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Apoštol Pavel dokáže pouhých
několik veršů naplnit tak hustým a
hutným obsahem, že i písmák, kte-
rý se po teologických pastvinách
pustil dál a hloub než jednou ko-
lem ohrady, může mít pocit, jako

by tato nahuštěná hmota (duchov-
ní) byla jakousi černou dírou, která
se nachází za horizontem událostí
našeho porozumění.
I když – Pavel píše o zákonech. A
zákony jsou něčím, co známe. Zná-
me nejrůznější novely zákonů, zná-
me zákony praktické, i zákony,
které úplně nepasují na lidský ži-
vot, známe také různé podivné a
korumpované (porušené) přílepky.
Některé zákony respektujeme s vět-
ším či menším nadšením, nebo se je
(některé) i (někteří) snažíme obchá-
zet. A někdy je překračujeme.
V Pavlově argumentaci nacházíme
dva typy zákonů, nebo rovnou ce-
lých právních systémů. Zákon hří-
chu a smrti je něčím, co se obejít ne-
dá, je to spíš zákonitost podobná
zákonům fyzikálním: „Člověk po-
nořený do kapaliny je nadlehčován
etc.“ platí stejně, jako že jsme všich-
ni lidé hříšní a všichni nejen zemře-
me, ale dokonce si zemřít zaslou-
žíme.
Druhý a Pavlovým zvěstováním

doporučovaný je zákon Ducha.
Ten je člověku nabízen jako mož-
nost. Ti, kdo se rozhodnou při-
jmout občanství v nebeském krá-
lovství, přijímají tuto právní úpra-
vu, kterou budou spravovat svůj
život. To je umožněno tím, že jsme
přitom osvobozeni od nároků zá-
kona hříchu a smrti. Všechny dlu-
hy a provinění, za které člověka ten-
to zákon žaluje a odsuzuje (k smrti),
zaplatil za nás svou smrtí Kristus.
Tam, kde spoléháme sami na sebe a
žijeme sami podle sebe a pro sebe,
tam, kde si myslíme, jak máme
život pevně ve svých rukou, tento
život ztrácíme. Od sebe sama, od
svého hříchu a od smrti se necháme
osvobodit, když přijmeme zákon
Ducha jako rozhodující řád pro náš
život. Pro to Pán Bůh tuto úpravu
připravil – pro náš život, ve kterém
žijeme modlitbou: „Buď vůle tvá.“
Amen.
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Poselství k neděli svatodušní

Měl jsem v něm hlavně telefonní
čísla, jejichž ztráta mne zvlášť bolest-
ně postihla. V starším věku člověk
raději sáhne po telefonu, je to poho-
dlnější a snadnější než napsat dopis.
A když tak jako já si nepamatujete
čísla, neobejdete se u telefonu s pří-
slušným adresářem s čísly. S jeho
ztrátou se seznámila celá rodina,
všichni hledají a nenalézají, až spo-
lečně uvažují, kterak by se k někte-
rému žádanému číslu dostali. Jde se
oklikou, ten, kterého známe a je
dostupný, by mohl znát toho, jehož
číslo hledáme. A vskutku, už máme
první číslo - a tak to půjde pomalu
dál. I internet pomohl. Bude to trvat
delší dobu, než budou všechna tele-
fonní čísla pohromadě v jednom
adresáři.
A přece ještě bude třeba říct pár slov
o tom , jak je člověk ztrátou adresáře
připraven o klid v duši. Představuje
si totiž, jak jeho blízcí přátelé a
známí už netrpělivě očekávají jeho
zavolání. Do jejich vzájemných vzta-
hů se vkrade stín podezření, že 
o „cosi“ jde – a tak se podezření pro-
dlužuje, a to tak dlouho, dokud se
dotyčné číslo nenajde a na obou stra-
nách si lidé oddechnou. Už nebyli, a
zase jsou. Nemáte-li na ně číslo, jsou
pro vás mrtví. Naštěstí v tomto ohle-
du dochází ke vzkříšení tak často, že
můžeme mít v každém případě dob-
rou naději na dobré skončení. Tele-
fonní čísla „vstávají z mrtvých“,
ztracená jsou nalezena.
Domnívám se však, že každá ztráta
adresáře a všechny podobné ztráty
se nám dějí, jak Kraličtí praví: u figu-

ře. „To, co se jim stalo, je výstražný
obraz a bylo to napsáno k napome-
nutí vám, které zastihl přelom věků“
(1 K 10,11). Jaké napomenutí spočívá
ve ztrátě adresáře? Snad aby se nám
něco horšího nestalo? Svaté Písmo
něco takového naznačuje: Zatím co
byl Apollos v Korintě, prošel Pavel
hornatým vnitrozemím a přišel do
Efezu; tam se setkal s nějakými
učedníky. Zeptal se jich: „Když jste
uvěřili, přijali jste Ducha svatého?
Odpověděli mu: „Vůbec jsme nesly-

šeli, že je seslán Duch svatý.“ Teprve
Pavel je pak pokřtil ve jméno Pána
Ježíše; bylo jich celkem dvanáct 
mužů, kteří byli nejprve pokřtěni
křtem Janovým, jakýmsi předběž-
ným křtem. Přečtěte si ten oddíl ve
Skutcích 19,1-7, abyste se podivili, ja-
kým způsobem se efezským učední-
kům ztratil Bůh Ježíš Kristus. Byla
by to velká ztráta, protože Ježíš Kris-
tus hříchy odpouští, Jan (Křtitel) před
nimi toliko varuje. Křtili oba, ale me-
zi jejich křty je nebetyčný rozdíl.
Od té doby je nám, čtenářům Písma,
přikázáno, abychom na ten rozdíl
dbali a nedovolili nahrazovat jméno
a dílo Ježíše Krista jiným jménem a
jiným dílem. Jako je veliký rozdíl
mezi Ježíšem Kristem a Janem Křti-
telem, tak je a zůstává veliký rozdíl
mezi Ježíšem Kristem a proroky
východních náboženství. Ježíš Kris-
tus se nám nesmí ztratit v moři ná-
boženských postav a jejich nauk. Je
jedinečný, nesrovnatelný. Je nám
dán jako jediný partner, jen k němu
se obracíme, jen jej poznáváme a s
ním mluvíme. Kdybychom k této
víře ztratili adresář, octli bychom se
v horším zmatku než nahoře se ztrá-
tou adresáře. V pomyslném adresá-
ři, který platí v křesťanské víře, je jen
jedno jméno a k němu je připojeno
všechno a všichni, co s ním souvise-
jí. Správně vás napadne, že nám ta-
kový adresář k naší křesťanské víře
byl vložen do rukou: jsou to svatá
Písma, Starý a Nový zákon, Bible
jedním slovem. A tam je Ježíš Kris-
tus dominantní postavou.

Ztratil jsem adresář

Dokončení na str. 2

Můj farář mi kdysi říkal, že nad pomluvou můžeš zvítězit jen tehdy,
když budeš žít tak, aby lidé nevěřili tomu, že je to možné. A vskutku,
žijeme v době, kdy druhého nařknout či obvinit není až zas tak velký
problém, proto myslím, že stát se to může skoro každému a že by se
kdekdo měl předem snažit těchto situací vyvarovat a modlit se za
Boží ochranu.
Nejhorší je, že leckdo si při vyslyšení pomluvy řekne: „Na každém
šprochu pravdy trochu.” A to se netýká jen drben. Například takový
úředník nechce riskovat to, že kdyby se prokázalo udání, tak by mu
bylo vyčítáno, že nejednal. Jinými slovy: obviní-li vás někdo třeba, že
týráte dítě, mohou vám ho ještě téhož dne umístit do dětského domo-
va, i když to není prokázané. Co kdyby? A stejně tak se můžete bez
důkazů ocitnout ve vazbě, ze které vás prokurátor přesto nepustí, pro-
tože bude čekat, jestli policie časem přece jen něco nevypátrá.
Pravda, spravedlnost u nás funguje, ovšem trochu těžkopádněji.
Když se někdo nezlomí a vytrvá, a pokud je v právu, obvykle svou
čest očistí. Nicméně zavání to trošku inkvizičním principem. Každá
doba má své. Ve středověku člověka zničilo obvinění z čarodějnictví,
dnes z mravnostních deliktů, v budoucnu třeba z korupce. Ano, nebu-
de to lepší. Obviňování vyjadřuje touhy společnosti a pokud žalobce
vystihne správnou notu, kdo uvěří případné nevině obžalovaného?
Nikdo, kdo nebude chtít.
Zaplať Pán Bůh, že už naše soudnictví nepronásleduje nepřátele lidu.
Vzpomeňme si, že bývalo i hůř. Přál bych si však, aby naše vládní
moc v budoucnu nalezla zalíbení ve spravedlnosti. Kéž uplatňuje
právo bez nadržování bohatým i chudým. A kéž my všichni ctíme pre-
sumpci neviny. Neplivejme zbrkle na obviněné politiky, podnikate-
le, veřejně činné osoby jen kvůli tomu, že to bylo řečeno ve zprávách.
Nesuďme, abychom nebyli sami souzeni. Konečný soud patří samo-
zřejmě jen Hospodinu, ale i na tomto světě lze říci, že správně odsou-
zení nepatří lidovým davům ani mocenským orgánům, nýbrž vládě
práva.
Úcta k právu je však poučením pro nás křesťany. Z Písma vyplývá, že
se máme vyvarovat ukvapených řečí. Važte raději slova s moudrostí.
Pranýřovali Krista a mohou jednou pranýřovat i nás. Buďme připra-
veni, neboť pronásledování může přijít znenadání. Společnost je silně
proticírkevně zaměřena a stačí malý prohřešek, za který můžeme
pykat. Nepřispívejme k šíření inkvizičních nálad. Raději všechno
snášejme, nevydávejme se světským soudům a usilujme o smíření s
Bohem i lidmi. Přece jsme pod Boží ochranou. Žijme v pokoji.

Ivo Kraus

Křivé obvinění
Kostel Nejsvětějšího srdce Páně na nám. Jiřího z Poděbrad v Praze - viz str. 3

Tmavá
V dobách zmatků, nejistoty,
tak jsi to Ty,
kdo mne vede
v šedé.
Veď mě!

V časech, kdy mne sžírá
závrať,
zvrať vše tak, ať
jsme si věrni
v černi.
Pane, veď mě!

Ve dnech temných jako
peklo,
přes vší vzteklost
ať stát zvládnu
v prázdnu.
Pane, veď mě ve tmě!

Ty jsi tím, kdo mě staví
mimo stín, Ty jsi pravý
Pán.
Veď mě!

Ralf MošT
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Pavel se v Efezu octl ve zvláštní situ-
aci. Tamním „věřícím“ se ztratil Bůh
Ježíš Kristus. Ne jejich vinou. Ti, kdo
k nim přišli s evangeliem, jim zataji-
li jeho druhou, významnější půli.
Dohaduji se, kdo by mohl mít tako-
vý zájem, ale řekl bych, že to vím tak
jako vy, které už napadlo, že takový
zájem mohla mít jen židovská syna-
goga, o níž ostatně víme, že vysílala
své emisary se starým náboženst-
vím: místo milostivého spasitele
Ježíše Krista má je spasit Mojžíšův
zákon. Těmi dveřmi, na nichž je ten
zákon napsán, se ještě dnes někteří
lidé vracejí k zákonu a ke své záslu-
ze. Bude to těžká služba, bez konce,
bez pokoje, bez radosti. Ale takový
život čeká ty, kteří nechtějí věřit Kris-
tu Pánu a vzít na sebe jeho jho, které
netlačí a břímě, které netíží. 
Intervence Pavlova zdárně skončila.
Dvanáct efezských mužů bylo po-
křtěno ve jméno Ježíše Krista a za-
psáno jako řádně pokřtění do sboru
věřících Spasitele Ježíše Krista. Jejich
křtu však nebyl Pavel vůbec příto-
men. Velice o to stál, aby křtěnci ne-
spojovali svůj křest s jeho jménem.
Byli přece přijati do nejužšího spole-
čenství s Kristem. Tak se jménu Bo-

žího syna Ježíše Krista dostalo i 
v Efezu božské, spásné cti a bylo
vyzdviženo ze ztráty, kterou způso-
bili ti, kdo přišli křtít křtem Jano-
vým. Proti takové ztrátě bojoval Pa-
vel celý život, když všem malým i
velkým, starým i čerstvě příchozím
kladl do povědomí a na srdce, že
spaseni jsou toliko láskou a krví spa-
sitele Ježíše Krista. Úkolem malého i
velkého věřícího je naučit se jej
poznávat, oslovovat jej a vzdávat
mu chválu a čest. 
To se děje už doma , kde s nejbližší-
mi každý den vzýváme Boží jméno
Ježíše Krista. Většinou jej jeho jmé-
nem ani neoslovujeme, spíše o něm
a jeho skutcích mluvíme. Tento způ-
sob jsme si přinesli ze shromáždění
církve, kde jsme v docela zvláštní
situaci: shromáždili jsme se na po-
zvání Ježíše Krista, svého Pána,
anebo on přichází mezi nás, kdyko-
liv se jako jeho učedníci, tedy v jeho
jménu shromáždíme dva nebo tři.
Toto shromáždění užívá dobrodiní
přítomnosti Pána: „tam jsem já upro-
střed nich“ (Mt 18,20). Všechno, co
mluvíme, vyslovujeme v jeho pří-
tomnosti, on bude každé slovo roze-
znávat („uši své k nám nakloňuje“ 
Ž 10,17), uslyší i mou myšlenku.

Těm, kdo rádi užívají tohoto setkání,
se stěží může přihodit ta ztráta, že by
se jim jejich Pán a Bůh ztratil jako
můj adresář. Když však se mně to
někdy přece stane a zůstanu sám bez
Pána Boha, hned příští neděli - a
proto ta setkání se dějí pravidelně
každou neděli – se mi otevírá mož-
nost setkání, abych citelně poznal, že
Pán se mi neztratil, je tu se mnou a 
s druhými, abychom všichni okusili,
jak dobrého máme Pána.
Obraťme se nyní ke zkušenosti, kte-
rou učinili mnozí věřící, když se
dostali do velkého nebezpečí. To už
toliko nepřemýšlejí o Pánu, ale rov-
nou na něj zavolají: „Pane, pomoz!
Zachraň mne!“ Jméno Páně se tu
prokáže platné v nejvyšším nasaze-
ní: když jde o život. Apoštol Petr se
ocitl v bouři na moři. Veliký vítr mu
hrozil utonutím. Tehdy Petr zvo-
lal: „Pane, zachraň mě!“ V takových
chvílích je Pán nablízku a slyší naše
volání. K Petrovi vztáhl ruku, ucho-
pil ho a řekl mu: „Ty malověrný,
proč jsi pochyboval?“ Ale takoví
jsme my lidé. Třebaže je Pán blízko,
křičíme o záchranu. Neztratil se a je
nablízku, ať jsme doma, v kostele ne-
bo v nebezpečí života.

Josef Veselý

Ztratil jsem adresář
Dokončení ze str. 1

úPRaVa ZPěVNíKu GloRia
Jednou z aktivit v rámci Roku hudby ve Slezské církvi evangelické a. v. je
„upgrade“ zpěvníku Gloria, tzn. úprava současné verze zpěvníku Gloria do
vícehlasů, která by měla být pomocí pro vedoucí doprovodných skupin
pěveckých sborů pro jejich hudební činnost. Současný zpěvník Gloria, který
je jistým průřezem písní z evangelického kancionálu a písní pro děti a mlá-
dež, bude postupně upravován do vícehlasů (2-3 hlasy), tak aby bylo možné
písně zpívat například v pěveckém sboru s doprovodem hudební skupiny
nebo píseň za doprovodu hudební skupiny hrát na dechové či smyčcové
nástroje. Úpravy budou jistým kompromisem provedeny tak, aby svým
rozsahem hlasů a náročností vyhověly možnostem lidského hlasu i nástro-
jům.

podle www.sceav.cz, kde také naleznete upravené písně ke stažení

SlužBa aThleTeS iN acTioN PŘed MiSTRoVSTVíM SVěTa
Ve foTBale PŘedSTaVuJe dVd Z foTBaloVého PRoSTŘedí
Přestože naše reprezentace na turnaj nepostoupila, bude pozornost tisíců
českých fanoušků upřena od 12. června do 13. července 2014 na fotbalové
přenosy z Brazílie. Organizace Athletes in Action vytvořila DVD, které vám
může pomoci oslovit lidi z vašeho okolí prostřednictvím této celosvětové
akce. DVD "Finále: Pod tlakem" trvá 26 minut a je sestřihem rozhovorů 
s několika fotbalisty světové úrovně, které spojuje víra v Krista. 
Athletes in Action (součást společnosti Nový život, o. p. s.) by vašemu spo-
lečenství ráda pomohla ve využití letošního mistrovství světa pro šíření
Božího království. 
Distribuce objednaných DVD zdarma
Několik týdnů před mistrovstvím světa v Brazílii vyjdou inzeráty v deníku
Sport a na sportovních internetových stránkách, kde společnost bude nabí-
zet DVD zdarma. Možná vás mistrovství světa nebo fotbal obecně nechává
zcela chladnými, ale mnoho lidí, ne-li většina, z vašeho okolí bude tuto udá-
lost pozorně sledovat. Tak proč to nevyužít a nepokusit se přivést je blíže 
k Božímu království? Do projektu se můžete zapojit jakýmkoliv způsobem
jako sbor, mládež, skupinka nebo i jednotlivci (více na: www.athletes.cz).

podle www.krestandnes.cz/, redakčně zkráceno

J. A. Smoler (1816-1884) rozvinul v životě Lužických
Srbů všestranné společenské kulturní dění podle způ-
sobů evangelické církve. Byl mimořádně nadaný; jeho
vychovateli byli významný lužickosrbský evangelický
básník Handrij Zejler a později i čeští profesoři z vrati-
slavské univerzity. Jeho nejvýznamnější prací byly
dva svazky Písniček horních a dolních Lužických
Srbů. Smolerovo literární a jazykovědné dílo záslužně
popsal prof. Antonín Frinta ve svém díle Písemnictví
Lužických Srbů. Monografii o něm napsal Jan Cyž ze Žuric, který ve své víře
kladl důraz na život podle myšlenek J. A. Smolera. 
Josef Lebeda

Josef Lebeda

Z církví doma i ve světě

Pod rouškou přísného utajení, které
prolomila Amira Hasová v izrael-
ském listě Ha-arec, se do Osvětimi
poprvé vydalo třicet palestinských
studentů. V palestinských médiích
vyvolala tato cesta ostrou kritiku
jako projev „zrady“ a „normaliza-
ce“ (ve vztahu k Izraeli). Univerzita
Al-Kuds se distancovala od profe-
sora Mohameda S. Dadžáního, jenž
tuto cestu organizoval pod vede-
ním dvou Židů, kteří přežili holo-
kaust.
Mohameda Dadžáního postihlo 
v sedmdesátých letech pro jeho čin-
nost pro OOP vypovězení z Izraele.
Vyhoštění trvalo dvacet pět let.
Dnes je na jeruzalémské univerzitě
Al-Kuds profesorem amerických
studií. V roce 2011 se zúčastnil cesty
židů, muslimů a křesťanů do Osvě-
timi, jež vyvolala velkou pozornost.
Byl to pro něj rozhodující zážitek,
který jej vedl k napsání článku pro
New York Times „Proč by se měli
Palestinci učit o holokaustu“.
Výpravu palestinských studentů
připravili posluchači univerzit Al-
Kuds v Jeruzalémě, Bir Zeit u Ra-
malláhu, dále univerzity Friedricha
Schillera v Jeně a izraelské Ben
Gurionovy univerzity v rámci spo-
lečného projektu smiřování a řeše-
ní konfliktů. K cestě se přihlásilo 
sedmdesát studentů, pět jich však
pod tlakem svého okolí účast před-
časně odřeklo. Míst bylo pouze 
třicet.
K programu patřily návštěvy izra-
elských studentů v palestinských
uprchlických táborech, jež je měly
konfrontovat s „Nakbou“ („pohro-
mou“), která postihla Palestince po
založení státu Izrael v roce 1948.
Účelem cesty do Polska bylo pomo-
ci Palestincům vypořádat se s utr-
pením Židů v době nacismu, načež
měli doktorandi zúčastněných uni-
verzit zkoumat psychologické účin-
ky této cesty na obě skupiny a tím
zjistit, zda konfrontace jedné strany
s historickými událostmi v životě té
druhé studentům napomáhá k lep-
šímu porozumění „nepřátelům“ a

otevírá cestu ke smíření a vzájem-
nému pokojnému soužití.
Podle zprávy, kterou zveřejnil pa-
lestinský novinář při výzkumném
ústavu pro oblast politického myš-
lení Gatestone Institute, Chálid
Abú Toumí, tato výprava ještě před
návratem studentů vyvolala v pa-
lestinských sdělovacích prostřed-
cích projevy odporu a dokonce vo-
lání po „trestech“ pro profesora
Dadžáního a jeho studenty. Přišly
však i dopisy, v nichž čtenáři zpráv
cestu Dadžáního obhajují: „U nás se
dělá politika ze všeho, jen ne ze
zpronevěry veřejných financí. Je
snad v pořádku připravit národ o
miliony dolarů, zatímco se akade-
mický studijní zájezd stigmatizuje
jako cosi neřádného?“  
Univerzita Al-Kuds se na svých
webových stránkách od Dadžáního
distancovala oficiálním prohláše-
ním. Nejednal prý v rámci svého
pověření, neboť univerzita Al-Kuds

od roku 2009 bojkotuje všechny
akademické kontakty s izraelskými
institucemi.
Tato univerzita se nedávno po-
starala o palcové titulky, hlavně 
v USA. Studenti patřící k islamistic-
ké organizaci Hamás totiž v univer-
zitním areálu uspořádali přehlídku,
při níž měli na sobě černé uniformy
a ruce vztyčené k „Hitlerovu po-
zdravu“. V listopadu kvůli tomu
řada předních amerických univer-
zit přerušila s touto vysokou školou
styky, přestože její prezident prof.
Serí Nusejba vyjádřil formální
omluvu. Ten pak, když se v těchto
dnech opět uskutečnil podobný
pochod, předložil svou rezignaci.
Sám udržuje  těsné styky s Izraelci 
a je významným palestinským za-
stáncem dialogu a „normalizace“
vztahů s Izraelem.

© Ulrich W. Sahm
přeložila Ivana Kultová

Palestinci v osvětimi

V červenci 2014 uplyne 50 let od první česko-německé lesní brigády 
v Kunvaldu, polesí Zaječiny. Organizátorem byl Vladimír Kalus,
farář v Miroslavi, německou mládež přivezl Gerhard Lerchner, farář
ve sboru v Glösa (Karl-Marx-Stadt, nyní Chemnitz). Česko-německá
setkání na lesních brigádách se po několik let opakovala, ukončila je
až normalizace.
Na lesní brigády rádi vzpomínáme nejen my domácí, ale také účast-
níci z Německa, kteří přijali naše pozvání a přijedou do Miroslavi ve
dnech 20. – 22. června 2014. V sobotu 21. června 2014 společně navští-
víme Kunvald.
Protože ubytovací možnosti našeho sboru i Miroslavi jsou omezené,
zveme Vás, zájemce z české strany, na setkání v Kunvaldu v sobotu
21. června 2014 v 13.00 hodin v domku Na sboru, během odpoledne
plánujeme také návštěvu polesí Zaječiny. 
Pokud byste se raději setkali s přáteli v Miroslavi, zveme vás ke spo-
lečným bohoslužbám v neděli 22. června 2014 (začátek v 8.30 hodin) a
k následné besedě u kávy a čaje.
Rádi se s vámi jak v Kunvaldu, tak v Miroslavi setkáme. Prosíme však
o sdělení, která z nabídnutých možností vám vyhovuje a jak, i přes
omezené možnosti, vám můžeme být nápomocni, abychom mohli
naše setkání co nejlépe připravit. Těšíme se na vás a zdravíme jmé-
nem organizátorů:

Rut Vesecká (vesecka.rut@seznam.cz; tel.: 737 641 524)
Lia Ryšavá (třináctky@volny.cz; tel.: 724 729 477)

50. výročí česko-německých
lesních brigád v Kunvaldu

Jan arnošt Smoler 
130. výročí úmrtí 

(13. 6. 1884 v Budyšíně)
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K významným moderním církev-
ním architekturám nejen u nás, ale i
v evropském rozměru patří kostel
Nejsvětějšího Srdce Páně na praž-
ských Vinohradech. Je dílem slovin-
ského architekta Josipa Plečnika
(1872-1957 ), známého svým výraz-
ným tvůrčím přínosem při přestav-
bě Pražského hradu po roce 1918.
Plečnikovy církevní stavby jsou
výsledkem jeho úvah o základních
otázkách liturgie a jejího přizpůso-
bení moderní době. Řešení nacházel
v návratu k počátkům života ve víře
v starokřesťanské době, v souladu 
s působením prvních křesťanských
obcí. Toto pro architekturu průkop-
nické úsilí o novou evangelizaci 
v mnohém souznívalo s myšlenka-
mi některých rakouských katolic-
kých teologů, s nimiž se Plečnik ve
Vídni stýkal. Uvedené zásady se
snažil realizovat v řadě svých pro-
jektů chrámových staveb
Pražský kostel na Vinohradech ne-
byl výjimkou. Snaha o vybudování
zdejšího kostela na Náměstí krále
Jiřího z Poděbrad měla za sebou 
již delší historii, než do ní Plečnik
vstoupil. Řada organizačních a fi-
nančních překážek stále přetrvávala.
Také realizace Plečnikova projektu
trvala dlouho, architekt zpracoval
několik variant. Ne všechny jeho
návrhy byly přijaty. Plečnik se svým
řešením vnitřního chrámového pro-
storu  snažil dosáhnout co nejbližší-
ho vztahu mezi věřícími a duchov-
ním. Ve vinohradském kostele chtěl
proto prosadit jednolodní interiér
bez odděleného presbytáře a posu-
nout hlavní oltář i kazatelnu blíže do
středu prostoru.. To ovšem v té době
byla nebývalá inovace, kterou až o
několik desetiletí později umožnil
II.vatikánský koncil. Co do výzdoby
chrámového interiéru razil Plečnik
zásadu. „Nemám rád bohatství 
v kostele. Forma mě zajímá jen do té
míry, pokud je nezbytnou nádobou
pro myšlenku a účel.“

Prvním problémem bylo zapojení
kostela do okolní architektonicky
nekvalitní vinohradské zástavby.
Proto Plečnik stavbu opticky zvýšil
širokou věží., která se stala dominu-
jícím prvkem okolního prostoru.
Věž i loď obložil tmavými klinkoro-
vými cihlami a kvádry ze světlejší-
ho umělého kamene. Tím dosáhl
dojmu královského hermelínového
pláště.  
Královskou symboliku zdůraznil
královským jablkem s křížem, umís-
těným na vrcholu věže. Tento sym-
bol má trojí význam: vyjadřuje, že
kostel je zasvěcen Kristu Králi, že
stojí na Náměstí krále Jiřího z Po-
děbrad a v městské čtvrti Královské
Vinohrady. Základní kámen koste-
la byl položen v roce 1928. Stavba
byla dokončena v roce 1932. Úpra-
vy interiéru se však protáhly ještě
na řadu let.
Pokud jde o interiér kostela, záleželo
Plečnikovi na vybudování krypty ve
spodní chrámové části. Šlo mu o to,
aby prostor připomínal katakomby,
v jakých se v Římě shromažďovali
první křesťané. Vinohradské kryptě
dal tvar valené klenby obložené rež-
ným zdivem.Za jednoduchým oltá-
řem vystavěl Plečnik oblouk, do ně-
hož  byly zabudovány kameny z nej-
starších českých kostelů, objevených
archeologickým výzkumem na tře-
tím nádvoří Pražského hradu. Pro
Plečnika to znamenalo nejen symbo-
lický význam, ale také výraz sakrál-
ní kontinuity, což architekt pova-
žoval osobně za zvláště důležité.
Kryptu určil Plečnik za místo pro
nerušenou soukromou modlitbu,
pro důvěrný rozhovor s Bohem.
Také loď kostela evokuje prostředí
rané církve. Ze starokřesťanských
bazilik převzal Plečnik dřevěný
kazetový strop s pásem obdélníko-
vých oken pod ním. Někteří histori-
kové umění vidí v tomto architekto-
nickém řešení upomínku na Šalo-
mounův chrám v Jeruzalémě. Pleč-

nikova trvale sledovaná snaha o
přímý kontakt věřících s duchovním
je realizována pojetím presbytáře.
Ten se jen nepatrně zdvihá nad dlaž-
bu lodě. Inspirací starokřesťanských
kostelů v Římě je umístění dvou
ambonů (řečnišť), nikoliv jen jedno-
ho, v presbytáři. Plečnikův kostel je
naplněn symbolikou starokřesťan-
ských motivů, přizpůsobených čes-
ké náboženské tradici 
Na výzdobě kostela se podílela
řada umělců, které Plečnik osobně
znal nebo s nimi spolupracoval na
Pražském hradě. Uveďme aspoň
architekta Ottu Rothmayera, socha-
ře Bedřicha Štefana a Josefa Dra-
hoňovského. Na ně pak navázali
výtvarníci mladších generací. Zna-
lec Plečnikova díla Damjan Prelo-
všek uvádí, že „Plečnikova archi-
tektura se vyznačuje dokonalou
liturgickou funkčností a prohloube-
ním symboliky, i když se tvarově
možná občas jeví velice tradiční“.
Kniha o Plečnikově kostele na
Vinohradech je uvedena textem
editora P. Zdenka Wasserbauera,
místního faráře a iniciátora díla.
Do textové části přispěli vedle za-
svěcené studie Damjana Prelov-
šeka také kardinálové Miloslav
Vlk a Dominik Duka. Pěknou vzpo-
mínku na někdejší zdejší farníky
napsal filosof Stanislav Sousedík.
Hlavní obsah knihy však tvoří
obrazová část, jejímž autorem je
umělecký fotograf Martin Frouz.
Podařilo se mu zachytit kostel 
v urbanistických vazbách, právě
tak jako detaily chrámového inter-
iéru. Navíc však na aktuálních
fotografiích ukázal, že kostel je
také středem živého společenství
věřících.
Krásně graficky vypravenou knihu
„Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně“
vydal Stanislav Juhaňák – Triton,
Praha / Kroměříž 2012.

Michal Flegl

Kostel raně křesťanských tradic

(narozen 10.7.1509 v Noyonu – zemřel 27.5.1564 v ženevě)

Byl synem biskupského notáře Gérarda Cauvina (+1531) a Jeanne roz. Le
Franc (+1514). Otec mu zajistil kněžskou prebendu, která pokrývala nákla-
dy na jeho studia: filosofické v Paříži, právnické v Orléansu a Bourges a
humanistické v Paříži a Orléansu. Sympatizoval s reformačním učením a
1534 se k němu zcela přiklonil. Kvůli tomu často musel měnit místa svého
pobytu ve Francii, Navaře, Švýcarsku a  Německu. Seznámil se s několika
reformačními osobnostmi, mimo jiné s Guillaumem Farelem, který jej 1536
zadržel v Ženevě. Zde potom spolu s ním působil jako reformátor církve i
městské republiky. 1538 je však městská rada vypověděla a Kalvín odešel
do Štrasburku. Tam pečoval o francouzský emigrantský sbor a učil na
Sturmově škole. Odtud se datují i jeho kontakty s Jednotou bratrskou. 1540
se oženil s ovdovělou Idelette de Bure. 1541 byl povolán zpět do Ženevy,
kde už setrval až do smrti. Vedl četné duchovní zápasy, z nichž některé
vyústily v odsouzení a popravu odpůrců (například unitáře Miguela
Serveta). 1559 založil akademii, na které se vzdělávalo až 1000 posluchačů 
z mnoha zemí.
Zdůrazňoval posvěcený křesťanský život pod Božím slovem, kázeň ovšem
opíral o světskou moc, která měla chránit právní řád, a podobně jako
Zwingli v Curychu svěřil vedení církve konsistoři, ve které pracovali i laici
jako starší a diakoni konající sociální práci. V učení o večeři Páně se odklo-
nil od Luthera a poněkud se přiblížil k žákům Zwingliho. Nezná rozpor
mezi zákonem a evangeliem, i když zdůrazňuje Boží odpouštějící milost pro
Kristovy zásluhy. Jeho učení o předurčení (predestinaci) navazuje na apoš-
tola Pavla a Augustina a vyjadřuje Boží svrchovanost a svobodu ospravedl-
ňovat i zatracovat. Kalvínova reformace měla ohlas v řadě zemí a někde se
zcela prosadila.
Z jeho bohaté literární činnosti  stojí za zmínku: Instituce křesťanského nábo-
ženství (poprvé 1536, později několikrát rozšířena, české vydání 1951),
Vyznání víry (česky 1953 jako Vzdělání ve víře), Církevní řád, Učení o bož-
ském předurčení, Odpověď Sadoletovi (česky Kardinál a reformátor),
Katechismus, komentáře ke všem biblickým knihám a bohatá korespon-
dence.
Znalost příčiny, proč se má Hospodin k jedněm milosrdně a proti druhým uplatňu-
je strohost svého soudu, musíme přenechat jemu jedinému, neboť si přál, aby nám
všem zůstala utajena; a to nikoli bez velmi dobrého důvodu. Vždyť jako by neomale-
nost našeho ducha nebyla s to snést tak veliké světlo, tak ani naše malost by nemo-
hla pochopit tak velikou moudrost. (Vzdělání ve víře 1537)

Bohuslav Vik

francouzský a švýcarský
reformátor Jan Kalvín

Když nastal den Letnic, byli všichni
spolu na jednom místě. Náhle se ozval
zvuk z nebe, jako když se žene prudký
vítr, a naplnil celý dům, kde seděli. A
ukázaly se jim jazyky jakoby z ohně,
které se rozdělovaly, a na každém z nich
se usadil jeden. 

Sk 2,1-3

Izrael má tři hlavní sváteční období
– Velikonoce, Letnice a Svátek stán-
ků, jemuž předchází Den troubení
(roš hašana) a Den smíření (jom kip-
pur). Všechny tyto svátky byly usta-
noveny až po vyjití (exodu) z Egyp-
ta. Jsem přesvědčen, že každý z těch-
to tří hlavních svátků je spjat s urči-
tou historickou událostí. 
Velikonoce byly původně připo-
mínkou vysvobození z egyptského
otroctví – a v tomto smyslu je židé
slaví dodnes. My křesťané tento
význam Velikonoc přijímáme rov-
něž – víra v historický exodus je pro
nás stejně důležitá jako víra v Kris-
tovo historické vzkříšení – jsou to
dvě události, kdy se mýtus protíná
s dějinami a které jsou realitou jak
na rovině historické, tak na rovině
mytické. Nicméně důležitější než
vysvobození z Egypta je pro nás
vysvobození z hříchu. Vysvobození
z Egypta se týkalo Izraele a nezna-
menalo nutně změnu lidského

srdce; Kristova výkupná smrt a je-
ho vzkříšení otvírá cestu k Bohu
lidem všech národů a na této cestě
jde především o změnu nitra. 
Druhý velký svátek, jak jej slavili
Izraelité, byl spjat se závěrem skliz-
ně, tedy se zemědělským cyklem,
nikoli s historickou událostí. Pade-
sát dní po Velikonocích, o kterých
byl Ježíš ukřižován, pohřben a 
vzkříšen, se ale něco stalo. Zvuk 
z nebe, prudký vítr, ohnivé jazyky...
Nic z toho nebylo v této podobě
prorokováno! A od té doby křesťa-
né slaví Letnice jako připomínku
vylití Ducha svatého. Svátek slave-
ný Izraelity po staletí nabyl svého
pravého smyslu, stejně jako Kristo-
vou smrtí a vzkříšením nabyly pra-
vého smyslu starozákonní Veliko-
noce. Ten nový smysl nijak neruší
ten původní, nicméně přesahuje jej.
A Letnice se podobně jako Veliko-
noce už netýkají jen Izraele, ale
všech národů. Když byl vylit Duch
svatý, došel tento svátek svého his-
torického naplnění. 
A pak je zde ještě onen třetí hlavní
svátek – Svátek stánků, jemuž před-
chází Den troubení a Den smíření.
Tento svátek na své historické napl-
nění teprve čeká. Jednou zazní Boží
polnice (troubení; 1 Te 4,16) a Ježíš
se vrátí ve své slávě. Slovo Boží,

které mezi námi přebývalo (do-
slova: „stanovalo“ – Jan 1,14), s ná-
mi zůstane na věky: „Hle, Boží stá-
nek s lidmi; bude přebývat s nimi a
oni budou jeho lid, a sám Bůh bu-
de s nimi a bude jejich Bohem“ 
(Zj 21,3).
První z těchto dvou svátků – Veli-
konoce a Letnice – můžeme zakusit
na osobní rovině, a to bez ohledu na
datum v kalendáři. Můžeme zaku-
sit osobní exodus ze starého života,
z otroctví hříchu, z beznaděje, ze
sebestřednosti, z duchovní slepo-
ty… Můžeme vírou přijmout, že
jsou nám hříchy odpuštěny a že pro
nás začíná nový život v milosti a 
v pravdě. 
A můžeme zakusit i osobní letnice,
naplnění Duchem svatým. Může
pro nás být stejným překvapením,
jakým asi bylo sestoupení Ducha na
shromážděné apoštoly a ostatní
Kristovy následovníky. A může být
zcela originální – vždyť ten Duch,
který na Ježíše sestoupil v podobě
holubice, sestoupil na apoštoly 
v podobě ohnivých jazyků. Apoštol
Petr vysvětloval: „Toto je to, co je
řečeno skrze proroka Jóela: ‚I stane
se v posledních dnech, praví Bůh,
že vyleji ze svého Ducha na každé
tělo; vaši synové a vaše dcery bu-
dou prorokovat, vaši mladíci bu-

dou vídat vidění a vaši starci
budou mívat sny. I na své otroky a
na své otrokyně v oněch dnech
vyleji ze svého Ducha, a budou
prorokovat“ (Sk 2,16-18). „Biblicky
věrní“ křesťané by mohli namítat:
„Jak to? Jóel přece mluvil o vidění a
snech, ale my tady slyšíme lidi mlu-
vit cizími jazyky?!“ Lidé se nad
projevy Ducha pohoršovali vždy.
Kdykoli se Duch svatý viditelně a
slyšitelně projevil, vyvolal celou
škálu reakcí – od posměšků a pro-
testů („jsou opilí“ – Sk 2,13) po
nadšené přijetí (Sk 2,41). Nejinak
tomu bylo se všemi velkými histo-
rickými probuzeními v dějinách
Božího lidu. Duch svatý potěšuje 
a povzbuzuje zkroušené srdcem,

ale náboženské lidi chodí někdy
strašit. 
Nevím, zda je vůbec možno Letnice
nějak slavit. Vždyť přece nejde o
nějaký obřad, rituál, vzpomínku…
Církev potřebuje realitu Ducha sva-
tého! A potřebuje ji i každý z nás
jednotlivě. Jsem si jist, že o Ducha
svatého můžeme prosit. A jsem si
jist, že Bůh ho rád dá. Ale pozor!
Tato prosba může být nebezpečná:
Duch svatý může přijít způsobem,
jehož jsme se nenadáli. Udělal to
tehdy o Letnicích – a pak v církev-
ních dějinách nesčetněkrát. Blaze
tomu, kdo se nad jeho působením
nepohorší!

Dan Drápal

letnice – svátek a realita

Jan Kalvín - dobový portrét



Je to výzva ze žalmu díkůvzdání 
(Ž 100). A text pokračuje: „Vstupte
před jeho tvář s plesem! Vstupte do
jeho bran s díkůvzdáním, do nádvo-
ří jeho s chvalozpěvem!“ Před lety si
to vzal k srdci jeden pražský sbor
ČCE a vytvořil svébytné, charisma-
ticko-letniční Křesťanské společen-
ství. Nasadil vysokou normu radost-
nosti bohoslužby, jejíž nedílnou sou-
částí je liturgické dění kolem stolu
Páně za účasti všech přítomných.
Nic naplat, tato norma už nemůže
být zapomenuta a nově zrozené děti
Boží poměřují naše evangelictví tou-
to optikou.
Český protestantismus se jako celek
nachází v situaci „liturgické ledaby-
losti“ a jisté svátostné zdrženlivosti
(P. Filipi). Moc Kristova má působit
skrze slovo, Kristus je tedy „odká-
zán“. Varování, že jde o osvícenské
přecenění rozumu, že „normální“
evangelické bohoslužby nesou pečeť
únavy, ponurosti a nudy, jež mla-
dou generaci oslovit nedokáže, je
stále zřejmější. Důraz na slovo a víru
svádí k představě, že církev je drže-
na a nesena lidskou vírou a horlivos-
tí, tepem zbožného srdce, vřelostí
citů, intenzitou prožitků, a jsou nato-
lik závažné, že si je radši nepřipou-
štíme. A tu nám zmíněný charisma-
tický sbor ukazuje cestu, ostatně 
v souladu s Agendou ČCE a součas-
ným ekumenickým sbližováním,
kdy nesporným vzorem zůstává
ekumenická komunita v Taizé. Li-
turgická obnova bohoslužebného dění
a znovuobjevení významu stolu Pá-
ně, eucharistie, jsou v kosmickém
kontextu nepřeslechnutelnou vý-
zvou. O hříchu „mluví“ dnes lépe
sama skutečnost životních troskotá-
ní, ono prožívané odcizení od smys-
luplné a pokojné existence, a tato
„přirozená teologie“ to činí účinněji
než naše navození „povinných a
předepsaných krizí“, jež mají doložit

hloubku propasti mezi člověkem a
Bohem. Ne to bolestné, co se děje 
v nás a skrze nás, ale to slavné, co se
stalo mimo nás, pro nás a bez nás
(„skrze něho, s ním a v něm je všechna
tvoje čest a sláva, Bože Otče všemo-
houcí“ – z mešní liturgie) a co je nej-
účinněji dokumentováno radostnou
účastí na „hostině chudých“ (chu-
dých i ctnostmi!), nás může promě-
nit v lidi radostné, nadějí prostoupe-
né a od tíže vlastních vin odlehčené
(„nehleď již na naše hříchy, ale na
víru své Církve“!).
Za léta svého působení v Církvi bratr-
ské aktivně, pasivně i vzdorně, po
desetiletí sisyfovského (utajeného)
sbližování s katolickou spiritualitou a
při aktivní účasti na evangelizačních
„kampaních“ vlastního sboru jsem
musel s bolestí konstatovat, že „vel-
kopáteční“ kalvínsko-mravokárná zbož-
nost se vyčerpala a že děti z těchto
„náborů“ zrozené až příliš často ne-
dorůstají dospělosti Kristova lidu. Ptal
jsem se sám sebe, proč mí nevěřící
přátelé, dají-li se vůbec pozvat, a
shodně s nimi i katoličtí přívrženci
ekumeny jsou zvěstovaným slovem
často spíš odrazeni než osloveni. Kon-
statování skutečnosti, že Boží slovo
vždy naráží na lidskou přirozenost, je
sice pravdivé, ale trochu zavádějící,
když posléze zjišťuji, že cestou zpo-
vědnic či fundovaných textů římské
provenience se tito lidé ocitají v náru-
či Církve „svátostně všeobjímavé“
(A. Molnár). Důvod? Zde je autorita a
prostředky, které jim umožňují spo-
lehnout se a vyjít ze sebe.
Důraz na svátosti, na dějinnou kon-
tinuitu církve v předávání svěcení,
na objektivní Boží skutky zachycené
v pevných liturgických formulacích,
povětšině biblických, připomínají,
že my neneseme svou vírou církev,
ani jsme ji svou vírou a činností
nevytvořili, nýbrž že církev tu je a
byla již před námi, že Kristus už

všechno vykonal, církev až dodnes
zachovává a dává nám podíl na
svém díle (J. Smolík). Obsah bez
formy není chráněn a důraz na poká-
ní bez stálého a bohoslužebně zvládnu-
tého příhledu k Božímu dílu, formu-
je víru, jež není vítězstvím svět pře-
máhajícím, ale břemenem, které hrozí
zdolat svého nositele a podlehnout
vlivu okolí. Taková do-sebe-zahleděná
víra se bojí světa a v očekávání už už
apokalyptického dění úzkostně vy-
hlíží k vlastní spáse.
Je třeba něco dělat s evangelickou
bohoslužbou, obohatit ji o legitimní
radostné důrazy, jež křesťanská cír-
kev ve svých bohoslužbách od sa-
mého počátku zachytila a uchovala
a k nimž přihlíží zejména Agenda
ČCE. Ano, jsou to důrazy „katolic-
ké“, obecné, neboť „každá snaha o
prohloubení a pročištění bohoslužeb
bude znamenat návrat ke klasickým
prvkům křesťanské bohoslužby, 
a tedy působit dojmem jisté archai-
zace...“.
Milostivé pozvání k oslavě a chvále-
ní Trojjediného Boha má především
formu liturgické podoby večeře Páně a
ta by se neměla omezit jen na mini-
mální liturgizaci podle tzv. reformo-
vaného formuláře (Agenda, A), ale
stále častěji přihlížet k ekumenic-
kým formulářům (D1, D2). „Agen-
da... čelí nebezpečí uzavřenosti, 
v níž by se bohoslužby staly jakousi
intimní slavností sborového bratrství,
beze vztahu k ostatní církvi Kris-
tově, ke světu, k Božímu dílu, jež ča-
sem i prostorem přesahuje sbor právě
shromážděný“ (P. Filipi).
Agenda je gerundivní tvar lat. slo-
vesa „agere“ (konat, činit, ale také
hnát, honit) - a znamená tedy, že vě-
ci mají být konány a současně hnány
kupředu. Neboť je to „důstojné a
spravedlivé, dobré a spasitelné“ a je
nejvyšší čas.

Petr Hušek

SeNioRáT ZáPadočeSKý
Českobratrská církev evangelická
Aš – Ne 9.30 h
Husovo nám. 3, f. Pavel Kučera
ČERNOšíN – Ne 10 h (a c e) 14.30 h (b d)
Husova 249, f. Jiří Marván. 
DOLNí BěLá – Ne b 14 h
Nový obvod 137, a f. Miroslav Hamari
DOMAŽLICE – Ne 9 h
Tyršova 690, f. Petr Grendel
HORNí SLAVKOV – Ne 11 h
Dolní příkopy, a f. Radek Matuška
CHEB – Ne 10.15 h
ul. 26. dubna 529/5, f. Pavel Hejzlar
CHODOV U KARL. VARů – Ne 9.15 h
Dukelských hrdinů 281, f. Radek
Matuška
CHRáST U PLZNě – Ne 9.30 h
Železniční 477, f. Karel Šimr
KARLOVy VARy – Ne 9.15 h
Zahradní 898/33, j. Pavel Klimeš,
a f. Radek Matuška
KDyNě NA šUMAVě – Ne 9 h
Dělnická 359, a f. Petr Grendel, 
f. Daniela Zapletalová Grollová
KRALOVICE – Ne 9 h (a, c, e)
Žatecká 480, a f. Karel Šimr
MARIáNSKé LáZNě – Ne 10 h
Lidická 189/16, f. Daniel Matouš
MERKLíN U PřEšTIC – Ne 9 h
Husova 201, a f. Jan Satke
NEJDEK – Ne 9 h
Husova 525, f. Bob Helekia Ogola
OSTROV – Ne 10 h
Jáchymovská 170, a f. Bob Helekia
Ogola  
PLZEň- KORANDůV SBOR – Ne 9.30 h
Anglické nábř. 13, f. Miroslav
Hamari, f. Helena Hamariová
PLZEň-ZáPADNí SBOR – Ne 9 h
Němejcova 1722/2, a f. Helena Ha-
mariová, j. Ondřej Pellar
PODBOřANy – Ne 9.30 h (a c)
Politických vězňů 300, a f. Radek
Matuška
PřEšTICE – Ne 9 h
Rebcova 557, f. Jan Satke
ROKyCANy – Ne 9.30 h
Jiráskova 481/II, f. Leonardo Teca
SOKOLOV – Ne 10.30 h
Nábřeží Petra Bezruče 501/7, 
j. Pavel Knorek, a f. Pavel Kučera
STříBRO – Ne 10 h (a c d e), 16 h (b)
Masarykovo nám. 15, a f. Daniel
Matouš
TEPLá – Ne 9.30 h
Máchova 357, j. Renata Šilarová,
a f. Daniel Matouš

Církev bratrská
KARLOVy VARy – Ne 9.30 h
Bulharská 2061/29A, k. Tomáš
Holubec
KLADNO – Ne 10 h
Víta Nejedlého 1503, k. Daniel
Kaleta
KLATOVy – Ne 9.30 h
Masarykova 367/III, k. David
Kašper
PLZEň – Ne 9.30 h
Doudlevecká 31, k. Zdenek Šplíchal
RAKOVNíK – Ne 9.30 h
Vysoká 195, k. Jiří Bort
Evangelická církev metodistická
PLZEň I-LOCHOTíN - Ne 9.30 h
Bolevecká náves 2, f. Zdeněk Eberle
PLZEň 3 - Ne 9 h
Husova 14, f. Filip Jandovský
TACHOV – Ne 10 h
náměstí Republiky 70, I. patro, Bc.
Milan Mrázek

Bratrská jednota baptistů
Aš – Ne 9 h
Bratrská 2960/40, k. Alois Boháček
CHEB I. – Ne 9 h
Libušina 4, k. David Sláma
CHEB II. – Ne 9.30 h
Společenské centrum Vinice, Máne-
sova 7
KARLOVy VARy – Ne 9.30 h
Závodu míru 112, k. Nicolae Lica
KRASLICE – Ne 10 h
Fučíkova 1639, k. Tomáš Pacovský
PLZEň - Ne 12 h
Klatovská 28 (1. p.), k. Lev Schultz
SOKOLOV – Ne 9.15 h
Brněnská 486, k. Michal Jílek, 
k. Antonín Srb
TEPLá – Ne 9 h
Havlíčkova 42, k. Jaroslav Pospíšil

BohoslužbyRadostně služ hospodinu

Pozvánky

S rodinou br. Lubomíra Kováře 
a karlovarským sborem ČCE jsme
si v polovině května připomenuli
jeho osmdesáté narozeniny. Přes
50 let je věrným hospodářem sbo-
ru, pečuje i o hospodaření Zá-
padočeského seniorátu, zbývá mu
čas na koncerty Karlovarského
pěveckého sboru i činnost v Čes-
kém těsnopisném spolku. Za prá-
ci v církvi obdržel Medaili vděč-
nosti.
Jubilantovi děkujeme s vděčností
za dlouholetou práci a přejeme do
dalších let Boží vedení a sílu.
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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
přijímá:
Hana Capoušková, Pardubice 
na adrese: hana.cap@seznam.cz
tel.: 777 877 080

* * *
POZVáNí K SOUTěŽI. Ekologická
sekce České křesťanské akademie
vyhlašuje při příležitosti podzim-
ních Dnů vděčnosti za stvoření
výtvarnou a fotografickou soutěž
na téma "Staň se pozorovatelem!".
Výtvarná soutěž je určena dětem;
fotografické soutěže se může
zúčastnit kdokoliv bez ohledu na
věk. Bližší informace jsou k dispo-
zici na webových stránkách ERC
http://www.ekumenickarada.cz
popř. na internetové adrese
http://jiri_necas.jetmouse.cz/akce
/VyhlaseniSouteze_2014.pdf

Když v Janáčkově opeře Káťa Kabanová
zabouří nebezpečné blesky, střetává se
nad tímto jevem dvojí názor. Jeden: je to
trest Boží – soudí Dikoj, druhý: je to elek-
trický výboj – soudí Kudrjáš. Ten námět
převzal autor od ruského autora A. N.
Ostrovského. Je to namátkou literární pří-
klad dvojího, navzájem ostře protikladné-
ho chápání příběhů našich dějin. Jeden:
Naše příběhy, obzvlášť ty mezně drama-
tické, jsou úmyslným záměrem vědomé
moci nad námi. Druhý: Ony jsou proje-
vem přírodních sil a zákonů, které nema-
jí s naší lidskou existencí nic společného.
První výklad je mytický, teistický, druhý
racionální, přírodovědecký. Navíc je na
neštěstí v této opeře představitelem teis-
tického názoru hloupý bezcharakterní
požitkář Dikoj, kdežto toho racionálního
bystrý a charakterní Kudrjáš.
Ponechme stranou, že mezi oběma vy-
hraněnými stanovisky může být i bývá
řada dalších postojů. Všimněme si, že
prostý racionalismus, totiž přesvědčení,
že pragmatická věda vysvětlí všechny
záhady, ovládalo myšlení celých desetile-
tí. A že nad člověkem není žádná veliči-
na, která by určovala jeho poslání. Tento
postoj sdílí také „ateistický teolog“
O.A.Funda v článku Kocovina z křes-
ťanské civilizace v posledním loňském
čísle Literárních novin. Uznává, že toto
není nejšťastnější vývoj a že se současné
lidstvo namnoze ocitá v duchovní prázd-
notě, avšak soudí, že to zavinili nositelé
křesťanského poselství. Praví: „Bezbřehý
relativismus pokleslé podoby postmoder-

ny je důsledkem kocoviny současného
člověka z fikcí a iluzí, kterými jej po sta-
letí živila křesťanská civilizace.“ Člověk
byl prý křesťany uměle vysazený na
otázku posledního smyslu. A tak „faráři
tímto zjištěním jako hrozbou nihilismu
začali strašit své věřící a hudrovat z ka-
zatelen na toho zpovrchnělého bezbožné-
ho sekulárního člověka.“ (Z jaké kazatel-
ny to slyšel?) 
Fundovo stanovisko si asi zasluhuje ob-
sáhlejší odpověď – snad na stránkách
téhož listu. Zde alespoň tolik: už od před-
minulého století je rozšířenou náladou
doby bezmezná důvěra v přírodní zákony,
jež jsou jediné kompetentní vysvětlit
všechno jsoucí. Vždyť Boží tresty nefun-
gují, kdežto přírodní zákony mají neměn-
ná pravidla a je-li co nepředvídatelné,
dříve nebo později na to bádání přijde 

a ztrestá to vysvětleními. Naše poznání
přece musí být dokonalé! Však ono to vy-
těsní křesťanskou zvěst z lidského obzoru
anebo ji zde ponechá nejvýš jako zvlášt-
nost jedné ze zájmových skupin moderní
sekulární společnosti.
Omyl! Přírodní vědy nemohou jinak než
brát do svých výkladů jen věci  známé a
ověřitelné, tedy minulé. Kdežto Boží
stvoření má silnou dynamiku, která mů-
že člověka uvést do oblastí nepředstavi-
telných našim smyslům: Nebesa se zara-
dují, rozjásá se země, moře i s tím, co je
v něm, se rozburácí! (Žalm 96,11)
Křesťanský pohled je přitahován zaslíbe-
ním budoucího, nikoliv vysvětlením mi-
nulého. „Není-li žádného vidění, lid
pustne.“ (Přísloví 29,19)

Blahoslav Hájek

Zpochybněné Boží tresty

DIETRICH BONHOEFFER / KřESťAN V OPOZICI
RENATE WINDOVá
Životopis teologa Dietricha Bonhoeffera (1906-1945) přibližuje
jeho zápas o porozumění evangeliu, sobě, druhým a vlastnímu
místu ve světě. Postupně se slovy i činy vyhraňoval vůči církev-
ní politice a státní moci až k účasti v odboji a přípravám atentá-
tu na Hitlera, které vyústily v Bonhoefferovo věznění a popravu. Teoložka a církev-
ní historička Renate Windová (1950) podává jeho život v nezkreslující zkratce, pou-
tavě a přístupně. Kniha byla nominována na Německou cenu za literaturu pro mlá-
dež a získala Evangelickou knižní cenu.
Je první knižní biografií Dietricha Bonhoeffera v češtině. Textem o recepci
Bonhoeffera v Čechách knihu doprovodil profesor Pavel Filipi.
První vydání, 2014,174 stran. Cena 198 Kč, v e-shopu Kalicha 158 Kč
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