
VySVobození zPíVAjí
zjeVení 15,2-4

Když po staletí zotročovaný národ
odchází ze země otrokářů a vojsko
Egypťanů je utopeno v moři, Moj-
žíš a celý Izrael zpívají. Opakovaně

se to pak ozývá v Izraeli vždy
znovu po vítězství nad nepřítelem.
Zpívá Debora i Barák. Zpívají izra-
elské ženy, když David porazil
Goliáše. Zpívají ostatky Judy, když
se vracejí z Babylóna. Ve všech těch-
to zápasech vychází najevo, že lidé
v zajetí a otroctví naříkají (Ž 137) a
lidé vysvobození zpívají. Tak to je
ve Starém zákoně, ale jak je to 
v Novém? Na první pohled jinak.
Pavel a Silas zpívají ve vězení.
Církvi do Efezu Pavel píše: „ale plni
Ducha zpívejte společně žalmy, chva-
lozpěvy a duchovní písně.“ Podle sou-
vislosti v textu je zřejmé, že křesťa-
né mají zpívat bez ohledu na okol-
nosti a pocity. Proč? Jak to, že
mohu zpívat, i když mně zrovna
do zpěvu není? Ten důvod je zřej-
mý. Zpíváme o vysvobození, které
už nastalo, a to bez ohledu na to, co
vidíme kolem sebe anebo i u sebe.
Na Golgotě se rozhodlo, tam Kris-
tus porazil zlo i smrt a získal pro

nás svobodu a život. Proto mohou
ti, kdo patří Kristu, zpívat ve věze-
ní, na útěku, v obklíčení, v nemoci 
i tváří v tvář smrti. Proto zpíváme
na pohřbech písně víry a naděje.
Kdo žije z Krista, z jeho oběti a vz-
kříšení, ten může zpívat. Když už
ne ústy, tak alespoň v srdci. Zpívá 
i tam, kde jiní propadají zoufalství,
protože má naději. A srdce může
zpívat, i když ústa mlčí. Zvláště
pak, když máme zpívat navzdory
naději, kdy v těžkých životních
situacích jako by naděje nebylo. To
pak nezbývá než prosit a očekávat,
že Pán sám nám vloží do úst tu
novou píseň – píseň Beránkovu a
píseň Mojžíše. A i když je nám
smutno, můžeme prosit: „Nauč
mě, Pane, to, co mi nejde. Nauč mě
zpívat tak, abys v mé písni, v mém
životě, přicházel ke slovu ty sám!“ 
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kazatel CB Zlín
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Poselství k neděli Cantate

Jedině a výhradně v Bibli se zjevuje
Bůh jako Bůh lásky, jen pod tímto
jménem chce být poznán a vzýván.
Všem světovým náboženstvím při-
padá jméno Boha lásky jako absolut-
ní novum. I Platonovi, řeckému
vedoucímu filozofovi, který přisu-
zoval Bohu všechno dobré, se jeví
vyznání, že Bůh je láska, jako holý
nesmysl. Člověk je povinen milovat
Boha, ale je nesmyslné myslet si a
učit, že Bůh je láska. Názoru řeckých
filozofů se přidržel Baruch Spinoza
(1632-1677), popíral Boží lásku ke
stvoření, ale vyžadoval, aby stvoření
milovalo Boha.
V Bibli to byl prorok Ozeáš, kdo jako
první vypráví o nepochopitelné
lásce Boží k nevěrné ženě. Z toho
podobenství nakonec vychází, že
vykoupení Izraele nelze očekávat od
obrácení lidu, ale jedině od jistoty, že
Bůh je láska. V Novém zákoně je to
řečeno s neustupující pádností, tam

Boží lásku nám představil ve své
osobě Boží syn Ježíš Kristus, ve
svých skutcích, ve svém životě i ve
své smrti. Teprve na půdě Nového
zákona je láska představena jako
dílo smíření, které vykoná sám Bůh,
jenž tímto způsobem prokáže, že
láska není jedna z Božích vlastností,
ale Bůh sám. „Bůh sám“ je zajisté jen
Ježíš Kristus.
Byl to Luther, který první pocítil, že
ti, kdo vyslovili větu „Bůh je láska“,
museli být nad obyčej odvážní lidé.
V blízkosti Boží lásky vyvstává 
v každé době pohoršení, které se už
dalo slyšet, že tímto neslýchaným
způsobem je Bůh snižován tak, že
jeho sláva a moc jsou vláčeny po uli-
cích a pošpiněny stykem s hříšníky.
Ježíše Krista Pána nazvali hanlivě
přítelem celníků a hříšníků (L 7,34).
Ty zbožné, kteří nepochopili Boží
lásku, která odpouští hříchy nevěst-
kám a publikánům (veřejným vý-

běrčím daní), Ježíš upozornil, že
odpuštění je platné a žádoucí každé-
mu, jinak nevěstky a publikáni pře-
dejdou své zbožné kritiky do Božího
království (Mt 21,31). Boží láska je
nejvyšší platný zákon, jenž dosud
vzbuzuje neporozumění a pohorše-
ní v církvi i ve světské společnosti. 
Uvažujme o lásce, jak se nám jeví 
v našem životě: Milujeme to, co je
hodno lásky. Taková je řecká láska-
eros, miluje věci materiální i du-
chovní, touží je mít a uchovat. Jsou
mu cenné. Láska k nim je cosi dobře
pochopitelného až samozřejmého.
Boží láska je však jiná. Nehledá něco
cenného,nepřeje si mít, ona naopak
dává a hledá, co nemá cenu, vyhle-
dává i to, co by mělo člověka odpu-
zovat. Názorně to před očima lidí
předvedl Ježíš, jenž si nezamiloval
spravedlivé, ale hříšníky: Ještě když
jsme byli hříšníci, když jsme byli

Absolutní novum
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V sobotu 3. května večer se sešlo na Evangelické teo-
logické fakultě v Praze asi padesát křesťanů a musli-
mů na Setkání za pokojné soužití mezi křesťany a
muslimy. "Setkání reaguje na vlnu veřejné nenávisti
proti muslimům, jíž jsme svědky v poslední době,"
prohlásil jeden z pořadatelů, evangelický farář
Mikuláš Vymětal. "Všechny velké církve u nás - kato-
lická, evangelická a pravoslavná - podepsaly prohlá-
šení Charta ekumenika zdůrazňující, že se k musli-
mům mají křesťané chovat s úctou. To znamená, že
když křesťan projevuje vůči muslimům nenávist, je
heretik jednající v rozporu s církevním učením,"
dodal k tomu. Po společné četbě textů z Bible a Ko-
ránu vyjadřovali účastníci svá přání texty napsanými

na papírcích, které předčítali střídavě muslimští a
křesťanští pořadatelé. Převládaly mezi nimi prosby
za vzájemnou otevřenost, lásku a život v míru. Zby-
tek večera byl věnován vzájemným rozhovorům při
vegetariánském občerstvení, při nichž se spontánně
promísily dívky s muslimskými šátky s křesťankami
s křížky na krku. U většiny účastníků však nebylo na
první pohled jasné, zda jsou to křesťané nebo musli-
mové. Zjevně to ale nikomu nevadilo. "Myslím, že
křesťané a muslimové by se měli učit rozumět si na-
vzájem," prohlásil na závěr student Fakulty humanit-
ních studií Jan Škrob. "Toto setkání bylo ukázkou
toho, že je to možné."  

Mikuláš Vymětal

Aktuálně

Setkání za pokojné soužití mezi křesťany a muslimy 

Mnohdy oponuji těm, kteří si pořád na něco stěžují. Říkám: Podívejte se
na růži! Nezdá se vám, že na ní vidíte pouze trny? A co ten voňavý a krás-
ný květ! Není viditelnější a důležitější? Zdá se, že růže je podobná naše-
mu životu. Vyrostli jsme, rozvili se jak nadějná poupátka, máme růst tady
a teď, šířit vůni, dobro a krásu. Přinést plody. Že jsou na stonku také trny
a že je jich více než květů, by nás nemělo mást. I v životě zažíváme mnoho
překážek, bolestivých ostnů a peripetií. Kolikrát se nám hrot potíží zadře
do kůže až na dřeň. Je však vždycky menší než dominantní půvabný
květ. Životní strázně, často pichlavé a ostré jako trny, jsou také menší a
podružnější než je dar bytí, dobro a nesamozřejmost života. 
Podobáme se leckdy dětem. Nesplněná přání, překážky a problémy
nabývají v našich očích obřích rozměrů. Až později zjistíme, že nám ujed-
ly z naší vnitřní vyrovnanosti více, než bychom chtěli. Život plyne, náš čas
se naplňuje a odkvétáme. Chvíle prožité v starostech a stěžování mohly
být jistě prožity lépe. Poručit své mysli je však jedno z nejtěžších umění.
„Kdo vládne své mysli, je větší než ten, kdo dobyl město,“ napoví biblic-
ká kniha Přísloví. Přestože máme v Písmu výzvy, abychom se nestarali a
tolik nehleděli na sebe, v praxi nedokážeme tyto rady plnit. Spíše nám
starosti oblétají hlavu jak dotěrné mušky a nedávají pokoje. Oženeme se
a hle, přiletí z druhé strany. Nezbývá než si jich nevšímat, jinak jsme 
k něčemu užitečnějšímu nepoužitelní. Kdo se ohání, moc toho dalšího už
neudělá. Pomůže obvykle modlitba. Můžeme prosit za ty, kteří jsou na
tom mnohem hůře, přimlouvat se i za ty, kteří jsou na tom jako my.
Přemýšlet a hledat pozitiva, či svěřit se třeba příteli. Vždy však můžeme
přijít k nohám našeho Pána a složit u něj svůj problém. Zaslibuje nám
pomoc i odpočinutí. Líbí se mi výraz, kterým kdosi z věřících velikánů
pojmenoval postoj k vlastnímu já. Nazval jej „svatá bezohlednost k so-
bě“. Někdo by v tom viděl stín ponižování, či ignorování sebe sama, opak
je však pravdou. Je skutečným ulehčením, když dokážeme zapomínat 
na sebe i na své „trny“. Žije se nám pak o mnoho svobodněji a dýchá 
volněji. 
Růže je nádherný květ, půvabná je už jako poupě, nejkrásnější je však
plně rozvitá. Růži nosí muž ženě, syn matce, růží se vyznává láska.
Mnohokrát jsme růže darovali, nebo si je přinesli v kytici domů. V květi-
nářství nám prodají šlechtěná poupata na dlouhých stoncích. Naše potě-
šení brzy zmizí, když krásná poupata nerozkvetou. Zpravidla jedno po
druhém věší hlavičku a uvadá. Snažím se zkracovat stonky, měnit vodu
každý den, přidávat výživný roztok, rosit. Dopadne to tak, že jen prodlu-
žuji jejich agonii. „Podobně jak ratolest odtržená od stromu není schop-
na nést ovoce,“ tak, říkám si, i růže zbavená kořenů a dobré půdy jistě
nemůže plně rozkvést. Potvrzuje se jen platnost biblického verše. To
přece ví i malé dítě! Jenže my jsme kolikrát docela mimo. Neuvědomu-
jeme si, jak je důležité naše zakořenění v životodárném zdroji. Náš du-
chovní růst potřebuje napojení i v duchovní oblasti. 
Kytice vadnoucích poupat mi bere úsměv na rtech. Odříznutím ztratila
růže plnokrevný život, do krásy již růžičky nevykvetou. Snad bylo zámě-
rem, aby byly jen slibnými poupaty. Nejdůležitějším byl jen jejich start,
jen jedna etapa života. Na mysli mi vytane dnešní adorace kultu mládí.
Existují lidé, kteří by chtěli pořád vypadat svěže, zastavit vývoj a neměnit
se. Do podoby teenagerů se stylizují, i když jejich vzhled potom připo-
míná karikaturu. Atributy mládí si zakonzervovali do svého životního
stylu, zrání a nesení plodů je nezajímá. S námahou pak klopýtají dle dik-
tátu dobového trendu, kterému není možné v realitě dostát. Hlavu už
zpříma neudrží. Zdá se, že i oni jsou odpojeni od životodárného zdroje
jako vzpomenutá ratolest. Bůh, který dává život v plnosti, asi radost

Poupata
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jeho nepřátelé, když jsme byli bez-
božní, zemřel za nás (Ř 5,6). Důvo-
dem takové lásky nemůže být nic
jiného než Boží vůle. Tady musí
zmlknout každý, kdo chce najít dů-
vod toho jedinečného dění, které se
příčí našemu chápání : Není hledán,
nalezen a oceněn i milován slušný a
spravedlivý člověk, nýbrž naopak
hříšník a bezbožník. Bůh, kterého si
vytváří náš rozum, není schopen
lásky, je spravedlivý, ale nelaskavý.
Jeho laskavost snad tuší, že Bůh je
láska, která miluje hříšníka, který jí
není hoden. 
A tak znovu: Ať vám ani nenapadne,
že dobře víte, co je láska, neboť máte
o ní své zkušenosti. Zdá se nám, že
bude stačit, když je trochu oprášíme
a zbavíme křiklavých nedostatků a
už budeme na patřičné výši, kterou
jsem za svých mladých let viděl 
v Hamsunově Viktorii - v lásce, kte-
rá je tak nesobecká, jak si ji jen mladý
člověk dovede vybájit. Avšak láska,
jíž Bůh miluje, zná nejen jinou výši
lásky, ale úplně jinou lásku, která
vede hříšníka na Golgotské popra-
viště a tam ho pustí, aby se mohl stát
divákem dění, v němž šlo o něho, o
jeho život, o jeho záchranu. Proto
také je tato láska nazvána jiným jmé-
nem, agapé. Touto láskou miluje
Bůh, dává sám sebe, nebo jinak řeče-
no: Bůh, který se jmenuje Pán a Sva-
tý, se rozdává pozvaným k jeho
večeři, kde pod podobenstvím chle-

ba a vína přijímají znovu život a
radost. Tak jedná agapé. 
Tato zvláštní Boží láska začíná už
tam, kde se Bůh zjevuje. Každé zje-
vení Boha je projevem lásky. Bůh
nechce nechat své stvoření, aby se
samo postaralo o své dobro a své
štěstí. Znamením této dobré Boží
vůle je zjevení proroků, kteří už před
Kristem oznamovali ubohým hříšní-
kům, že k nim přijde Spasitel. Pří-
chodem Ježíše Krista dospělo zjeve-
ní ke svému vrcholu. V něm přišla
Boží láska osobně mezi nás. V něm
se my hříšníci setkáváme s Boží sva-
tostí a s jeho soudem a oceňujeme
jeho nepochopitelnou lásku, která
odpouští. To je agapé, která hříšníky
posvěcuje a nazve je svatými (1 K
6,11), kteří o svém Pánu vyznáva-
jí:“My (ho) milujeme, protože Bůh
napřed miloval nás“ (1 J 4,19). Ježí-
šovým příchodem dosáhlo zjevení
svého vrcholu a byla ustavena cír-
kev jako společenství: Vždyť nyní
má ve své moci láska Kristova nás,
kteří jsme pochopili, že jeden zemřel
za všechny a že tedy všichni zemře-
li; a za všecky zemřel proto, aby ti,
kteří jsou naživu, nežili už sami
sobě, nýbrž tomu, kdo za ně zemřel
i vstal (2 K 5,14-15).
Hned na začátku jsem vyzvedl sta-
rozákonního proroka Ozeáše, který
se svým manželstvím s nevěrnou
ženou stal znamením Hospodinovy
lásky k nevěrnému lidu. Tentýž pro-
rok dále zevrubně vypravuje, jak se

nevěrnost lidu rozšířila a vyvolala
v Hospodinu planoucí hněv. V sa-
mém jeho srdci proto dojde ke svá-
ru mezi jeho láskou a trestem, kte-
rý chce Hospodinu diktovat, aby
zavrhl svůj lid a neznal se k němu.
V tu chvíli se v něm však ozve hlu-
boká lítost, která jej přiměje, aby
nedal průchod svému planoucímu
hněvu. „Nezničím Efraima, proto-
že jsem Bůh, ne člověk. Jsem Svatý
uprostřed tebe; nepřijdu s hněvi-
vostí“ (Oz 11,9). 
Člověk-bratr, když nevidí, jak pro
hněv žít se svým bratrem, zabije
ho. Ježíš, aby mohl žít s námi, obě-
toval svou svatost, zemřel za hříš-
níky, aby všichni, kdo v něho vě-
ří, měli podíl na jeho svatosti a byli
jeho „svatí“. Tento Svatý žije nyní
s námi jako pravý Bůh (vyznává-
me jej jako Krista) i jako pravý člo-
věk, otevřený všem hříšníkům,
aby mohli vstupovat bez ostychu,
a jejž poznáváme jako Ježíše, syna
Josefa a Marie. Svatost tohoto Sva-
tého se dovršuje v lásce.
Potom platí, že svatost bez lásky,
jak by ji někdo v našem církevním
společenství chtěl pěstovat, vede 
k pýše a rozbíjí společenství. Láska
bez svatosti však ztrácí na věčnosti
a upadá mezi pomíjivé ušlechtilosti
tohoto světa. Láska nechť zůstává.
Je stále tou nejvlastnější legitimací
křesťana v tomto světě.

Josef Veselý
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Setkání PAnA joAChimA GAuCkA, PrezidentA Srn, 
A PAní dAniely SChAdt Se záStuPCi ekumeniCké rAdy CírkVí
V pondělí 5. května 2014 se uskutečnilo na Vyšehradě setkání pana Joa-
chima Gaucka, prezidenta SRN, a paní Daniely Schadt se zástupci Eku-
menické rady církví v ČR. Po úvodním pozdravení přítomných pronesl
krátkou zdravici předseda ERC Daniel Fajfr. Na tuto zdravici odpověděl
spolkový prezident Joachim Gauck; následně se modlil 1. místopředseda
ERC Joel Ruml a v německém jazyce se modlil modlitbu Otče náš kardinál
Dominik Duka. Po krátké prohlídce baziliky svatého Petra a Pavla a předá-
ní dárků navštívila delegace i Vyšehradský hřbitov.

Aleš Čejka, Ekumenická rada církví

duChoVní čáSt ProGrAmu PAnA PrezidentA GAuCkA V čr
Součástí programu návštěvy spolkového prezidenta Joachima Gaucka bylo
i setkání s náboženskou obcí v České republice, reprezentovanou zástupci
většiny křesťanských církví a židovské obce. Předseda ERC v ČR Daniel
Fajfr ve svém pozdravu podal rámcovou informaci o soužití církví a nábo-
ženských společností v České republice a o vztahu mezi církvemi a státem.
„Pan prezident se stejně jako i na dalších místech a při dalších vystoupeních
nevyhnul problematice česko-německého soužití a vzájemné minulosti,
které se týkalo i datum setkání. Nicméně však oba řečníci nejvíce poukazo-
vali na to, že mimořádnost takového setkání byla v tom, že nebylo určeno
žádnými jinými zájmy než příslušností k jednomu Božímu lidu,“ popisuje
setkání Joel Ruml. 

podle www.e-cirkev.cz, red. zkráceno

Prohlášení Synodní rAdy čCe k PoliCejnímu záSAhu
V muSlimSkýCh modlitebnáCh
Od nepaměti v evropském a blízkovýchodním prostoru platilo, že chrám,
modlitebna či kostel a universitní území byly místem azylu. Tam okovaná
bota neměla vstoupit. Intimita chrámu, kostela či modlitebny, i toho, co se
tam odehrávalo, nemělo být porušeno vetřelci, kteří měli při vstupu jiné
záměry než se ztišit před Bohem. Do kostelů a chrámů se také uchylovali
poražení, pronásledovaní, ohrožení. Hledali zde azyl, pomoc, milosrden-
ství. To, že byl narušen tento prostor a toto nepsané právo v pátek 25. dubna
v muslimských modlitebnách v Praze českou policií, není dobré znamení
pro věřící spoluobčany ani demokratickou společnost. Víme přece, že 
v mnohých zemích našeho neklidného světa, např. v zemích komunistic-
kých a muslimských, jsou pronásledováni křesťané, mnohdy i vražděni pří-
mo v kostelích jako nepřátelé společnosti i Boha. V naší zemi toto právo 
v minulosti porušili jen nacisté a pak komunistická policie. Proto v nás zásah
Policie ČR v muslimských modlitebnách vyvolává silné pochyby, zda poli-
cie jednala odpovědně a po právu. Vypovídá to také o necitlivém přístupu
nebo dokonce neomalenosti a špatné teoretické připravenosti příslušníků
policie. Policisté měli jednat mimo bohoslužebné prostory. Prosíme vedení
policie o nápravu v této věci a omluvu účastníkům muslimských modliteb.
Na druhé straně víme a jsme o tom přesvědčeni, že náboženské obřady a
náboženské prostory nemají a nesmí být využívány jako zástěrka ke zlé čin-
nosti, například k šíření rasistických, protižidovských a nesnášenlivých ma-
teriálů či ideologie, nebo dokonce navádění k nenávisti, která tak snadno
přeroste v násilný čin. V takovém případě při zásahu státní moci nemají
aktéři zmíněného jednání nárok ani právo odvolávat se na náboženské svo-
body v demokratickém státě.

podle www.e-cirkev.cz

Veřejné Prohlášení SPolečného hlASu. FórA židů, křeSťAnů A muSlimů
Rádi bychom společně jako židé, křesťané a muslimové dali najevo zne-
pokojení nad zásahem Policie ČR v pátek 25. dubna v muslimských
modlitebnách v Praze. Žádáme Policii ČR, aby neprodleně vysvětlila dů-
vody tohoto zásahu, protože informační vakuum dává prostor spekula-
cím, které vedou k šíření nepřátelských postojů vůči muslimům.
V Praze 6. května 2014 

Ronald Hoffberg, rabín Konzervativní židovské obce, Praha
Sylvie Wittmannová, židovská obec Bejt Simcha, Praha

Miloslav Vlk, kardinál ŘKC
Tomáš Halík, profesor FF UK, Akademická farnost Praha

Tomáš Butta, patriarcha CČSH
Joel Ruml, synodní senior ČCE

Mikuláš Vymětal, farář ČCE
Zdeněk Vojtíšek, vedoucí katedry religionistiky na HTF UK

Jitka Schlichtsová, doktorandka religionistiky, FF Univerzita Pardubice
Pavel Hošek, vedoucí katedry religionistiky na ETF UK

Salih Yilmaz, generální sekretář Mozaiky Platform Dialog
Vladimír Sáňka, Islámská nadace, Praha
Zuzana Amrani, Muslimská obec, Praha

z církví doma i ve světě

Gabriela Ivana Vlková: IZAJÁŠ. 
Svědectví o vítězící důvěře.
Vyšehrad a Kalich v Praze 2014. 
296 stran. 298 Kč

Již sedmý svazek oblíbené vyše-
hradské edice Rozhovory nad Biblí
přináší 46 přepsaných a upravených
rozhlasových výkladů starozákon-
ního Izajášova proroctví, které za-
zněly v pořadech Ke kořenům
(TWR) a Na křesťanské vlně (Český
rozhlas Plzeň). Autentickou podobu
rozhovorů si lze poslechnout ze zá-
znamu na adrese: www.rozhlas.cz/
nabozenstvi/bible
Výklad Izajáše není komentář, ale
spíše široce pojaté uvedení do pečli-
vé četby jednotlivých kapitol Izajá-
šova proroctví s detailními průhledy
do hlubin u některých míst. Autor-
kou je RNDr Gabriela Ivana Vlková
Th.D., OP, biblistka z Cyrilometo-
dějské teologické fakulty UP v Olo-
mouci (a v současné době i její
děkanka). V jistém smyslu spoluau-
torem knižně vydaných výkladů
formou rozhlasového rozhovoru je
redaktor ČR, kazatel ECM v Tacho-
vě Petr Vaďura, který rozhovory na-
táčel pro vysílání a jejich přepis pak
redakčně do podoby knihy připra-
vil.
Lze-li nějakým sloganem vyjádřit
hlavní rys vykladačské práce G. I.
Vlkové OP, pak by to mohla být
např. slova z Hospodinova výroku 
v první Ebedské písni: „nekřičí a hlas
nepozvedá, nedává se slyšet na ulici.
Nalomenou třtinu nedolomí“ (164; 
Iz 42,2-3a). Výklad Izajáše tyto sym-
patické rysy charakterizující služeb-
níka má, a jeho četba je proto občer-
stvující. Čtenář si hned na počátku
výkladů všimne, že vykladačka ani
tázající se redaktor na sebe neupo-
zorňují. Vlková ustupuje do pozadí
a není za svým výkladem vidět. Ne-

chává mluvit jen Izajášův text a to 
s velikou citlivostí k širokému okru-
hu posluchačů a čtenářů. Snaží se
postihnout princip či záměr výpově-
di, ale současně má cit pro textové
varianty a při jejich interpretaci se
nenechává příliš poutat standardní-
mi překlady. Z knihy je také dobře
slyšet citlivost, jakou Vlková má pro
různé textové spojnice a prolínající
se motivy. Tyto vnitrotextové sou-
vislosti jsou na její práci zřejmě tím
nejhodnotnějším.
Výklad, který si víceméně všímá jen
obsahové stránky Izajášova sdělení,
má podobu odpovědí na otázky,
tedy podobu fundovaného rozhovo-
ru. Odpovědi jsou přesné (precizní,
dobře promyšlené a opatrné), úspor-
né, ideologicky nezatížené věrouč-
ným předporozuměním (jsou vyvá-
žené) a určené otázkami redaktora –
Vlková se nepouští do odboček a
obvykle nejde nad rámec otázek (má
vykladačskou sebekázeň). Tím se
daří vytvořit dobře přístupný a sro-
zumitelný výklad, který je navíc pře-
hledný, svěží a svižný. Ocení jej jak
duchovní, faráři a kazatelé, tak stu-
denti bohosloví, ale i všichni milov-
níci Bible, tj. čtenáři, kterým kniha
usnadňuje přístup do starobylého a

myšlenkově vzdáleného světa Iza-
jášova proroctví, k němuž (kromě
ČEPu – překlad s výkladem) v češ-
tině neexistuje přiměřená a širší
okruh čtenářů zohledňující studijní
pomůcka.
Oba autoři chtějí zachytit „nit, která
se vede celým prorockým spisem“,
zprostředkovat „perspektivu, v níž
kniha Izajáš plní důležité svědectví“,
a to se jim, myslím, daří. Nesnaží se
vykládat vše s tím, že „jednoznačný
výklad mnoha míst není ani možný“
(11). Stačí jim proto, že koncipují
svou knihu jako povzbuzení čtenáře
k vlastní samostatné četbě, k ponoru
do Izajášovy zvěsti, v níž sám nalez-
ne důvěru Bohu, jemuž „záleží na
všech, které kdy přijal za vlastní“
(12). To není malý cíl, ale potenci 
k jeho naplnění kniha jistě má. Je te-
dy možno očekávat, že výklad
Izajáše v tomto ohledu svůj úkol na-
plní. Přeji proto čtenářům, aby tento
rozhovor nad Izajášovým proroc-
tvím připoutal jejich pozornost k to-
muto závažnému biblickému textu a
děkuji nakladatelství Vyšehrad za
dlouhodobou podporu tohoto typu
čtenářsky vděčné a obohacující lite-
ratury. 

Jiří Beneš

nemá. Pozemský zahradník, je-li zároveň trhovcem, však radost má. Zisk
je zaručen; co na tom, že slibný život se zastaví a zákazník i růže přijde
zkrátka. Rostou přece další poupata! Kdysi v dobách totality se hlásalo, že
cílem společnosti je všestranně rozvinutý jedinec. Mnozí z nás si to jistě
dobře vybavují. Všestrannému růstu se ale bránilo, člověk se mohl rozvi-
nout jen určeným směrem. Dnes se preferuje ekonomika, navyšuje zisk.
Život člověka začíná být nazírán optikou trhu a spotřeby, růst jedince do
kvality již není tolik žádoucí. Profesně ano, ale k ostatnímu není ani vůle.
Přicházejí další nová svěží poupata. 

Marie Plotěná

Dokončení na str. 2

Poupata

naše recenze

Ad: Jedni druhých břemena neste (Jaroslav Kraus) / ET-KJ 2014-09
Pan Kraus ve svém článku píše: Kdežto za současné situace, kdy mají církve smlou-
vu se státem na sedmnáct let, musí dostávat své miliardy krize nekrize, prosperita
neprosperita, takže to stát musí ušetřit, třeba i na důchodcích a invalidech, či si na
to půjčit. Když rozpočteme každoroční dvě miliardy, vychází cca na 200 Kč na hlavu
ZA ROK!, tedy necelých 17 Kč na hlavu za měsíc. Má-li tedy pan Kraus takovou
péči o důchodce, proč se nedívá tam, kde se točí desítky, stovky miliard ročně? Veš-
keré ty Pandury, Gripeny, nejdražší dálnice v EU, solární byznys, předražené stát-
ní zakázky. Tam všude teče řádově víc peněz do kanálu, respektive do kapes nejrůz-
nějších vyžírků. Jestliže má tedy pan Kraus péči o sociálně slabé, měl by svou kriti-
ku zaměřit správným směrem; v opačném případě by jeho slova budila podezření, že
mu o ty důchodce a hendikepované ve skutečnosti vůbec nejde.

Miloš F. Pechar

z dopisů čtenářů
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Vědci luští naše dědičné životní zá-
znamy, kterým se říká GENY. V jád-
ru každé buňky našeho těla (a těch
buněk je několik biliónů) je úplná
knihovna genů. Každá obsahuje asi
30 000 „zápisů“ pomocí miliard
„písmenek“. Kdybychom to napo-
dobili papírovou knihou, měla by
každá asi milion stránek. Každá
buňka však umí „číst“ jenom něco –
jako ani my nemáme asi přečtenou
celou knihovnu, která se dědí v rodi-
ně. Doposud věda rozumí jenom
části těchto lidských „knihovniček“,
zbytek jsou asi nepotřebné zbytky,
zápisy v neznámém jazyce, koktání,
ale i důležité řídící geny.
Každý gen je předloha k výrobě ně-
jaké bílkoviny nebo enzymu (aktivní
látky) – asi tak jako si koupíte vytiš-
těnou předlohu k vyšívání, z níž
teprve musíte vytvořit krásný barev-
ný obrázek. Genová „abeceda“ má
jenom 4 druhy písmenek (A, G, C,
U) a potřebné rozmanitosti se dosa-
huje tím, že se čtou po různě kombi-
novaných trojicích. Písmenka jsou
jen zkratky názvů dosti složitých
sloučenin, takže by to měly být spíše
komplikované znaky třeba čínského
písma než jednoduchá latinka.
Uvádím jako příklad jeden z nejkrat-
ších a tedy nejjednodušších genů.
Zde je asi jeho 1/3, začátek a konec: 
AAA/GUU/UUU/GGU/CGU/U
GU/CAA/UUA/GCU/GCU/GC
U/AUG/AAA/CGU/CAU/GGU
/UUA/AAU/GAU/UAU/………
………………………………GCU/U
GG/CGU/GAU/CGU/UGU/AA
A/GGU/ACU/AUU/GUU/CAA
/GCU/UGG/AUU/CGU/GGU/
UGU/CGU/UUA
Celkem tento gen obsahuje 129 tro-
jic, tj. 387 „písmenek“, a ta seřadí za

sebou v dalším procesu 20 druhů
dusíkatých aminokyselin v přesném
množství a pořadí. Vzniká tak en-
zym LYSOZYM, který je obsažen
např. v slzách, kde působí jako anti-
biotikum a brání očním zánětům. 
Tento úžasný soubor hádanek pod
kůží každého z nás zaznamenává
především hmotné záležitosti, ale
ukrývají se v něm i vzácné vlohy,
třeba hudební nebo povahové, nebo
také jejich nedostatky a chorobné
změny. Křesťanovi svítá: Aha, vždyť
jsme stvořeni tím, že „Bůh řekl“ – a
to musí být někde zapsáno. Dokon-
ce vědec Stephen Gould, který se
nepovažuje za věřícího, k tomu na-
psal: „Jistě existuje nějaký vyšší kon-
trolní systém, který informace sdělo-
vané tímto jazykem vyhodnocuje.“
Ale všecko nemáme zapsáno v ge-
nech, např. svůj vztah k Bohu. Je tam
jen naznačen neurčitý sklon k pátrání
po nějakém tajemnu, zásvětnu, věč-
nosti, ale nic o jediném živém Bohu.
Tyhle „hádanky“ do nás vkládají tře-
ba rodiče nebo přátelé, církev, četba,
někdy zážitky, krása přírody, vzácně
i sny. Jsme si jich vědomi, objevíme je
dříve nebo později v sobě nebo v dru-
hém blízkém člověku, hoch v dívce
nebo naopak. Můžeme od otázek po
Bohu utíkat ke všemu možnému.
Nebo se na ně snažíme poctivě odpo-
vídat. Křížovkáři mají ke své práci
pomůcku, křížovkářský slovník.
Duchovní rébusy se nejspolehlivěji
luští s Biblí v ruce a s křesťany po
boku, ne blábolením všelijakých ta-
jemných dam - vědem v televizi, ast-
rologů a východních filosofů.
Uvedu jeden příklad, jak taková
„duchovní hádanka“ může vypa-
dat. Začátky bývají vždy zahaleny
tajemstvím. Archeologové objevili 

v rozvalinách Pompejí, města zniče-
ného výbuchem Vesuvu r. 79 po
Kristu, na zbytcích zdí dvou domů
stejný slovní rébus, kterému se říká
akrostich: ať ho čtete z kteréhokoliv
konce, dává stejná slova:

R  O  T  A  S 
O  P  E  R  A  
T  E  N  E  T  
A  R  E  P  O  
S  A  T  O  R

Latinská větička složená z těchto
slov není moc jasná: „Sator Arepo
tenet opera rotas“, tj. „Rozsévač Are-
po udržuje v činnosti kola“. Asi něja-
ký vtip, který napsali na zeď staro-
věcí sprejeři. Někdo si však povšiml,
že jádro pompejského akrostichu
tvoří kříž tvořený dvěma stejnými
slovy TENET. Česky UDRŽUJE,
DRŽÍ. Na koncích tohoto slovního
kříže je vždy písmeno T, které má
tvar tehdy běžně používaného po-
pravčího kříže. Každé T je obklope-
no písmeny A a O, v řecké abecedě
Alfa a Omega, jimiž se představil
Pán Bůh Janovi ve Zjevení (1, 8) jako
„První i Poslední“.
A teď vám zadám hádanku: Dejte si
z pompejského akrostichu stranou
dvě dvojice A a O, a ze zbylých pís-
men vytvořte velký kříž. Obě shod-
ná ramena sestavte ze dvou latin-
ských slov, která už jste určitě slyše-
li jako začátek známé modlitby.
Ramena se budou protínat v jedi-
ném písmenku, které je tu obsaženo
jenom jednou. A pak na čtyři konce
kříže připojte ta uspořená A a O.
KDO TO VYLUŠTÍ? Pošlete redakci
svá řešení do konce června! To
správné uveřejníme Ale hlavně: UŽ
JSME VYLUŠTILI DUCHOVNÍ RÉ-
BUS SVÉHO ŽIVOTA?

Pavel Javornický

nejdůležitější záhada mého a tvého života

Vypadá to, že pro dost lidí v našich současných generacích nabývá Bible
důstojné autority. Vycházejí a prodávají se její nová vydání, vyšlo také např.
zvláštní vydání pro vojáky – v takovém rozměru, aby se Bible vešla do
náprsní kapsy normované uniformy. Někteří novináři přidali příběh z první
světové války, kdy Bible zachránila vojákovi život, když ona v jeho náprsní
kapse zastavila kulku mířenou do jeho hrudi. 
A přece: napomůže prostá četba Bible jejímu opravdovému porozumění?
Napadne namátkového čtenáře, že starověká literatura není srovnatelná 
s žádnou novodobou? Vždyť ona nechtěla čtenáře zaujmout nebo pobavit 
v soutěži s jinou četbou, jak se to dnes děje. Ostatně kolik lidí ve starověku
bylo schopno číst? A kolika byly texty dostupné? Nejeden historik soudí, že
až do 10. století po Kristu bývali i nejschopnější evropští panovníci negra-
motní. Takže všechna starověká literatura byla vzácně účelná. 
A což teprve Starý zákon? Příběhy, které třeba zní napínavě, nebyly zapsá-
ny jedním autorem, nýbrž se pravděpodobně po generace tradovaly ústně
– a mezitím byly doplňovány, pozměňovány. A když konečně vznikl sou-
vislý zápis některé starozákonní knihy, byl zpravidla uložen na posvátném
místě a vzácně předčítán při slavnostech. Byla v něm uložena moudrost
věků a její příběhy neposkytovaly informace, nýbrž vyznání. Byl v nich také
zachycen odraz rituálů, jimiž Izraelci vystihovali totožnost svého kmene a
tím i smysl všeho bytí. Zeměpisné, přírodopisné, jmenné či číselné údaje
nemůžeme číst po našem; jsou takřka vesměs symbolické a vzbuzují obavy
nebo úlevy. Takže zvěst každého oddílu nemusí být jednoduchá a jedno-
značná. 
Pomůcku pro četbu i přemýšlení o Starém zákoně poskytuje nová kniha
Obtížné oddíly Předních proroků. Vydalo ji Karmelitánské nakladatelství
v edici Studium. Podává výklad 32 vybraných oddílů z biblických knih od
Jozue až po 2. Královskou. Věnují se těžko pochopitelným záhadám těchto
knih. Autorem celé poloviny z nich je již zesnulý prof. Jan Heller, dalších
prof. Martin Prudký spolu s osmi dalšími starozákonními badateli ze čtyř
různých českých teologických fakult. Čtenář se v této knize dovídá, že ta
konečná podoba textu, kterou známe, je z doby o staletí pozdější, než mohli
pamětníci zaznamenat, totiž z doby po návratu z babylonského zajetí. 
Střízlivý výklad starověkých reálií může soudobého čtenáře zklamat nebo
otřást jeho vírou. Může se stát, že příběh, který je sám o sobě působivý a při
svém literárním mistrovství vyvolává silný dojem, se odborným výkladem
třeba rozmělní (z čeho všeho je složen! nebo: zdalipak příběh odpovídá fak-
tům?) a přílišnou racionalizací ochudí čtenáře o silný prožitek. Ale ať tím
čtenář nekončí! Nic naplat, odborní znalci Starého zákona se musí chladno-
krevně ponořit do zkoumání všech dostupných okolností vzniku textu, a
musí si přitom klást kritické otázky. Vždyť naše generace mají mnoho zku-
šeností s omyly i podvody a lidé mají důvody ke všelijaké nedůvěře. A je
pro nás všechny užitečné, když kritické myšlení ovládá veřejné mínění, od
vědy přes politiku až k náboženství, aby nás různí tzv. znalci nebalamutili
a nezneužívali naši důvěřivost. Tak se nebojme poctivého zkoumání ani
tohoto starověkého textu, jímž je Starý zákon. Objevíme, že ten není svým
zacílením srovnatelný s žádnou jinou literaturou. I po kritickém prozkou-
mání se láska Boží může objevit v novém světle, a svědectví o Boží milosti
právě po všestranném promýšlení nám zazáří novým leskem. Neboť
„smíme se radovat se všemi ochromenými, že cesta do Království je otevře-
na všem kajícím“. (Heller str. 57)

Blahoslav Hájek

rozumět bibli

V minulém roce byl proveden zvláštní
průzkum, kterým bylo zjištěno, jak čest-
ní jsou lidé v jednotlivých národech. Do
16 velkých měst byli vysláni lidé, aby
provedli průzkum čestnosti občanů.
Měli zvláštní úkol. Každý dostal 12 pe-
něženek a v každé peněžence byly peníze
v hodnotě 50 dolarů – v místní měně.
Tedy asi hodnota 1000 Kč. V peněžence
byla také adresa toho, kdo ji ztratil, tele-
fonní číslo majitele a fotografie jeho rodi-
ny. Tito lidé měli za úkol peněženky na
různých místech města ztratit, tedy
dělat tak, že jim peněženka vypadla na
zem. Pak, pokud to bylo v jejich možnos-
tech, pozorovat, co se s peněženkou
stane. Průzkum byl zaměřen na to, zda
člověk, který peněženku najde, ji majite-
li vrátí. Bylo připraveno celkem 192
peněženek. V každém městě bylo ztrace-
no 12 peněženek. Kolik nalezených peně-
ženek se vrátilo majiteli? 
Výsledek je následující: 11 peněženek se
vrátilo v Helsinkách ve Finsku; 8 peně-
ženek se vrátilo v Budapešti a v New
Yorku; 7 v Moskvě a Amsterdamu; 6 
v Berlíně a v Lublani; 5 v Londýně a ve
Varšavě; 4 peněženky se vrátily v Bu-
kurešti a v Curychu; 3 peněženky 
v Praze; 2 v Madridu ve Španělsku; 1 
v Lisabonu v Portugalsku. Tu jedinou
peněženku vrátili manželé z Nizozem-
ska, kteří tam přijeli na dovolenou. 
Z portugalských obyvatel nevrátil peně-
ženku nikdo. Češi mají 3. místo od kon-
ce, je to velká ostuda.
Nejpoctivějším národem jsou Finové. 
V článku, který o tom pojednával, bylo
napsáno, že Finové jsou svatí. Čím je ta
poctivost Finů způsobena?

Převažující náboženství ve Finsku je
křesťanství. Většina Finů, tedy 76 %, se
hlásí k Evangelické luterské církvi. Děti
jsou do 6 let vychovávány v rodinách,
pak chodí 1 rok do mateřské školy. Od 
7 let navštěvují základní školu.  Ve ško-
lách je povinné náboženství. Děti, které
nepatří do církve, mají povinnou etiku.
Děti jsou seznamovány s Biblí, s učením
Pána Ježíše Krista a jsou vedeny k tomu,
aby učení Písma svatého respektovaly,
podle něho žily a Pána Ježíše následova-
ly. Výsledky biblického vyučování jsou
vskutku dobré.  
Průzkum jednoznačně potvrdil, že roz-
hodující vliv na formování kvality cha-
rakteru člověka má biblické učení. Má
vliv na duchovní, mravní i společenský
život člověka.
Apoštol Pavel to připomněl Timoteovi:
„Od dětství znáš svatá Písma, která ti
mohou dát moudrost ke spasení, a to
vírou v Krista Ježíše. Veškeré Písmo
pochází z Božího Ducha a je dobré 
k učení, k usvědčování, k nápravě, k vý-
chově ve spravedlnosti, aby Boží člověk
byl náležitě připraven ke každému dob-
rému činu.“ 2 Tm 3,15-17.
Timoteus byl skvělým spolupracov-
níkem apoštola Pavla, výborným pra-
covníkem v církvi a je hodnotným
Božím mužem v křesťanských ději-
nách. Co ovlivnilo život Timotea, že se
stal tak kvalitním mužem a výborným
Božím pracovníkem? Byla to kvalitní
biblická výchova v rodině, pak jeho
rozhodnutí následovat Ježíše Krista
jako Spasitele a Učitele a vytrvalost 
v biblickém vzdělávání se a ve službě
bližním.

V Deuteronomiu v 6.kapitole je rovněž
návod pro rodiče, jak to mají dělat, aby
výchova byla kvalitní a úspěšná: „Budeš
milovat Hospodina, svého Boha, celým
svým srdcem a celou svou duší a celou
svou silou. A tato slova, která ti dnes při-
kazuji, budeš mít v srdci. Budeš je vště-
povat svým synům a budeš o nich roz-
mlouvat, když budeš sedět doma nebo
půjdeš cestou, když budeš uléhat nebo
vstávat.“ V Lv 19,18 čteme: „Budeš mi-
lovat svého bližního jako sebe samého.“
Láska k Pánu Bohu a láska k bližním je
základem kvalitní výchovy. Pán Bůh má
na mysli maximální dobro každého člo-
věka, proto dává ty nejlepší rady rodi-
čům, aby z jejich dětí vyrostli skutečně
kvalitní lidé. 
Ptáme se, zda to platí i ve 21.století?
Průzkum čestnosti, který byl proveden 
v hlavních městech v minulém roce,
dokazuje, že ano. Nakolik jsou národy
vzdělávány Božím slovem, natolik mají
v sobě kvalitu života. Tam, kde se náro-
dy odvracejí od Božího slova, tam padají
stále hlouběji do bahna sobectví, pýchy 
a nemravnosti. Vidíme to i v našem
národě. V naší společnosti je mnoho lidí,
kteří mají maturitu i vysokoškolské
vzdělání, a přesto mnozí z nich žijí 
v bahně nepravosti - v rozvrácených
vztazích, v podvodech a nemravnosti.
Ani vzdělání neučiní člověka kvalitní
osobností. Kvalitní osobnost je ovoce
působení Božího slova. Jen Boží slovo má
moc zformovat v člověku kvalitní cha-
rakter. Skrze Boží slovo působí Duch
svatý a ten formuje v člověku nové vlast-
nosti, které apoštol Pavel připomíná ve
svém dopise: láska, trpělivost, laskavost,

dobrota, věrnost, tichost, sebeovládání a
jiné. 
To věděl i Jan Amos Komenský. V ro-
ce 1650 napsal spis „Kšaft umírají-
cí matky Jednoty bratrské“, ve kte-
rém napsal velmi důležitý odkaz: „Na
tebe, národe český a moravský,
vlasti milá, zapomenouti nemohu.
Odkazuji tobě za dědictví knihu
Boží, Bibli svatou, kterouž syno-
vé moji z původních jazyků do
češtiny s pilností velikou uvedli, a
Pán Bůh tomu tak požehnal, že
málo ještě jest národů, kteříž by
tak pravdivě, vlastně, jasně svaté
proroky a apoštoly v svém jazyku
mluvící slyšeli. Přijmiž to tedy za
svůj vlastní klenot, vlasti milá, a
užívej toho k slávě Boží a svému v
dobrém vzdělání. A ač knihy této
Boží exempláře popálili nepřátelé,
i tobě tato kniha Boží dochována

bude, důvěřuj a nepochybuj.“ Mno-
zí čtenáři Bible, kteří po Bílé Hoře 
v této zemi zůstali, klenot Božího slo-
va pečlivě ukrývali a tajně z něho čer-
pali moudrost i světlo života spolu se
svými rodinami. Díky těmto lidem, kte-
ří v době temna čerpali světlo a moud-
rost z Bible, došlo pak po sto padesáti
letech k národnímu obrození. 
Vezme-li český národ opravdu vážně
Komenského odkaz a začne klenot
Božího slova užívat ke svému v dob-
rém vzdělávání, pak prožije nové du-
chovní a mravní obrození i ve 21. sto-
letí. Tato duchovní proměna začíná
však v rodině a v osobním životě kaž-
dého jednotlivce. Jedině Boží slovo má
moc formovat kvalitní charakter a
národ pozvednout na vyšší duchovní
a mravní úroveň.

St. Kaczmarczyk

kvalita člověka



česká televize přináší na obrazov-
ky čT2 neobvyklý časosběrný do-
kument o lidech, kteří prošli du-
chovní konverzí. Šestidílný cyklus
Příběhy obrácení vysílá od 25. květ-
na 2014 vždy v neděli v 17.45 h.
Pořad vznikl v brněnském studiu
české televize v Tvůrčí producent-
ské skupině Patricka Diviše. Režie
Josef Fišer, Petr Kotrla, Ladislav
Cmíral a Michaela Rozbrojová.
Dokumentaristé rok sledovali šestici
mladých lidí, kteří byli na počátku
své duchovní cesty a nebáli se k to-
mu přizvat televizní kamery. Diváci
tak mají možnost prožít s nimi vý-
znamné životní okamžiky i chvíle
plné pochybností. 
Příběhy obrácení jsou unikátní šesti-
dílnou  docu-soap o tom, jak víra
mění životy. Tento oblíbený televiz-
ní formát využili tvůrci i proto, že
díky němu mohli vytvářet situace,
do kterých by se protagonisté cyklu
jinak nikdy nedostali. Příkladem je
třeba účast na společných natáče-
ních, během kterých se zástupci pěti
různých vyznání setkali na neutrální

půdě. „Účastníci našeho cyklu měli
po celý rok k dispozici malé kame-
ry, které umožnily zachytit momen-
ty, které by se s velkým štábem poří-
dily jen velmi těžko,“ říká jeden 
z režisérů Ladislav Cmíral, který má
s formátem docu-soap zkušenosti
z úspěšného cyklu ČT Ptáčata.
„Nehledáme podstatu víry, ale její
zcela konkrétní projevy a dopady na
člověka a jeho život,“ přibližuje zá-
měr pořadu autor scénáře Josef
Fišer. K natáčení tvůrci přizvali na-
příklad klavíristu Petra, který se roz-
hodl konvertovat k judaismu, Dana,
kterého oslovila Římskokatolická
církev nebo vyznavačku islámu
Aišu a další mladé lidi. Jejich příbě-
hy ukazují, že konverze se v každém
náboženství liší. Někde je to pouze
moment rozhodnutí pro danou víru,
jinde několikaletý proces. „Tento
dokument je hlavně výpovědí o
tom, jak důležitou roli hraje v našich
životech duchovní uspokojení,“
dodává Fišer.
„Pořad ukazuje, jak na sebe reagují
lidé různých vyznání,“ zamýšlí se

dramaturgyně a režisérka Michaela
Rozbrojová a doplňuje: „Naši prota-
gonisté mají obrovský zájem jeden o
druhého, ptají se na všechno, co jim
není v jiném náboženství jasné, a
ukazují, že každá víra je vlastně jen
jinou cestou k Bohu.“ Pořad je záro-
veň plný překvapivých situací.
„Tím, že se v něm prolínají naprosto
odlišné světy protagonistů, není 
v něm nouze ani o šťavnaté a nadmí-
ru zajímavé debaty,“ zve diváky 
k obrazovkám režisér Petr Kotrla.
Dokument je zároveň i sondou do
současného náboženského života u
nás. Zatím ale ne úplnou. „Stejný
tvůrčí tým proto už nyní připravuje
další pořady, které by měly téma
konverze a života s vírou dále pro-
hloubit,“ slibuje kreativní producent
Patrick Diviš.

Hana Orošová, 
tisková mluvčí TS Brno

Red. poznámka:
Docu-soap je televizní žánr, který
zaznamenává situace dokumentární
formou a stříhá je jako seriál, ale do
průběhu scén nezasahuje.

„Mně v Boží blízkosti je dobře“
(Žalm 73,28) – to byl jeden z textů,
které bratr farář Pavel Kašpar použil
jako základ kázání v zaplněném jim-
ramovském kostele 15. 2. 2014 při
rozloučení s bratrem farářem Jiřím
Tomešem.
Je opravdu těžké v několika desít-
kách řádků postihnout tak mno-
havrstevného a přitom nadmíru
skromného člověka. Pokusím se o to
s využitím pohledu bratra faráře
Kašpara, s nímž Jiří Tomeš dlouhá
léta spolupracoval (již v důchodu) 
v Blansku, dále kurátora jimramov-
ského sboru a nakonec jeho nej-
bližších.
V kázání hned na začátku zaznělo,
že „bratra Tomeše opravdu nesla
víra v Boha a Ježíše Krista. V síle této
víry žil a uchoval si ji až do konce.
Víra mu dávala sílu i odvahu zápa-
sit a mít naději i v osobních ztrátách,
v zápasu o druhé lidi, v pomoci bliž-
ním blízkým i vzdáleným a nakonec
i v nemoci a smrti.
Narodil se 25. 8. 1924 v Zelově, v čes-
kém sboru v Polsku, kde jeho otec
Jan Matěj Tomeš působil jako varha-
ník a učitel náboženství. Mládí pro-
žil na Volyni v Michalovce, kam jeho
otec byl povolán za kazatele. Děti
byly vedeny doma k víře, ke zbož-
nosti, ale i k vlastenectví; udržovaly
se kontakty se starou vlastí. V době
2. světové války se spolu s jinými
volyňskými Čechy přihlásil do vzni-
kající Svobodovy armády, kde po
absolutoriu poddůstojnického kur-
zu působil na frontě jako pobočník
velitele a průzkumník. Během války
byl povýšen na podporučíka a po
válce na poručíka. Do vlasti přišel se
Svobodovou armádou přes Dukel-
ský průsmyk.“
Rozhodující chvílí bylo, když v ká-
zání profesora Jeschkeho zaslechl
Boží povolání „Ty pojď za mnou“.
Po studiích na Husově bohoslovec-
ké fakultě nastoupil jako vikář k se-
nioru Burianovi na Vsetíně, kde
poznal svou budoucí ženu Vlastu,
roz. Tomanovou. Byli obdařeni
třemi dětmi a za 62 let společného

života prožili nejen nesnadná pade-
sátá léta, dobu pronásledování círk-
ve i pronásledování osobní, ale 
i radost z dětí a práce, i když také
často nelehké, v několika sborech
evangelické církve: v Liběchově, ve
Strmilově a v Jimramově – a nako-
nec byli i velkou pomocí těm, kdo
sloužili v jejich bydlišti v Blansku.
Zůstala bych něco důležitého dluž-
na ze života Jiřího Tomeše, kdybych
nenapsala, že nedílnou a důležitou
součástí jeho existence byla jeho
manželka. Vděčnost za její život a
službu několikrát zaznívá v jeho
denících, které psal pravidelně od
svého mládí a neustal ani v době
válečného nasazení.
Při rozloučení zaznělo i upřímné
slovo kurátora jimramovského sbo-
ru bratra Jana Chrousta, z něhož ci-
tuji: „Farář Jiří Tomeš sloužil v Jim-
ramově od roku 1982 do roku 1990.
Přestože byl nevýrazné postavy a 
v Jimramově působil jen osm let, za-
nechal se svou ženou v tomto sboru
hodně stop. Byl to malý velký muž.
Byl hlavním iniciátorem opravy jim-
ramovského kostela a po jeho ne-
šťastném vyhoření, kdy sám málem
přišel o život, byl i neúnavným orga-
nizátorem konečné rekonstrukce.
Jako druhou stopu uvádím jeho vel-
kou propagaci jimramovské ekume-

ny. Obojí navzájem souvisí a přátel-
ství mezi katolíky a evangelíky bylo
viditelné právě při rekonstrukci kos-
tela.“
A konečně pohled doplněný několi-
ka postřehy těch nejbližších – dětí a
vnoučat. Byl jim, aniž to nějak zdů-
razňoval, přirozeným příkladem
důslednosti a píle. Stále znovu pro-
čítali jeho deníky, které jim byly ne-
přeberným zdrojem poučení. Vzá-
jemná láska rodičů a prarodičů jim
byla a je vzorem hodným následo-
vání. Příkladem jim byl i v praktic-
kých dovednostech a také lásce ke
zpěvu. Zpěv byl nedílnou součástí
jeho života ve víře. Bylo to pro něj
stejně důležité jako dýchání. Snad
můžeme zmínit i jeho vztah k zá-
stupcům světa zvířat: nemusel nijak
usilovat o jejich náklonnost, všichni
ho respektovali a měli rádi. Proto
také na parte zcela netradičně byla
perokresba malého psíka.
K tomuto nezvyklému ukončení
vzpomínky na faráře Jiřího Tomeše
přidám už jen poslední větu, kterou v
závěru své vzpomínky při bohosluž-
bách řekla vnučka Magdalena Rau-
sová: „Byl to bohatý život se vzácný-
mi vztahy v rodině a v širokém kru-
hu přátel. A jak dědeček často a rád
dodával: „Soli Deo Gloria!“

D. Rut Nývltová

Seniorát PoděbrAdSký

českobratrská církev evangelická

BOŠíN - Ne 9.30 h
Bošín č. 44, Křinec, a f. Emanuel Vej-
nar

BRANDýS N. LAB. - Ne 9.30 h
Horova 1885. f. Jan Kašper

čESKý BROD - Ne 9.30 h
Za Nemocnicí 1159, f. Magdaléna
Trgalová, f. Marek Lukášek

CHLEBY - Ne 8.30 h
Chleby č. 55, Bobnice, j. Miroslav
Německý, a f. Martin Fér

KOLíN - Ne 9 h
Politických vězňů 560, f. Magdalena
Ondrová

KOVÁNEC - Ne 9 h (a c)
Kovánec č. 14, Skalsko, f. Čestmír Siwe 

KRAKOVANY V čECHÁCH - Ne 10.30 h
(b d e), 14 h (a c)
Krakovany v Čechách č. 59, f. Jaroslav
Kučera

KUTNÁ HORA - Ne 9 h
Jiřího z  Poděbrad 308/4, f. Ondřej
Zikmund 

LIBENICE - Ne 10.30 h (a c)
Libenice č. 69, a f. Magdalena Ondrová

LIBICE N CIDL. - Ne 10 h (posl Ne
v měs. v MS Diakonie ČCE Husova 2)
Ke Hradišti 12, f. Martin T. Zikmund

LIBIŠ - Ne 9.30 h
Školní 44/1, f. Miroslav Pfann

LYSÁ N. LAB. - Ne 9 h
nám. B. Hrozného 442/16, f. Emanuel
Vejnar

MěLNíK - Ne 9 h
Krombholcova 548, f. Hana Pfannová

MLADÁ BOLESLAV - Ne 10 h
Husova 199/15, f. Jonatan Hudec

MŠENO U MěLNíKA - Ne 10 h
Boleslavská 9, f. Michal Šimek

NYMBURK - Ne 10 h
Smetanova 14/613, f. Kateřina Ros-
kovcová

PEčKY - Ne 9 h
Husovo nám. 480, a f. Helena Junová

PODěBRADY - Ne 9.45 h
Husova 141, f.Martin Fér

PŘEDHRADí - Ne 9 h
Předhradí č. 36, Pňov, f. Helena Ju-
nová

VELENICE - Ne 8.30 h
Velenice č. 34, Dymokury, a f. Martin
T. Zikmund

VELIM - Ne 10 h
Sokolská 26, f. Lukáš Ondra

ZRUč N. SÁZAVOU - Ne 14 h 
Zahradní 189, a f. Petr Turecký

Církev bratrská

KOLíN – Ne 9.30 h
Královská cesta 226, k. Jan Draho-
koupil

KUTNÁ HORA – Ne 9.30 h
Masarykova 321, k. Miloš Hejzlar

PODěBRADY – Ne 9.30 h
Vrchlického 109, k. Petr Geldner

bohoslužbyFarář jiří tomeš  (25.8.1924 – 10.2.2014)

Pozvánky

inzerce
"NA BŘEHU BLANICE STOJí MALETICE,
VESNIčKA MÁ MILENÁ..."
Nabízíme letní rekreaci na jiho-
českém statku v Maleticích blízko
Písku. Pro 6 - 12 lidí, možnost sta-
nování v uzavřeném objektu. 
Cena dle dohody. 
Marie Lamrová 774 503 142, 
LAMROVAMarie@seznam.cz.

č. 8 
KURZ ZPěVU
Milí přátelé, také letos budeme
pořádat kurz zpěvu, na který jste
zváni vy, resp. vaše děti, připra-
vujeme řadu nových písniček a
zajímavý program!
Rezervujte si prázdninové dny,
těším se na vaši přihlášku, která je
ke stažení na níže uvedené webo-
vé stránce. 
Uzávěrka přihlášek je 31.5.2014.
Jana Petriláková, Effatha o.s. 
www.effatha.cz/kurz
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docu-soap 
o náboženství, jaká zde ještě nebyla

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

Odbor křesťanské služby Chru-
dimského seniorátu vás zve na
tradiční

Podzimní pobyt pro seniory 
v Evangelickém středisku 

v Chotěboři
Termín: od soboty 30. srpna do
soboty 6. září 2014  
Cena pobytu: 2200 Kč
Uzávěrka přihlášek: 30. 6. 2014
Připravujeme zajímavý program i
autobusový výlet. Těšíme se na
vás!
Informace předá a přihlášky přijí-
má:
Hana Capoušková, Pardubice 
na adrese: hana.cap@seznam.cz
tel.: 777 877 080
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