeho lidu. Úžasné, silné povzbuzení. Vybavil se mi úsměv, který rozzá-
řil tváře zpěváků, jako by jim spadl kámen ze srdce. Objevil se i na mé
tváři a srdce mi povyskočilo. Ten text si zpěváci přisvojili a poslali jej po-
sluchačům. Bůh má na své dlani vyrytá naše jména, nezapomene na nás.
Jaké povzbuzení! Lidé si občas prohlížejí své dlaně. Pamatuji si, že jako
malé dítě jsem se jednou v němém úžasu zahleděla na své horní končeti-
ny. Copak mi to narostlo? K čemu to mám, co s tím můžu a budu dělat?
Prožila jsem první zvláštní okamžik vytržení. Myslím, že jsem si uvědo-
mila, že ruce jsou veliká výhoda, že mít ruce je obrovský dar. Vždyť ruka
nám umožní dělat tolik věcí! Později jsem poznala, že mozoly lze získat
nejen z krumpáče a kladiva, ale i z pera a tužky. Každá činnost ruku spe-
cificky poznamenává a cvičí. Na rukou je vidět, zda jejich vlastník dělá
těžkou práci, nebo fajnovou. Podle rukou poznáme, s kým máme tu čest,
nejen podle šatů. Lidé si však prohlížejí své ruce i z jiných důvodů. Za-
jímají je čáry a rýhy na vlastních dlaních, hledají, jak dlouhá je čára jejich
života, jaká bude jejich budoucnost, zda budou zdraví a podobně. Exis-
tují návody, jak v dlaních číst a hádat z nich svůj osud. Jsou to dávné
pohanské praktiky, které Boží slovo zapovídá. Stejně jako hvězdopravec-
tví, horoskopy, věštění z karet a podobně. Dnešní doba je oprášila, a je
hodně těch, kteří jim propadají, i těch, kteří na lidské zvědavosti vydělá-
vají. Nevědí, že je to Hospodin, kdo má v rukou naše dýchání i život. My
nejsme tak jednoznačně vydáni osudu. Do jisté míry si budoucnost urču-

Tvé jméno 
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v počátcích mladé republiky, ale co
nyní? Chceme si dnes „vědět rady“,
co s luterstvím? Reformace (nejprve
ta německá) popsala tehdejší nové
církevní útvary výstižně, když k so-
bě samé nová evangelická církev při-
dala komentář: ECCLESIA VERBI
DEI REFORMATA ET SEMPER
REFORMANDA – „církev reformo-
vaná Božím slovem a (týmž Božím
slovem) stále se reformující“. Pro
pravověrného luterána ale ve věci
Božího slova platí jistá hierarchie.
„Božímu slovu“ na prvním místě ro-
zumí jako vtělenému Ježíši Kristu.
Pak, na druhém místě, je „Božím slo-
vem“ naše lidské zvěstování, kázání
evangelia. A teprve až na třetím
místě je „Boží slovo“ jako Bible, lite-
ra Písma svatého. To má hluboký
dosah v životě církve. „Boží slovo“
není školometskou a „mechanic-
kou“ záležitostí, jak si umíme před-
stavit třeba práci s biblickou konkor-
dancí. „Boží slovo“ jako živý a vzkří-
šený Ježíš Kristus umožňuje „obe-
jmout“ rozdílné duchovní proudy,
spiritualitu, po které v ČCE nejen
sám dosud marně volám. „Boží
slovo“ jako Ježíš Kristus není selek-
tivní, ale naopak kumulativní tak,
jak to třeba v tom špatném známe ze
zkušenosti v ČCE, když poněkud
„rasisticky“ eliminujeme ze svých
řad trochu jiné duchovní smýšlení,
které není přesně „českobratrsky
evangelické“. Tak tomu bylo i s cha-
rismatickým hnutím, které mně sice
není blízké, ale respektuji jeho váhu
a „právo na život“ třeba i v rámci
ČCE. Totéž si myslím i o evangeli-
kálních proudech, které mohou a

mají mít své místo v ČCE. Vycházím
z luterského pojetí „Božího slova“.
To je silně ku-mulativní a podporuje
tvorbu církve a víru v ní. Zatímco
„školomet“ i se sebelepší snahou stát
v „Duchu a pravdě“ (J 4,23) zůstane
jenom „školometem“, který nepo-
chopil, že „pozitivistické myšlení“ i
„novodobý racionalismus“ (pokud
vůbec o něm můžeme dnes hovořit)
se v současnosti více a více vytrácí.
Ale takový se bude přesto ohánět
Biblí a bojovat možná až k nepříčet-
nosti za tradici Slova, až dojde k roz-
tržce a třeba i ke zranění, a tím druhé
odradí. A asi ještě hůř na tom bude
liberál, kterého se nic z těch „vel-
kých“ věcí nedotýká a kterému
chybí ona „zasaženost“, o níž mluvil
vlastně taky tak trochu „školomet-
ský“ Karl Barth. David Sedláček, fa-
rář ČCE v Krouně, si v reformačních
pramenech všímá vysoké míry zlo-
by a nesnášenlivosti u německého
reformátora i jeho „týmu“ vůči teh-
dejší římské církvi. Nelze přijmout 
z reformace všechno a beze zbytku.
To podstatné ale je, že Bůh je milo-
srdný, když dělá člověka spravedli-
vým zadarmo a z milosti. Bůh je
láska, a proto si v tomto ohledu do-
volím též vlastní reformační inter-
pretaci, že „Lutherova reformace je
přece jen reformací Lásky“. Refor-
mace zdůraznila, že Bůh je láska ve
svém Kristu, má mě rád jako svého
člověka a dává mně v Kristu své Bo-
ží slovo, které mohu slyšet od dru-
hého člověka, nejen třeba od kazate-
le, a toto Boží slovo ukryté v Bibli si
sám mohu přečíst kdykoliv během
dne. „Reformace“ dosud nepřestala
a nepřestane až do soudného dne.

Tak můžeme sledovat i v porefor-
mačním luterství vznik „reformní-
ho“ pietismu P. J. Spenera ve 2. polo-
vině 17. století. Ale i v táborech kal-
vínských církví dávno po reformaci
se můžeme setkat s dvakrát „rerefor-
movanou“ církví v Holandsku. A
nověji i D. Bonhoeffer se rozhodl cír-
kev reformovat svou tezí, že „žijeme
před Bohem, jako by Boha nebylo“ a
přesto „je Bůh vždy uprostřed naše-
ho života“. Žijeme v interpretacích a
na nikom a na ničem nezůstane „nit
suchá“. Prof. ThDr. M. Prudký inter-
pretoval tzv. Barmenské teze. Tro-
chu ale opomíná specifickou christo-
logii tohoto prohlášení i prostředí,
kde Barmenské teze vznikly skrze
Vyznávající církev. Ale chceme
všem starozákoníkům odpustit, pro-
tože prof. Prudký ve své interpretaci
dobře zdůrazňuje, že křesťanství
není překonáním a popřením ži-
dovství. Křesťané na celém světě
mají své židy chránit, protože patří-
me k sobě. Můžeme směle říci, že
křesťanství není překonáním židov-
ství, nýbrž jeho reformací. Židé jsou
naši starší sourozenci ve víře.
Všichni patříme k sobě tak, jako kdy-
si prof. A. Molnár řekl, že Kalvín byl
„luterán“.  Jako Češi máme i svoji
českou reformaci, která předešla tu
světovou. Velmi jsem si oblíbil jednu
modlitbu M. Jana Husa, třebaže po-
strádá „moderní“ interpretaci pro
současný svět. Lidský život bývá
někdy hořký a trpký, přesto se s M.
Janem Husem můžeme modlit: „Ó
nejsladší Kriste, táhni nás slabé za
sebou, protože když ty nás nepotáh-
neš, nemůžeme tě následovat…“ .

Otto Miklík

naše reformace!
Dokončení ze str. 1

izRAelská ARMáDA zAčne PovolávAT ARAby křesťAnského vyznání
Izraelská armáda začne povolávat arabské občany křesťanského vyznání.
Sdělil to armádní mluvčí, podle něhož služba pro Araby na rozdíl od Židů
nebude povinná. "Nepodřízení se příkazu nebude protizákonné," řekl.
Arabové křesťanského vyznání se dosud mohli k vojenské službě hlásit dob-
rovolně. Podle izraelského rozhlasu se jich dobrovolně do armády ročně při-
hlásí asi sto, nově by jich mohlo být až tisíc. Armáda jim v nejbližších týd-
nech začne rozesílat povolávací rozkazy. V Izraeli žije 1,5 milionu Arabů,
takže tvoří pětinu občanů země. Z nich se ke křesťanství hlásí asi 130 000 lidí.
Arabové jsou na rozdíl od židovského obyvatelstva vyjmuti z povinnosti
vojenské služby. Výjimka platila donedávna také pro ultraortodoxní židy,
avšak soud a po něm loni v březnu také parlament ji zrušily. Ultraortodoxní
tvoří asi desetinu z necelých osmi milionů občanů Izraele. Vojenská služba
je povinná na tři roky pro muže a na dva pro ženy. Povolávací rozkazy pro
arabské křesťany komentoval kriticky křesťanský člen izraelského parla-
mentu Básil Ghattás z arabsko-židovské strany Hadaš. Podle něj se izrael-
ská pravice snaží Araby vyznávající křesťanství oddělit od zbytku arabské
komunity a vyvolávat v nich dojem, že k ní nepatří. Vyzval všechny, kdo
dostanou povolávací rozkazy, aby je "poslali armádě zpět nebo spálili na
veřejném místě, protože příštím krokem může být zavedení povinné služ-
by". Kněz řecké ortodoxní církve Gabriel Nadaf naopak krok armády oce-
nil. "Je třeba, aby příslušníci křesťanské komunity pochopili význam vojen-
ské služby, aby se zapojili v zemi, v níž žijí, která je chrání a jejíž jsme obča-
ny," řekl.

podle ČTK

* V neděli 27. května se ve Vatikánu uskutečnila skutečně výjimečná akce
– zároveň byli svatořečeni dva výrazní papežové z teprve nedávné doby:
Jan XXIII. a Jan Pavel II. Není pochyb o tom, že oba byli velice vlivní a pozi-
tivním způsobem se projevovali nejen ve směřování vlastní Římskokatolic-
ké církve, ale také přispěli k proměně světových událostí. I proto mají ve své
církvi široké zástupy obdivovatelů.
* Stejnou neděli se konaly nám nepoměrně bližší, rozhodně geograficky,
důležité akce, které organizovalo Mezinárodní křesťanské velvyslanectví
Jeruzalém (ICEJ). Jednak „Pochod dobré vůle“ z pražského Kafkova náměs-
tí, na který navázalo shromáždění „Všichni jsme lidi“ s kulturním progra-
mem ve Valdštejnské zahradě. Myslel jsem si, že o tom napíšu pár řádků,
ale s povděkem jsem přijal zaslanou zprávu br. M. Šlechty, a tak k ní posky-
tuji jen několik fotografií. Pouze zmíním, že bylo pro mne až dojemné vidět
převážně mladé lidi z Německa, kteří se celého dne účastnili jak s němec-
kými, tak izraelskými prapory. Myslím, že by bylo z mnoha ohledů užiteč-
né, kdyby tuto tradiční dobře připravovanou a obsazenou akci svou pří-
tomností podporovalo více evangelických křesťanů.
* Sice jen stručně, ale zato v mnoha médiích se objevovalo přímo v titulku,
že „Gross přijal Krista a omlouval se všem, které zklamal“. Samozřejmě se
k tomu vyslovovalo dost lidí – někteří to hodnotili jako pozitivní obrat, ně-
kteří to trochu zlehčovali, někteří poukazovali na to, že měl následovat po
omluvě i nějak konkrétní „čin“, tedy snad náhrada toho, co dříve někdejší
premiér naší republiky zvláštně získal pro sebe... Nemusíme mít pochyby,
vždycky se najdou lidé, kteří dobře vědí, co by ti druzí měli udělat, jak by se
měl projevit takový zásadní životní obrat právě v jejich životě. A i když za
charakteristikou „přijal Krista“ zbývá ještě mnoho otazníků, jistě to není
téma pro veřejnou diskusi. Stanislavu Grossovi přejeme, aby zmíněné roz-
hodnutí proměňovalo celý jeho život.
* Těžko se zavděčit všem. Ministr zahraničí L. Zaorálek při své návštěvě
Čínské lidové republiky prohlásil, že česká strana „respektuje územní celist-
vost Čínské lidové republiky... a nepodporuje samostatnost Tibetu v jaké-
koliv formě“. Tím snad udělal radost hostitelské zemi a podpořil hospodář-
ské zájmy své cesty, ale ukazuje se, že jistě nemluvil za všechny Čechy.
Mnozí mají jiný názor, a proto vznikla i petice „Omluva za Tibet 2014“, která
vyžaduje Zaorálkovu omluvu a vyjádření, že Česká republika nepodporuje
porušování lidských a národních práv v Číně. 

Některé události či zprávy se v těch zpětných zrcátkách skutečně zalesk-
nout, jiné přecházíme celkem bez povšimnutí. Ale přeji nám, abychom je
uměli správně číst i vykládat.

Bohumil Kejř

z církví doma i ve světě

„A pakli oko tvé pohoršuje tebe, vy-
lup je a vrz od sebe.“ (Mt 18,9) – Nad
posledním Kunderovým románem
napadne písmáka zkraje tento citát.
Na přebalu je totiž skica: jedno oko
má postava dosud v očním důlku,
druhé v pozdvižené ruce (napřahu-
jící k hodu?) …  
Stejná autorská ilustrace se nachází
na přebalu italského překladu (vy-
daného půl roku před francouz-
ským originálem). Kundera zřejmě 
s Ježíšovým pověděním dlouho zá-
pasil a na závěr literární dráhy se
mu odhodlal plně vystavit … Copak
odlišuje Slavnost bezvýznamnosti
od předchozích Kunderových romá-
nů a povídek, v čem spočívá onen
radikální řez? Tentokrát – konečně!
– chybí moment sadomasochismu.
(Ten například předchozí román
L´Ignorance čili Nevědomost nejmé-
ně na jednom místě vysloveně poka-

zil.) Kundera jako by ze sebe (pozdě,
ale přece) setřásl určité prokletí …
Paradoxně k tomu mohly přispět ta-
nečky kolem trilogie s názvem Pa-
desát odstínů šedi. Jak asi mediální
cirkus kolem veledíla britské „kole-
gyně“ (monotematicky zaměřeného
na sadomasochistické hrátky) musel
být Kunderovi protivný!
V románu, jehož dějovou kostru tvo-
ří konverzace, zážitky, šprťouchlata
a debakly skupiny přátel a souvisejí-
cí touhy, zármutky, vize a přeludy
tu individuální, onde společné (zá-
věrem hromadné), přicházejí jinak –
v neotřelém provedení – ke slovu
Kunderova oblíbená témata: nedo-
konaná ženská sebevražda (zde
nahrazená vraždou zachránce), kýč
(interesantně se jevící choroba a mi-
lostný poměr – obojí vymyšlené, aby
se dotyčný mohl kochat vlastním
imponujícím obrazem v očích dru-
hých; záchrana tonoucí ženy moti-
vovaná slavomamem), žerty rozjeté
k neukočírovatelnosti (s komunikací
ve vymyšlené „urdštině“, s oživlými
figurkami ze sovětského politbyra).
Útlá knížka nutí čtenáře, aby se 
k přečtenému vracel …  
Ústředním výrazem románu je fran-
couzský novotvar „EXCUSARD“
pro člověka podléhajícího nutkání
stále se omlouvat, ospravedlňovat,
žadonit o odpuštění, tím však pro-
vokujícího agresi. (Mistrně je podá-
na srážka „excusarda“ se sebevědo-
mou dívkou na ulici: její nadávky
mu dále srážejí sebevědomí, podně-
cují ale i ventilování tématu.) Na s.
127-128, kde se „chronickému sebe-
ospravedlňovači“ Alainovi omlou-

vá přelud jeho matky za to, že byl
přiveden na svět, jako bychom
zaslechli (až do obratu „někoho vy-
robit“) ohlas rozhovoru otce se sy-
nem z románu O rodičích a dětech
od Emila Hakla a stejnojmenného
filmu, uchopení motivu je ovšem
plně kunderovské. Kundera stojí –
stejně jako v dřívějších dílech – na
pozicích gnostických: lidská existen-
ce je pro něj tragickým důsledkem
kosmické náhody. Souběžně se svě-
tovou premiérou Kunderova posled-
ního románu (jeho italskou verzí), 
v němž je nejvíce místa věnováno
sebeospravedlňovací obsesi, vyšel
pozoruhodnou shodou okolností 
v celoněmeckém evangelickém mě-
síčníku Chrismon článek teoložky
Breit-Kesslerové s podtitulkem
„Proč si vlastně myslíme, že se musí-
me stále a za všechno ospravedlňo-
vat?“, kde autorka rozvíjí biblické
důrazy Martina Luthera mimo jiné
takto: „Sám/sama sebe skutečně
nemusím ani nemohu ospravedlnit.
Jsem ospravedlněn/ospravedlněna
od Boha, pouze z jeho milosti. Konec
s tím, abych musel/musela svou
vlastní existenci odůvodňovat! Ko-
nec s tím, aby ostatní určovali, zda
jsem správný/správná.“

František Schilla
Odkazy:
Kundera, M.: La fete de l´insignifiance
(Slavnost bezvýznamnosti). Editions Galli-
mard 2014
Breit-Kessler, S.: „Entschuldige bitte, dass
ich lebe“, Chrismon 10/2013, s. 56 
(http://chrismon.evangelisch.de/blog/im
-vertrauen/entschuldige-bitte-dass-ich-
lebe-19784)

Dost bylo sebeospravedlňování!

jeme sami již svým přístupem k Božímu slovu. Svou
poslušností či neposlušností Božích apelů. Že Bohu
náš osud není lhostejný, vidíme v jeho podané
záchranné ruce. Vidíme to v jeho slovu a poznali jsme
to na spasitelném díle Božího syna, našeho Pána Ježíše
Krista. Kdo miluje, je schopen veliké oběti i za cenu
utrpení, poškození a zničení vlastního života. Starý
zákon nám v Izajášově proroctví vykresluje Boha jako
toho, kdo si sám na svou dlaň vyryl jméno města a
lidu, jména těch, které miluje. Před pár dny jsem si při
práci poranila dlaň pravé ruky. Štípalo to a na dlani
zůstaly stopy odtržené kůže, seřazené do dvou nepra-
videlných, přerývaných řádků jak malá písmena.
Vypadalo to jak podivný nesrozumitelný rudý text. Při

každé práci se ranky ozvaly, při nesení tašky, při umý-
vání. Omezovaly mne a překážely, nedaly na sebe jen
tak zapomenout. Připomínaly se, i když jsem je nemě-
la zrovna na očích. Zlobila jsem se na svou nešikov-
nost a neopatrnost. Byla to však podivuhodně načaso-
vaná Boží režie a vyučování přímo v praxi! Za pár dní
jsem totiž uslyšela onu krásnou píseň dua Tyrkysfire s
výše uvedeným biblickým textem. Bůh si rány na své
dlani způsobil sám, vyryl si tam tvé jméno, Sione,
Jeruzaléme, Boží lide! Vyryl si je tam vědomě a 
s úmyslem. Schválně. Možná je tam dosud vyrývá.
Znovu a znovu obnovuje bolestivý krvácející „text“ a
odmítá, aby se hojil a zmizel. Nechce mít od zranění
konečně pokoj, nechce na svůj lid zapomenout. Tak
jako milující nemíní nikdy zapomenout na svou milo-
vanou. Možná na svou dlaň přidal i další jména, mé
jméno i tvé jméno.

Marie Plotěná

Tvé jméno 
Dokončení ze str. 1

zpětné (mediální) zrcátko

(DůRAzy MARTinA luTheRA nA PozADí kunDeRovA RoMánu slAvnosT bezvýznAMnosTi)



3ET-KJ

Křesťanskou hudbou se většinou ro-
zumí tvorba určená pro bohoslužbu,
popřípadě hudba napsaná primárně
k vyjádření a popsání vztahu Bůh a
člověk – v modernějším pojetí hovo-
říme o písních chval a uctívání, tzv.
worship music. Pokud se budeme
držet této striktní definice, nutně
dojdeme k závěru, že se jedná o vel-
mi omezené vnímání. Bůh ale pro-
storem a časem omezený není. Proč
by tedy měl být omezen jen jedním
přípustným způsobem chvály? Exis-
tuje křesťanská hudba i za branami
kostela? 
Moderní křesťanská hudba by se
dala nejlépe charakterizovat jako
umělecká tvorba produkovaná věří-
cími lidmi, kteří svůj postoj k Bohu
neskrývají ve veřejném životě ani ve
své tvorbě. Setkali se s Bohem a toto
setkání bylo pro ně tak významné,
že se to projevuje v celé jejich tvorbě.
Stejně jako věřící zedník nestaví
pouze kostely a věřící pekař nepeče
výhradně hostie, tak ani tito hudeb-
níci netvoří výhradně hudbu urče-
nou k uctívání. Stejně jako existuje
více lidských temperamentů, tak i
křesťanská hudba má mnoho podob
a forem. Nejrozšířenější jsou již zmi-
ňované chvály a uctívání, oblíbený
je gospel a folk, mezi mládeží vede
pop a rock. Ani okrajové hudební
žánry nezůstaly bez povšimnutí,
takže si na své přijde vyznavač
country, taneční hudby, metalu či
hip-hopu. V katalozích křesťan-
ských hudebních vydavatelství na-
jdete také klidnou relaxační hudbu
anebo inspirativní písničky, kterými
můžete doprovodit svou jízdu na
kole v posilovně. V USA vychází
ročně více než 500 nových křesťan-
ských nahrávek, v Česku se to číslo
pohybuje okolo dvaceti. Vybírat je
tedy z čeho.
I přes všechna tato čísla se ale nedá
hovořit o tom, že by křesťanská hud-
ba byla vidět a slyšet i mimo naše
společná shromáždění. Co se týče
kvality, bohužel v drtivé většině pří-
padů platí to, že současná křesťan-
ská hudba nesnese srovnání se svě-
tem. Nahrávky jsou nekvalitně na-
hrány, často chybí originalita a asi
nejvíc chybí prostý talent. I když

mohou být pohnutky tvůrců jakko-
liv upřímné, pouhý záměr tvořit
hudbu pro Boha nezaručí to, že vý-
sledek bude dobrý. To je jeden 
z důvodů, proč v běžných médiích
nenarazíte na recenze křesťanských
alb. Jediným místem, kde tuto hud-
bu můžeme slyšet, jsou křesťanská
rádia, mládežová setkání a křesťan-
ské hudební festivaly (jen v ČR se
ročně pořádá takových festivalů více
než dvacet). Situace u nás je do jisté
míry dána i silně ateistickým prostře-
dím, ve kterém žijeme, ale ani ve
světě to není o mnoho jiné. Hudební
trh v USA, který je mimochodem 
v prodejích větší než latinskoameric-
ký, také zažívá krizi. Hudba se stala
předvídatelnou. Křesťané namísto
toho, aby určovali směr, mnohdy ne-
stačí ani sledovat současné trendy.
Přitom právě současná populární
hudba stojí na kořenech gospelu –
tehdy zcela nového hudebního sty-
lu, kterým věřící lidé na počátku 20.
století oslovili svět. Bůh nás ve svém
slově vybízí k tomu, abychom zpíva-
li novou píseň (Žalm 33,3 – Zpívejte
mu novou píseň, hrejte dobře za hla-
holu polnic). I přes dobré zázemí a
svobodu v tvorbě se ale jen zlomku
křesťanských umělců daří přicházet 
s něčím novým a oslovujícím.
Avšak i v tom množství průměrné a
nezajímavé tvorby se nacházejí je-
dinci, kteří své obdarování a poten-
ciál využívají naplno. Křesťanskou
hudbu tak můžete občas zaslech-
nout ve filmech, seriálech anebo do-
konce počítačových hrách. Umělci
jsou zváni do talk show, několik
kapel dokonce účinkovalo na největ-
ších světových hudebních festiva-
lech. Videoklipy jsou pak nejspoleh-
livějším kanálem, skrze který se do-
stává křesťanská hudba k nevěřícím.
V České republice je díky veliké po-
pularitě titulkování zahraničních
videí obsah písní přístupnější těm,
které klip zaujal, ale nerozumí dobře
slovům. Když je hudba kvalitní, tak
dobrá zpráva nachází cestu i do
srdcí těch, kteří o Kristu ještě nikdy
neslyšeli. 
Často se píše o tom, že hudební prů-
mysl je v krizi, protože se prodává
čím dál méně cédéček. Není to ale

tak úplně pravda, dochází spíše 
k přesouvání kupní síly jinam. Po-
kud se zamyslíme, jak vypadá hud-
ba dnes a před deseti, dvaceti lety, je
vidět několik zásadních změn. Nej-
větší změnou je zcela bezpochyby
samotná distribuce. Výrazným způ-
sobem se totiž změnil způsob, jakým
se k hudbě dostáváme. Kdysi bylo
nutné hudbu si obstarávat na fyzic-
kých nosičích, bylo třeba zajít do
obchodu a tam si koupit desku,
kazetu anebo CD. S příchodem
rychlého internetového připojení do
každé domácnosti se hlavními zdro-
ji k poslechu hudby staly specializo-
vané e-shopy a hudební služby. Mu-
ziku lze na internetu poslouchat
zdarma; pokud preferujete křesťan-
skou tvorbu, ať už hudební či mlu-
venou, na výběr dnes máte z několi-
ka desítek rádií (v ČR jich je hned
několik). V zahraničí se uchytila
služba nabízející hudební nahrávky
ke stažení do počítače – stačí zaplatit
libovolnou, vámi určenou částku,
anebo si můžete hudbu stáhnout
zdarma. Stále oblíbenější jsou také
zpoplatněné služby, kde za měsíční
příspěvek získáte okamžitý přístup
k desítkám tisíc skladeb, křesťan-
skou hudbu nevyjímaje. 
Ale ke změnám nedošlo jen na stra-
ně posluchačů. I samotní umělci se
musí činit. Éra digitální hudby při-
nutila interprety přemýšlet nad způ-
sobem, jakým svou tvorbu efektiv-
něji zprostředkovat svým poslucha-
čům. Mnoho kapel dává k dispozici
zdarma písně ke stažení, výjimkou
není ani možnost poslechu celého
alba na internetu – někdy i dokonce
s předstihem před oficiálním vydá-
ním nahrávky. Peníze na natočení
desky se občas sbírají formou dobro-
volných příspěvků od samotných
posluchačů prostřednictvím tzv.
crowdsourcingu (zdroje z davu).
Komunikace mezi umělcem a poslu-
chačem již není vyhrazena pouze
soukromé korespondenci, skrze krát-
ké zprávy a fotografie může fanou-
šek sledovat i část umělcova soukro-
mého života. Pozvánky na koncerty a
předprodej lístků probíhají čím dál
častěji na sociálních sítích. Interpreti
mají své video kanály, kde kromě
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videoklipů můžeme často nahléd-
nout do zákulisí z natáčení či průbě-
hu koncertního turné. Dnes už inter-
pret musí být v častém kontaktu se
svým publikem – klíčem k úspěchu
je umění přítomnosti.
I křesťanská hudba samotná se vyvíjí
a posledních několik let můžeme sle-
dovat jisté trendy. Nejoblíbenějším
žánrem je již zmiňovaný worship,
kde ročně vznikají stovky nových
písniček. Protože je to většinový
žánr, dá se říci, že po formální strán-
ce je nejvíce ustálený – a tedy i nejví-
ce trpí nedostatkem nových nápadů.
Většina současných worshipových
nahrávek proto zní velmi podobně a
zaměnitelně - ať už se budeme bavit
o nástrojovém obsazení, anebo o tex-
tech samotných písní. Po hudební
stránce je současný worship střed-
ním pop-rockovým proudem. Mno-
ha lidem tato přístupná forma vyho-
vuje, ale čím dál více umělců se snaží
přijít s něčím novým a svěžím. Ve
skladbách tak můžeme slyšet vlivy
bluegrassu a country, objevují se
lidové nástroje, flétny, dudy a stále
oblíbenějším nástrojem je banjo. Čas-
těji můžeme také zaslechnout vlivy
elektronické hudby, písně jsou remi-
xovány a jedna skladba se může
vyskytovat i ve třech verzích. 
Posun nastal také v oblasti křesťan-
ského rocku. Zatímco před deseti
lety byl tento žánr na vrcholu, nyní
se dá říci, že rockových kapel ubývá
anebo mění své rockové hudební
zaměření. Kdysi úspěšné rockové
kapely hrají více rádiově přístupněj-
ší hudbu, vše je uhlazenější.  Nezna-
mená to, že by tento žánr zanikal,
ale prostě již není tolik typicky roc-
kových kapel. 
Dalším zajímavým jevem, který
možná trochu souvisí s předchozím,
je zvýšený výskyt znovuobnove-
ných skupin, které již dávno ukonči-
ly svou činnost. Jedná se zejména o

křesťanské rockové a metalové ka-
pely, které působily v 80. a 90.
letech. Některé se daly dohromady,
aby zavzpomínaly, jiné se znovu
pustily do natáčení nových věcí.
Tyto revivaly hrají často na hudeb-
ních festivalech a mají úspěch i u
mladšího publika, které oslovují
především přímočarostí sdělení.
Čím dál častější společné psaní písní
a vzájemná spolupráce různých
umělců by mohla být posledním ve
výčtu trendů současné křesťanské
hudby. Trávení společného času 
v nahrávacím studiu je následová-
ním příkladu z počátků církve:
Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli
a jednoho srdce a nikdo neříkal o
ničem, co měl, že je to jeho vlastní,
nýbrž měli všechno společné. (Sk
4,32) Hudebníci vydávají svědectví,
že právě vzájemná spolupráce, chví-
le na modlitbách a sdílení je něco, co
je v tvorbě posouvá vpřed. 
Hudba se neustále vyvíjí, a i když to
vypadá, že vše podstatné již bylo
sděleno, stále vznikají nové písně a
hity. Kéž by bylo i v oblasti křesťan-
ské hudby stále více tvůrčích lidí,
kteří svými písničkami budou svě-
dectvím o Bohu okolnímu světu. 
Pokud byste se rádi na vlastní uši
seznámili s tím, jak zní současná
křesťanská hudba, lze doporučit
zejména tyto webové odkazy:
The Drop – www.relevantmagazi-
ne.com/the-drop/
Stránka časopisu Relevant s nabíd-
kou poslechu nejnovější křesťanské
hudby. 
Noisetrade – noisetrade.com/gen-
res/christian-gospel
Stáhněte si do svého počítače zdar-
ma či za doporučenou cenu některé
z desítek hudebních alb. 
Gimel – www.gimel.cz
E-shop s českou a zahraniční křes-
ťanskou produkcí.

Marek Moškoř

Varhany v kostele U Salvátora

jak v něm choďte! (Ko 2,6), odkázal na Písmo jeden teologicky fundova-
ný evangelický farář, možná i proto, že jakákoli mezikonfesijní diskuse
nevedla (a nevede) k obecně přijatelnému závěru. Apoštol Pavel, autor
úvodních slov našeho textu, však jistě nemyslel, že obrácení z pohanů mají
stavět svou víru na těch, kdo jim evangelium předali, jako by víra stála a
padala se zvěstovateli slova! Naopak, ostře napomíná křesťany v Korintu
(1 K 1,12) za jejich štěpení na stoupence Apolla, Pavla, Petra a dokonce
Krista (!), „copak je Kristus rozdělen?“. A to ještě nemohl předjímat, co se
bude dít dále v dějinách, kolik „věrozvěstů“ bude dle vlastního pochopení
evangelia získávat nové a nové stoupence a „trhat tělo Kristovo“! Nutně
si kladu otázku: Mám a musím zůstat uzavřen ve své konfesi, doslova
zabedněn ve věrouce své denominace a nehledět vpravo ani vlevo? Natož
porozumět třeba postojům katolickým, jak se o to snažil např. J. L. Hro-
mádka (Křesťanství v myšlení a životě) ve 20. století? A byl víceméně
nepochopen, ba odmítnut mnohými „skalními“ evangelíky. A čte dnes
někdo z reformačních křesťanů třeba Katolický týdeník, jenž s přílohou
Perspektivy má vysokou úroveň a kde členem rady a přispěvatelem je i
evangelický farář Martin T. Zikmund? A co třeba po staletí téměř nor-
mativní a právě vydávaný Heidelberský katechismus a jeho formulace, že
„papežská mše je proklatá modloslužba“? Přičemž právě pokus o racio-
nální uchopení Kristovy přítomnosti ve večeři Páně rozdělil kalvínskou a
luterskou reformaci na dva dlouho nesmiřitelné tábory! A je římská Církev
stále „nevěstka“, „ohavnost znesvěcení na místě svatém“, jak ji někteří
„obrácení“ křesťané ještě dnes nahlížejí? A lapají dušičky do svého ovčin-
ce, neboť jedině ten dozoruje Pastýř dobrý. „Buďte si však především vědo-

mi toho, že žádné proroctví v Písmu není ponecháno soukromému výkla-
du“ (2 P 1,19-20) cituje sv. Augustin v Confessiones. Je snad Kristova
Církev pouhý slepenec jednotlivých denominací, které si navzájem nejen
neslouží, ale spíše „házejí klacky pod nohy“ jedni druhým? A dovedeme se
skutečně radovat, když bližní uvěří a najde si cestu do jiné církve, než je ta
„naše“?
Papež František mluví stále častěji o sebestřednosti Církve, jakémsi (nejen
vatikánském!) ghettu, které se stará právě jen o tu jednu nalezenou ovci a
oněch devadesát devět nechává bez povšimnutí… Jsou přece už pokřtěné a
tím i spasené, i když již dávno vyběhly z ovčince! Ne tak buď mezi vámi,
ale vyjděte hledat ty „na všech cestách unavené a mezi ploty zavržené“,
jděte s nimi onu „druhou míli“ a pomáhejte slovem i činem. „Papež mi
řekl,“ říká polský arcibiskup, „že psací stůl nebudu potřebovat; a abych
nečekal, až u mě lidé zaklepou, a místo toho šel potřebné hledat sám.“ 
Ale tu pověstnou „druhou míli“ by měli jít především křesťané rozdělení
do svých denominací, neřku-li ghett, ve kterých si hoví jako ta právě nale-
zená ovce, jež se raduje ze zvláštní přízně Pána. Už velký John Newman,
konvertita ke katolictví a pozdější kardinál, vítal názorovou pluralitu jako
cestu k obohacení jedněch druhými. Kolik je takových křesťanů, kteří
naslouchají a touží po takovém rozšířeném porozumění biblické zvěsti?
„Komu bylo více dáno, od toho bude i více požadováno,“ říká Ježíš a je-li
člověk ochoten a schopen naslouchat a je přiměřeně pokorný, pak cítí svou
nedostatečnost a ví, že se vždy najde někdo, kdo je fundovanější a s širším
pohledem na věc. 
A tak jsem ve svém článku (ET-KJ únor/březen) poukázal na encykliku
Redemptor hominis, jež hovoří o lidské náboženskosti a náboženstvích jako
o "velkolepém bohatství lidského ducha...Mnohé z toho, co prýští z lidské-
ho nitra, je možno přijmout, neboť je v tom možno vidět dílo dobrotivého
Stvořitele, který je zde - v podobě anonymního Krista - všude při díle. On

je slovo Boží odedávna přítomné ve světě, a přesto přicházející do světa…
Dějinné zjevení v Kristu je jedna věc a Světlo (Slova), které „osvěcuje kaž-
dého člověka" (J 1,9), druhá věc. Nesmíme přehlédnout všelidské hledisko
Bible. Už kněžský kodex uznává pluralitu smluv a rabíni rozlišovali mezi
smlouvou  Mojžíšovou, uzavřenou s Izraelity, a smlouvou Noemovou,
zahrnující všechny národy země... On je ten vyvolený Boží Syn, ale též
Moudrost Boží, přítomná všude ve vesmíru, jak ukazuje rozsáhlá sapien-
ciální literatura.“
To by nás mělo těšit a zbavit i jisté křečovitosti snažit se každého člověka
„obrátit na víru“ nebo spíše vtáhnout do „naší denominace“. Neboť ne
každému je/bude dána křesťanská víra a ne každý, kdo v Krista osobně
nevěří, bude zatracen, jak „reformační stanovisko“ tlumočí vydatně ze-
jména bratr J. Veselý. Ale protože za uvedenými tezemi ze shora uvedené
encykliky a Druhého vatikánského koncilu stojí převážně teologové
Tovaryšstva Ježíšova, tedy jezuité, je „oheň na střeše“ dvojnásobný, je to
doslova „Temno“! Schopnost vyjít z vlastní svěrací kazajky, ze zabedně-
nosti ulity, je tím pro mnoho evangelických křesťanů značně ztížena. 
Navzdory tomu budu ještě citovat jezuitu, papeže Františka: „Pro toho,
kdo v Boha nevěří, spočívá Boží odpuštění v poslušnosti vlastnímu svědo-
mí…Ale zároveň, jít proti svědomí je hříchem i pro toho, kdo nevěří…
Naslouchat svému svědomí vyžaduje chtít mít svědomí, což zahrnuje péči
o ně a jeho kultivaci. Zlo nespočívá v tom, že člověk neví, co činí, nýbrž že
to vědět nechce…Je-li někdo skutečně poslušen svému svědomí, je nepo-
chybně na cestě k dobrému. Možná víc než ti, kdo věří, ale svému svědo-
mí nenaslouchají.“
Obávám se, že ono zlo, že „člověk vědět nechce“, nepostihuje jen nevěřící,
ale je kamenem úrazu zejména mezi křesťansky věřícími a petrifikuje naše
rozdělení! Quo vadis, křesťanstvo?

Petr Hušek

Jak jste krista přijali,



Přednášející z Polska a Slovenska,
Jacek Weigl ze Sdružení pro vzdělá-
vání „Integracja“ a Dana Hanesová
z Univerzity Mateja Bela v Bánské
Bystrici, byli hosty dvoudenní kon-
ference „Křesťan za katedrou“, která
se o prvním dubnovém víkendu ko-
nala v Třinci. 
Setkání více než 140 učitelů, kateche-
tů z celé České republiky a také rodi-
čů nebo osob zabývajících se křes-
ťanskou výchovou a prací s mládeží
připravila Slezská církev evangelic-
ká a. v. ve spolupráci s Církevní zá-
kladní školou a mateřskou školou
Třinec, křesťanským Gymnáziem
Beskydy Mountain Academy ve
Frýdlantě nad Ostravicí a Sítí křes-
ťanských učitelů.
Již třetí ročník konference pro křes-
ťanské učitele a pedagogy byl zahá-
jen v pátek 4. dubna večerem modli-
teb a chval. Zúčastnění se modlili za
křesťanské i sekulární školství v Čes-
ké republice, za konkrétní křesťan-
ské školy, za křesťanské učitele na
sekulárních i církevních školách, za
děti a za službu dětem. Během pá-
tečního večera představili činnost
své školy zástupci Gymnázia Besky-
dy Mountain Academy.
Sobota byla dnem plně pracovním.
Účastníci konference si vyslechli
přednášku Jacka Weigla o tom, proč

by křesťané měli být aktivní v proce-
su vzdělávání dětí, a také přednášku
Dany Hanesové o výchově k discip-
linovanosti. Organizátoři připravili
pro zúčastněné tři bloky worksho-
pů mj. na téma spolupráce lektora 
a křesťanského učitele, použití no-
vých technologií v každodenním
vyučování, financování křesťanské-
ho vzdělávání, dále na téma kreativ-
ního vyučování nebo praktického
využití odkazu Jana Amose Komen-
ského v dnešní době. 
S velkým zájmem se u posluchačů
setkala přednáška Jacka Weigla.
Tento mladý podnikatel, absolvent
Podnikatelské fakulty na Varšavské
univerzitě se inspiroval křesťanský-
mi školami ve Velké Británii. V roce
2003 založil Sdružení pro vzdělává-
ní Integracja, jehož předsedou se ná-
sledně stal. Díky tomuto sdružení se
v mnohých městech v Polsku, mj. ve
Varšavě, Poznani, Wroclavi, Krako-
vě podařilo založit křesťanské zá-
kladní a mateřské školy. Sdružení
zřídilo v Polsku dvacet sedm křes-
ťanských škol, přáním a zároveň vizí
Jacka Weigla je založit sto škol to-
hoto typu. Weigl ve své přednášce
zmínil, že současný vzdělávací mo-
del v mnoha evropských zemích
prochází krizí. Tento systém totiž
neřeší otázku, jak dobře a kvalitně

vychovat mládež. Výsledky vzdělá-
vání, to je jedná věc, druhá, ta opo-
míjená, je úzce spjatá se systémem
hodnot. Weigl míní, že křesťanské
hodnoty lze dětem vštěpovat neje-
nom během hodin náboženství, ale 
v křesťanské škole rovněž během
hodin češtiny, matematiky, zeměpi-
su, dějepisu apod. V křesťanských
školách zřízených Sdružením pro
vzdělávání Integracja se děti na pří-
kladu Krista učí sloužit druhým li-
dem, a tak poznávají, že štěstí se
nalézá v dávání a ne v egoistickém

způsobu myšlení. Na těchto školách
se děti učí kritickému a kreativnímu
myšlení, týmové práci, učí se moud-
rému upotřebení vědy a jejímu ná-
slednému zavádění do života. Křes-
ťanské školy Sdružení pro vzdě-
lávání Integracja jsou otevřené pro
všechny děti, bez ohledu na jejich
vyznání. Nakonec povzbudil rodi-
če, aby vzdělávali své děti ve ško-
lách, které ve svém vzdělávacím
programu neopomíjejí křesťanské
hodnoty.

mac

Jako organizátora happeningu PAMATUJ! na
oběti největší hromadné vraždy v historii ČR mě
velmi zajímalo, jak proběhne letošní 11. ročník
Pochodu dobré vůle s titulem Kulturou proti anti-
semitismu, pořádaný Křesťanským velvyslanec-
tvím Jeruzalém v Praze ICEJ pod záštitou místo-
předsedy senátu Parlamentu ČR pana Přemysla
Sobotky, ministra kultury Daniela Hermana a pri-
mátora hl. m. Prahy Tomáše Hudečka, za podpo-
ry hl. m. Prahy a nadace Konrada Adenauera. 

Akce konaná v Den Ha Shoa (27. duben je mezi-
národně stanovený výroční den vzpomínání na
oběti holokaustu) začala ve 14 h shromážděním
na náměstí Franze Kafky, přivítáním hostů a
všech účastníků, úvodním žalozpěvem, minutou
ticha a troubením na šofar. Poté se účastníci vol-
ným průvodem a za zpěvu hebrejských písní pod
vedením kantora Židovské obce Liberec a Ost-
rava, pana Michala Foršta, odebrali směrem k ná-
městí Jan Palacha, kde proběhlo krátké zastavení.
Herec Jan Potměšil zde přečetl text Starého záko-
na vyjadřující odvěkou bolest z utrpení židovské-
ho lidu a taneční skupina Street-dance předvedla
dojemný smuteční symbolický tanec. 
Ve Valdštejnské zahradě pak akce pokračovala
vystoupením hudební skupiny Tateloshn. Jejich
produkce přirozeně zarámovala další program, 

v průběhu kterého promluvili o významu a aktu-
álnosti připomínání těchto pohnutých dějin naší
země a Evropy, o nezanedbatelném nárůstu anti-
semitismu a povinnosti slušných lidí zastávat
veřejně svoje postoje přátelství a porozumění
zejména místopředseda senátu ČR pan Přemysl
Sobotka, velvyslanec státu Izrael v ČR pan Gary
Koren, a předseda ICEJ pan Mojmír Kallus, který
navíc představil návštěvu německých středoško-

láků. Po ukončení Pochodu dobré vůle odjeli spo-
lečně s českými studenty do muzea koncentrační-
ho tábora v Osvětimi, aby se následujícího dne
zúčastnili Pochodu živých, pochodu tisíců mla-
dých lidí z celého světa z tábora Auschwitz I do
Birkenau. 
Herci Jan Potměšil a Barbora Lukešová přednesli
v režii Lenky Sedláčkové působivé pásmo vzpo-
mínek na poslední chvíle rodiny odcházející do
plynové komory. Přirozeným vyvrcholením pro-
gramu bylo svědectví pamětníka, historika dr.
Tomana Broda, který je jeden z mála žijících pa-
mětníků tzv. Terezínského rodinného tábora,
nemilosrdně vyvražděného nacisty v roce 1944 
v koncentračním táboře Osvětim. 
Svítilo slunce, zúčastnilo se určitě více než 400 lidí,
jak dosud uvedly některé prameny. Jsem rád, že
jsem se potkal s mnoha přáteli, mezi jinými 
s předsedou Společnosti přátel Izraele, panem
Karlem Orlíkem, předsedou Valašské pobočky
ICEJ, panem Jindřichem Kimlerem a pamětnicí
paní dr. Michaelou Vidlákovou z Terezínské ini-
ciativy. Organizátorům dr. Mojmíru Kallusovi a
Karlu Sedláčkovi i všem jejich spolupracovníkům
z ICEJ patří velký dík za zorganizování takto
důstojné akce a přeju jim i všem účastníkům napl-
nění přání a požehnání, která byla v tento den
vyřčena. A všechny vás i čtenáře této zprávy zvu
k účasti na happeningu PAMATUJ! 2015, který
proběhne 8. 3. 2015 na náměstích měst a obcí 
v České republice. 

Marek Šlechta, 
certifikovaný lektor o 

holokaustu a antisemitismu

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, a 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, a 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

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

bohoslužbybyl jsem na Pochodu dobré vůle 2014 

HUDEBNí NEŠPORy V BRANíKU
Branický sbor ČCE v Praze 4 – Braníku, Modřanská 1821/118 srdečně zve
všechny milovníky sborového zpěvu a krásné hudby na hudební nešpory,
které se konají v neděli 18. května ve 14 h a kterými bude připomenuta dva-
cetiletá existence „Branického komorního sboru a orchestru“. U zrodu půso-
bení pěveckého tělesa sehrál významnou roli tehdejší bratr farář br. Luděk
Rejchrt. Proto na repertoáru budou zejména skladby br. Rejchrta Veli-
konoční kantáta o Marii Magdaleně, Moteto na slova 57. žalmu, ale zazní 
i další díla, jako např. Franze Schuberta apod. pod vedením dirigentky sest-
ry D. Rut Nývltové. 
Pozvání, prosíme, přijměte i na dopolední bohoslužby od 9.30 h, na které
naváže společné obecenství s občerstvením až do začátku nešpor. Na vaši
účast se těší staršovstvo branického sboru. 
Spojení: stanice Přístaviště pro tramvaje a autobusy.

Pozvánka

Předseda ICEJ Mojmír Kallus

Izraelský velvyslanec Gary Koren

Herec Jan Potměšil
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konference pro křesťanské pedagogy
AM isRAel chAJ - 

izRAel ŽiJe!

V Terezíně budeme již po-
sedmé vzpomínat s radostnou
vděčností, že Izrael, přes veš-
keré úsilí nepřátel nezahynul,
ale žije (25. května 2014 od 13
do 18 h v kulturním domě na
terezínském náměstí)!
Těšíme se na setkání s vámi a
srdečně zveme

Operace Ester


