
SVObOdný A OtrOk zárOVeň
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Tak vnímal Pavel svůj apoštolát.
Jenže: před kým být svoboden a ko-
mu otročit? O to běží v životě kaž-

dého křesťana. Odpověď je zdánlivě
jasná: Bezvýhradně poslouchejme
jedině Boha samého, nikdo jiný na
zemi ani na nebi toho není hoden. 
A naopak buďme svobodní od vše-
ho, co není Bůh, protože přece nelze
sloužit dvěma pánům zároveň. 
Tak jednoduché to ale u Pavla není.
Jak náš vztah k Bohu, tak náš vztah
k bližním je ve znamení svobody 
i otroctví. Bůh totiž nejen volá do
služby a činí si na nás nárok, ale
také – a především! - osvobozuje.
Před Bohem si můžu dovolit být
takový, jaký vpravdě jsem. Nemu-
sím dávat svůj život do pořádku či
vyhovět nějakým požadavkům,
aby mě Bůh vzal na milost. Víra je
svobodou nejen před lidmi, věcmi
a mocnostmi světa, ale i před Boží
tváří. Díky Bohu se smím volně na-
dechnout a přestat se bát o sebe 
a svou spásu.
Na druhé straně ovšem platí, že
jako věřící jsme vůči ostatním li-

dem nejen svobodní, ale také vázá-
ni povinností. Především povin-
ností posloužit jim evangeliem,
které jsme sami přijali a z něhož
žijeme. A Pavel jde ještě dál: chce
evangelium předat tak, aby mu
všichni porozuměli, a tak se snaží
vyjít co nejvíce vstříc lidem, které
oslovuje. Vstupuje do jejich světa,
jde kus cesty s nimi, ba dokonce se
stává jedním z nich. Jedině tak je
může získat pro Krista. 
Když si dnes církev stěžuje na svou
bezvýznamnost a okrajovost, nechť
slyší Pavlova slova: těm, kdo jsou sla-
bí, stal jsem se slabým, abych získal sla-
bé. Není na místě naříkat a vzpomí-
nat na staré časy, kdy jsme ještě něco
znamenali a kdy náš hlas byl slyšen.
Nyní patříme mezi slabé, ať chceme
nebo ne. Snad je to ono požehnané
otroctví, kterému se máme podvolit
a nést ho ve jménu evangelia. 

Ondřej Kolář, 
farář ČCE Praha - Kobylisy
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Setkal jsem se s ní ještě v 60. letech
minulého století jako farář evan-
gelického sboru v Jilemnici, který
jednu dobu patřil jako filiálka 
k evangelickému sboru v Křížlicích.
Ve zmíněných letech už byl sbor 
v Jilemnici samostatný, mezi oběma
sbory ovšem dál trvaly přátelské
vztahy, zejména v osobách kazatelů
na obou místech. Tehdy to v Kříž-
licích byl farář Luděk Rejchrt, jenž
se s neobyčejným nasazením posta-
ral o to, aby mezi oběma farami a
jejich rodinami vládlo upřímné přá-
telství, které vytrvalo až do odcho-
du faráře Rejchrta do Prahy. Těch
několik společných let v Krkono-

ších se mile zapsalo do mé paměti.
Měl jsem ovšem mnohokrát mož-
nost vystoupit na křížlickou kaza-
telnu a seznámit se aspoň s někte-
rými členy sboru blíže, a právě od
nich jsem uslyšel o liberální teologii
křížlického faráře Františka Hrejsy
(1894-1902), byly to však jen nesou-
vislé střípky, které na něj prozrazo-
valy pouze jeho svobodu vůči Bibli.
Víc toho nebylo. Z pera faráře Luď-
ka Rejchrta vyšla pěkná knížka 
o křížlickém sboru „Na horách leží-
cí“. Na jejích stránkách se dovíte,
jak se liberální teologie obrazila 
v myšlení a životě toho významné-
ho sboru. 

Základní poznatky o liberalismu
teologie mně po mnohá léta mé ka-
zatelské činnosti stačily k tomu,
abych jich použil jen jako pozadí,
které zvýrazní biblické poselství o
Ježíši Kristu. Teprve v poslední
době jsem se rozhodl dát na papír
to, co jsem se o liberální teologii
dověděl z nahodilých zmínek v lite-
ratuře a posléze to, co jsem o ní
přímo četl s úmyslem napsat o ní. 
K samému jménu „liberální“ po-
znamenávám, co už víte, že je od-
vozeno z latinského slova libertas –
svoboda. Přichází-li někdo s tako-
vým programem, nechceme a ani
mu nemůžeme v tom bránit. Této
svobody, která se vztahuje na všech-
no, co se týká Bible i života církve,
liberální teologie využila do sytosti.
Nedbala příliš na kritické hlasy,
protože měla na své straně všechny
učené a moudré tohoto světa a
strhla na svou stranu i mnoho vyni-
kajících teologů.
Začněme svůj výklad o liberální
teologii citátem z Matoušova evan-
gelia 12,41, kde Ježíš připomíná
svým posluchačům proroka Jonáše,
jehož mocné kázání způsobilo, že 
se k Bohu obrátili všichni obyvatelé
města Ninive včetně jejich krále. A
Ježíš tuto připomínku končí sděle-
ním: „A hle, zde je více než Jonáš.“
Tímto srovnáním ukázal na sebe, je
víc než prorok Jonáš. Kdo tedy je?
Liberální teologie byla ochotna při-
pustit, že Ježíš byl prorok nebo je-
den z nich, nebyl však pro ni víc.
Prorok bylo vůbec to nejvyšší, co o
Ježíši chtěla věřit a učit, byl pro ni
největší z proroků. Izraelský prorok

liberální teologie 19. století

Dokončení na str. 2

Synod 2014 byl od 29. května do 1. června na Vsetíně. To, že nebyl 
v Praze, je jeho hlavní výjimečnost. Místo konání ho jistě ovlivnilo.
Hned od počátku úvodními bohoslužbami v luterském kostele s prv-
ky luterské liturgie. Celý čtvrteční večer se odehrával ve zvláštním
prostředí evangelické enklávy dvou kostelů a dvou far Dolního 
a Horního sboru, které jsou bezprostředními sousedy.
V rámci bohoslužeb byli představeni nově ordinovaní, většina z nich
byla ordinována loni v listopadu v Praze u Salvátora. Uveden do
úřadu byl i nový ředitel Diakonie bratr Petr Haška. A ten pak ještě
představil v posledním roce nově jmenované ředitele některých stře-
disek Diakonie.
Polstrované lavice Horního kostela byly příjemné pro večerní jed-
nání o procedurálních záležitostech, zvláště když si uvědomíme, že
většina synodálů za sebou měla dlouhé cestování. 
Výjimečnost prostředí pokračovala i vzdušným a dobře vybaveným
prostorem kulturního domu, kde jsme jednali celý pátek a sobotu.
Já jsem si pro sebe tento synod nazvala synodem potlesků. I to je
výjimečnost. Samozřejmě se vždy tleská hostům, ale tentokrát se
několikrát tleskalo i synodálům za jejich příspěvek do rozpravy. 
A to mi přišlo neobvyklé. Udržovalo nás to v bdělém stavu, přináše-
lo to uvolnění.
Synod se usnesl na několika změnách v církevním zřízení a řádech,
změnách, které byly už delší dobu připravovány. Některé další na
tuto cestu uvedl. Posunul nás, celou církev, o krok dále k finanční
samostatnosti. Posunul i Diakonii ke změně jejího řízení směrem 
k manažerskému.
Synod rozhodl o mnoha důležitých věcech pravidelných i ojedině-
lých, musel rozhodnout i v těžké otázce z oblasti pastýřských rad.
Celé jednání bylo velmi hutné, do poslední chvíle se nevědělo, zda
se vejdeme do časového rámce, což se nakonec podařilo s pouhým
čtvrthodinovým zpožděním.
První potlesk, kterého jsem si všimla, patřil pražskému konsenioro-
vi za kritiku synodní rady, že nechala celou debatu o „samofinanco-
vání“ na „ekonomovi“ a že faráři ze synodní rady do ní teologicky
zasáhli jen málo. Skoro vzápětí se dostalo potlesku i Danovi Žena-
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Výjimečný synod
Ze synodu Českobratrské církve evangelické - večeře Páně v Dolním kostele, Vsetín

Reklamní televizní „vánoční“ taže-
ní letos nezačíná až před adventem.
Kampaň byla zahájena již na konci
jara: „Vánoce, Vánoce, letní Vánoce,
obdarujte nejbližší dřív než po roce...“
A dárky ne ledajakými! Nejlépe
přístroji a stroji alespoň k deseti tisí-
cům korun. Připomíná mi to jedno-
ho známého, který se ptal našeho
desetiletého. On začal vyjmenová-
vat - jako první pyžamo, načež byl
hned přerušen: „a dál? To přece není
žádný dárek...“
A čím pro dotyčnou reklamu jsou
Vánoce, je zjevné. Byznys. V tomto
směru blaze těm, kteří se televizoru
odřekli. Neuslyší vyřvávat zelené-
ho robotického skřeta jeho odrho-
vačku. Ta reklama je nemravná a
příslušná komise pověřená dohle-

dem by se jí měla zabývat. A k té
výzvě „letních Vánoc“ snad mů-
žeme dodat citát z biblické knihy
Přísloví 25,14; 15,27: „Oblaka s vět-
rem, ale bez deště, to je muž, který
klame slibováním darů. A kdo 
se žene za ziskem, rozvrací svůj
dům, kdežto kdo o dary nestojí,
bude živ.“ 

Jan Kašper

Odporná reklama
Aktuálně
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GrAtiAS AGit 2014 - Ján VAlAch
Mezi 15 oceněnými, kterým ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek
6. června 2014 udělil cenu Gratias Agit 2014 za šíření dobrého jména České
republiky v zahraničí, byl i Ján Valach, dirigent, skladatel a varhaník žijící 
v Belgii.
Bratr Ján Valach (* 22.9.1925 v Hnúšti) studoval v Bratislavě současně lékař-
ství, dirigování a hru na varhany. Po přestoupení na pražskou Akademii
múzických umění se věnoval již jen hudbě. Byl zván k působení v zahrani-
čí (Egypt, Belgie) – a v čase spolupráce s Antverpskou filharmonií byl v r.
1971 naší republikou prohlášen za emigranta. Koncertovat tak mohl ve své
vlasti až po 2 desetiletích, 1990 v Praze a 1992 v Bratislavě.
Ján Valach skládal také pro Spojený mužský sbor Církve bratrské (Pánu,
písni společná, Poslední píseň). Ve zpěvnících Církve bratrské se s oblibou
opakuje jeho zhudebnění textu Karla Kejvala: „Nedej, Pane, zapomínat, co
jsme směli darem vzít!“
I v Belgii je bratr Ján Valach čtenářem Evangelického týdeníku Kostnických
jisker a v č. 13/ 2011  jsme otiskli článek „Noemův koráb“, který přeložil se
svou manželkou. 
Přidáváme se k poděkování milému bratru Jánu Valachovi za šíření dobré-
ho jména České republiky, ale také s vděčností za jeho oslavu jména, které
je nad všemi jmény; našeho Spasitele Ježíše Krista!

Bohumil Kejř
(Při této příležitosti je snad vhodné zájemcům doporučit, že více než sto
písní z repertoáru SMS CB je možné poslouchat i z internetové adresy:
http://cb.cz/praha2/sms01.htm – i když zrovna žádná skladba br. Jána
Valacha tam není uvedena.)

záJem O bibli rOSte?
Je to sice stále nejvíce tištěná kniha, ale již se nedá doložit, zda i nejvíce čtená.
Rozhodně však vzbudila velký zájem tří agentů ruské tajné služby, kteří po
ní toužili tak, že neváhali ji zcizit z trezoru Moskevské univerzity. Nešli ani
tak po jejím poselství, jako po její ceně – jednalo se totiž o vzácný výtisk
Gutenbergovy bible z r. 1450, jejíž cena se může pohybovat až kolem půl
miliardy korun. Aby případnému kupci předvedli, že nekupuje zajíce v pyt-
li, nerozpakovali se „na vzorek“ vytrhnout jeden list. Obchod jim však
nevyšel a byli již před několika lety chyceni a nyní odsouzeni.

dOhAdOVání O lékAřSké etice
I česká média se vyjadřovala (podle svého zaměření) o deklaraci víry, kte-
rou podepsalo na tři tisíce polských katolických lékařů a studentů medicí-
ny, kde vyhlašují své přesvědčení, že – jak bývá shrnováno: „boží právo má
přednost před právem lidským, že lidské tělo i život jsou božím darem, a
proto svatým a nedotknutelným, a že příchod i odchod člověka z tohoto
světa závisí výlučně na božím rozhodnutí.“ 
Většinou je tato deklarace tvrdě odmítána, až zesměšňována (jako v přípa-
dě těch polských lékařů, kteří se s kroky svých věřících kolegů neztotožňu-
jí a prohlašují, že jejich Kodex lékařské etiky je jistějším průvodcem než
Duch svatý).
Samozřejmě, že v dnešním světě se na zmíněné prohlášení objevilo mnoho
ostrých odsuzujících výroků a hrubých komentářů, které však nerozumí
podstatě závěrečného bodu tohoto vyznání:
„Věřím – aniž bych komukoli nutil vlastní názory a přesvědčení – že
katoličtí lékaři mají právo očekávat a vyžadovat respekt vůči svým
názorům a svobodu v profesních činnostech ve shodě se svým svědo-
mím.“

Bohumil Kejř

sděloval lidem skutečnosti, které
žádný člověk nemohl znát ze sebe.
Jejich slovo, které zvěstovali s auto-
ritou, nemohl žádný člověk verifi-
kovat – ověřit, protože je prorokovi
zjevil Bůh. Ale Ježíš je víc než tako-
vý prorok. 
Liberálové chválili Ježíše za to, že 
v evangeliu nám oznámil pravdy,
které mohou poznat všichni lidé,
pravdy náboženské a zároveň mrav-
ní, k nimž má přístup každý člověk,
a ten, když se dá do hledání a usku-
tečňování těch pravd, už k tomu
nepotřebuje osobu Ježíše. Ježíš
ovšem stojí u nich na prvním místě
mezi lidmi, ale to prvenství není
jedinečnost, nýbrž první místo mezi
podobnými lidmi. Jiný výraz, které-
ho užívali, aby ohodnotili Ježíše,
zněl „originální typ“ náboženské
pravdy, který není nedosažitelný,
naopak je přístupný každému. 
Ať řeknou o Ježíši, že je prorok,
nebo že je první, neznamená to, že
věřící člověk ho jako osobu potře-
buje, žádné pouto ho s Ježíšem ne-
svazuje. Někteří o Ježíši vyznávají,
že je génius, ale opět i tuto kategorii
si vykládají tak, že genialita je cosi,
co dříme v každém člověku a čeká
jen na vhodné podmínky, aby se

proklubala navenek. Na osobě gé-
nia tedy nezáleží, je jen skořápkou,
která v sobě chová ještě spící genia-
litu nebo prvotnost nebo proroctví,
jinak se na osobu nesmíte vázat.
Skutečnou autoritu pak nemá géni-
us ani náboženský typ nebo model.
Pravda, kterou zvěstují, nepochází
z jejich osobnosti. Pravda je přece 
v každém člověku. I člověk se svou
osobitostí je jen skořápka, chovající
pravdu. Ta má teprve autoritu. 
Všechny tyto výklady jsou v proti-
kladu k tomu, co apoštolové učí 
o Ježíši, i s tím, co Ježíš řekl sám 
o sobě. Je víc než prorok, je Syn Bo-
ha živého, jak to o něm vyznal Petr
u Césarey Filipovy. To mu nezjevi-
lo tělo a krev, tedy nepoznal to on
sám, ale zjevil mu to Otec v nebe-
sích. Naproti tomu liberální teolo-
gie učila, že Ježíšovo učení vychází
z obecného, bezčasového jádra, z bez-
časové věčné pravdy. Jeho mesiáš-
ské vědomí je jen obálka, či skořáp-
ka, kterou je třeba rozbít a vynést 
z ní věčný obsah. To znamená, že
dnes je třeba oddělit učení od histo-
rické Ježíšovy osoby a tak zachránit
jeho věčné pravdy pro lidstvo.
Děj u Césarey Filipovy naopak uka-
zuje, že Ježíšova osoba je středem
zájmu a vyznání věřícího člověka.

Ten nevěří v nějaké náboženské 
a mravní pravdy, ale v Ježíše, že je
Božím Synem, jenž na sebe vzal
naše viny a přiložil je k vině celého
lidského pokolení. Jednotlivému
člověku, mně i vám, klade velmi
osobní otázku o vztahu nikoli k ná-
boženským pravdám, ale k jeho
osobě: Miluješ mne? Kde za tímto
vyznáním lásky zůstávají plané řeči
liberální teologie 19. století! Nic-
méně její otázky nás probouzejí 
k projasnění našeho dnešního vy-
znání, v jehož středu má být vždy
vztah k Pánu Ježíši Kristu. V něm je
naše spása i život. Život je naše cho-
zení, spása je naše důvěra v život
věčný. 
Liberalismus zbavil svět tajemství a
hloubky; vzal Ježíši Kristu jeho bož-
ství, moc a slávu, a člověku vzal je-
ho hřích, jemuž nepřikládal zvlášt-
ní důležitost. Člověk je schopen do-
sáhnout náboženské i mravní doko-
nalosti a na té cestě by mu hřích jen
překážel. Jak je všechno snadné a
plytké! Celý svět člověka zešedivěl
a zevšedněl. Je bez neděle, bez ra-
dosti z odpuštění a bez radosti z na-
děje, které jsou znamením nového
života.

Josef Veselý

liberální teologie 19. století
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Podle historiků probuzení se v kaž-
dém větším hnutí objevovaly násle-
dující charakteristiky: 
1. Vytrvalá modlitba
2. Mocné kázání
3. Hluboké vědomí přítomnosti a
svatosti Boží, které vedlo k silnému
vědomí hříchu a k pokání. To bylo
zpravidla následováno nesmírnou
radostí, když bylo přijato smíření 
s Bohem.
Mezi charakteristikami, které se mě-
ní, které zdaleka nebyly v každém
probuzení, můžeme jmenovat: 1. Fy-
zické projevy a 2. Zázraky uzdravo-
vání a užívání různých duchovních
darů, jako bylo nadpřirozené pozná-
ní, proroctví jako dar aktualizova-
ného výkladu Písma a rozlišování
duchů.
Pokud jde o vytrvalou modlitbu,
pak je dobré si uvědomit, že ochra-
novskému probuzení předcházel
stoletý modlitební zápas ostatků
Jednoty bratrské v exilu. Exulanti
přinesli důraz na modlitební bdění.
V Ochranově se často konala tzv.
24hodinová modlitba. Ta pokračo-
vala dalších sto let a Pán Bůh dával
svou moc pro moravské misionáře,
kteří se rozešli do různých zemí.
Druhým výrazným rysem bylo moc-
né, naléhavé, aktuální a na Krista
zaměřené kázání. O Letnicích bylo
120 učedníků naplněno Duchem
svatým a začalo konat Boží dílo. Pod
vlivem Boží moci pak při prvním
kázání Petrově bylo usvědčeno z hří-
chu a obrátilo se 3000 lidí. Podobně 
v mnoha probuzeních jednotlivci 
i celé skupiny lidí zakusili mocné
duchovní oživení, když čekali na
Boha v modlitbách a potom sdíleli
svá svědectví a veřejně kázali. Tak
vlastně komunikovali Boží požehná-
ní ostatním, aby také mohli uvěřit.
Kázání byla naléhavá, konkrétní,
soustředěná na Krista a podtrhující
svatost, Boží milost a nutnost osobní
odpovědi. Samozřejmě, že pouze
takový obsah kázání nemůže způso-
bit probuzení. Spíše zde můžeme zji-
stit svědectví o tom, že probuzenečtí

kazatelé kázali určitým způsobem,
který svědčí o tom, co sami prožili.
Kázání nechtěla být především emo-
cionální, manipulativní a bezobsaž-
ná, ačkoli každé probuzení produ-
kovalo i určitý plevel a nepodařené
napodobeniny. Vždy se objevili i ti,
kteří si mysleli, že napodobení jed-
notlivých částí přinese stejné výsled-
ky. Dokonce i kázání ryzích probu-
zených kazatelů vyprodukuje určité
napodobeniny obrácení. Skuteční
kazatelé probuzení ale nejsou nikdy
neuctiví k lidem. Odpovědně re-
spektují lidskou svobodu a uvědo-
mují si, že jsou služebníky velkého
Boha, který se sám dotýká lidských
srdcí. Napodobeninám duchovních
zkušeností se snaží předcházet. Uvě-
domují si hrůzu postavení lidí žijí-
cích a umírajících bez Krista a jsou
velmi soustředěni na srozumitelnou
komunikaci evangelia. Hluboce a až
s bolestí prožívají naléhavé přání,
aby lidé byli přivedeni k pokání 
a víře.
I když v některých probuzeních ká-
zání zůstávalo vyhrazeno ordinova-
ným kazatelům, mnoho dalších
křesťanů bylo zapojeno do svědectví
a stalo se tak nástrojem probuzení. 
V době probuzení vystupuje do po-
předí důležitost zdravého vyučová-
ní obrácených. Jestliže lidé zasažení
duchovní obnovou byli dříve sami
lidmi dobře sycenými Božím slo-
vem, pak zpravidla interpretují
správně své zkušenosti a předávají
zdravé učení ostatním. Jestliže to tak
není, pak se častěji objevují nebez-
pečné extrémy ve věrouce i v životní
praxi. Důsledkem pak bývá, že pro-
buzení nepřináší trvalé ovoce. To byl
zřejmě případ velšského probuzení
z roku 1904 pod působením Evana
Robertse, který zanedbal vedení a
vyučování lidí duchovně obnove-
ných a celé hnutí pak ztratilo svůj
potenciál. 
Ve všech probuzeních se objevuje
potřeba dvojího důrazu: jednak na
vroucí, naléhavé a evangelizační
kázání i svědectví a potom na zdra-

vé vyučování obrácených. Neoby-
čejné vědomí Boží přítomnosti a sva-
tosti v duchovním probuzení mělo
vždy za následek hluboké vědomí
hříchu, někdy tak hluboké, že se
zdálo, že mnohé lidi přivádí přímo 
k zoufalství a zničení. Ti, kteří jsou 
v probuzeních dotčeni Duchem sva-
tým, jsou často přemoženi vědomím
hříchu a viny před Bohem. Uvě-
domují si Boží svatost a začínají
nenávidět hřích. Často se cítí jako zlí
a nehodní přijmout Boží odpuštění.
Někdy toto vědomí trvá i delší dobu
několika dní či týdnů. Není divu, že
ve chvílích takového sevření se
někdy objevují všelijaké neobvyklé
fyzické projevy. Je pociťován Boží
hněv a soud nad hříchem tak silně,
že někteří jsou sevřeni strachem,
pláčí, padají na tvář apod. Následné
smíření, které přichází od Boha, pak
působí obrovskou radost. Pocit ra-
dosti je tak veliký, že také často
vyvolává emotivní chování, které
může být doprovázeno různými
fyzickými projevy. 
Lidé duchovně probuzení bývají
zároveň radostní a zároveň vážní.
Uvědomují si, že jsou nehodnými
příjemci Božího darovaného pože-
hnání. Dávají si pozor, aby nezarmu-
covali Ducha svatého. Objevuje se
při nich i zájem o druhé lidi, aby 
i další mohli ve svém odcizení přijít
k víře a přijmout radost smíření. Jo-
nathan Edwards řekl o probuzení 
v americkém městě Northampton 
v roce 1735: „Zdá se, že město je plné
Boží přítomnosti.“ Při probuzení ve
Walesu lidé vytušili místa probuzení
třeba při cestování vlakem a věděli,
kdy mají vystoupit. V roce 1949 do-
šlo k probuzení na ostrově Lewis u
Skotska. Duncan Campbell řekl, že
kolem druhé hodiny v noci byla celá
vesnice na nohou. Granitový dům se
podle něj otřásl jako list. Muži a ženy
přinášeli židle a sháněli místo ve
sborové budově, aby se mohli účast-
nit mimořádného shromáždění.
Fyzickým projevům v probuzeních

z církví doma i ve světě

zpětné (mediální) zrcátko
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tému, který reagoval na tuto výtku. Vysvětlil totiž moudře a citlivě,
že do debat zasahovali už od roku 2008 a nyní již byli poněkud una-
veni. I jemu jsme zatleskali.
V synodních tiscích bylo i prohlášení mimořádného ústeckého kon-
ventu s výzvou k solidaritě směřovanou do celé církve. Synodní
senior navrhl, aby všechny komise synodu jednaly i o možnostech,
jak pomoci. Proto následně ústecká seniorka v delším vystoupení
popsala situaci ve svém seniorátu. I ona sklidila potlesk. Bylo za co.
Její promluva by si zasloužila otištění v církevním tisku.
Dvě komise na svém večerním jednání v různých prostorách vsetín-
ských sborů a při bohatém občerstvení přišly se dvěma nápady. 
V sobotu pak synod vyhlásil rok 2015 rokem Ústeckého seniorátu.
Jezděme tam, pořádejme tam akce, modleme se za ně, sbírejme na
ně, zkusme tam vyslat faráře, je jich tam velký nedostatek.
Druhá iniciativa vyšla z hospodářské komise. Jedná se o plošné
odpuštění dluhů na Personálním fondu, které měly sbory k 31.12.2013.
Je to vázáno na nastavení přísnějších pravidel do budoucna, ale pře-
sto jsme mluvili o „létě milostivém“.
Potlesk zazněl i při dalších příležitostech, hlavně pak při závěreč-
ném sobotním programu s výborně a zajímavě připravenou prezen-
tací o Východomoravském seniorátu doprovázenou hudbou všeho
druhu. Účinkujících bylo asi 60, někteří v rozličných krojích.
Valašské vřelé přijetí bylo vyjádřeno i množstvím různých sladkých
i slaných dobrot.

Zdeňka Skuhrová

Výjimečný synod
Dokončení ze str. 1



Koncert Vídeňských filharmoniků
připomněl návštěvníkům Pražské-
ho jara (už 69.ročník) letošní dvojí
výročí německého skladatele Ri-
charda Strausse (1864-1949), který
na začátku 20. století také řídil
Vídeňskou státní operu a jako diri-
gent s orchestrem vystupoval a pod-
nikal i zahraniční turné. 
Skvěle připravený orchestr zahrál
Metamorfózy, studii pro 23 sólo-
vých smyčcových nástrojů, kompo-
novanou v závěru druhé světové
války, kdy byl jedenaosmdesátiletý
umělec svědkem zkázy, do níž vy-
ústila agresivní politika jeho vlasti, 
a celý jeho život byl v troskách. Své
poslední dílo věnoval švýcarskému
příteli Paulu Sacherovi z vděčnosti
za přátelství a azyl v těžkém období
svého života.
Nádherná a radostná burleska 
d moll pro klavír a orchestr vznikla 
v roce 1885. Za klavírem seděl Mág
všech mágů, Mistr všech mistrů,
mimořádně talentovaný čínský umě-
lec Lang-Lang, jehož excelentní pro-
vedení náročné partitury ohromilo
všechny posluchače v nabité Smeta-
nově síni. Je to klavírista, jehož hru

na olympijských hrách v Pekingu
sledovaly 4 miliardy diváků na
celém světě a koncert k výročí naro-
zenin Franze Liszta byl přenášen do
více než 500 kinosálů napříč USA 
a Evropou. 
Po přestávce jsme byli znovu pře-
kvapeni dvěma symfonickými bás-
němi, Donem Juanem (opus 20) a
Enšpíglovými šibalstvími (opus 28),
brilantní burleskou ve formě ronda.
Kritik Miloš Haase napsal, že autor
předvádí svou bohatou hudební
představivost, zvukovou fantazii a
oslnivou skladatelskou virtuozitu.
A posluchač žasne, jak zpívají hous-
le a violy, že dechové nástroje jsou
vlastně plíce celého orchestru, jak
violoncella a kontrabasy stavějí
pevné základy pro zpěv fléten, kla-
rinetů a hobojů a jak je ten nádher-
ný, přímo božský halas ozdoben
zvonkohrou, temnými údery velké-
ho bubnu a vznešenými tóny Davi-
dových harf. 
Nezapomenutelné chvíle jsou dílem
pilné práce 137 umělců, citlivých
hlav, vroucích srdcí a společné tou-
hy po dokonalém provedení vzác-
ných partitur, podepsaných Richar-

dem a jindy Amadeem, Ludvíkem,
Antonínem, Bedřichem, Filipem a
dalšími tvůrci, kteří náš potěšují a
živí svými sonátami, áriemi, koncer-
ty a sborovým zpěvem; jejich strava
je čistá, okořeněná často celoživot-
ním utrpením, nouzí a nikdy nekon-
čícím hledáním toho jedinečného
tónu a zvuku.
Nesmím zapomenout na dirigenta,
na mozek toho celého posvátného
společenství, na muže a ženy zvyklé
na tvrdou práci a dobrovolnou ká-
zeň. Pan Christoph Eschenbach při
své úžasné práci dovede tančit tango
i waltz, skáče a závěrečnými gesty se
vzpíná nahoru k nebesům, kde vlád-
ne Dárce veškeré krásy. 
Mnohokrát jsem přemýšlel, kdo a co
mně bude hrát při mém posledním
pochodu od Petrovy brány k trůnu
Nejvyššího. Rozhodl jsem se ve vší
pokoře takto: od Petra symfonie
Wolfganga Amadea zvaná Pražská,
u trůnu slavná Devátá Ludwiga van
Beethovena. Zvládnou to ti pastýři a
nebeští zástupové?
Pane Eschenbachu, díky a přijeďte
zas!!!

zš
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Je pozoruhodné, že zatímco datování jiných biblických knih, případ-
ně příběhů v nich líčených, je mlhavé až nemožné, známe vznik
Jeremjášova proroctví přesně. "Slovo Jeremjáše, syna Chilkijášova, 
z kněží v Anatótu v zemi Benjamínově. K němu se stalo slovo Hos-
podinovo za dnů judského krále... Jójakíma, syna Jóšijášova, až do
konce jedenáctého roku vlády judského krále Sidkijáše, syna Jóšijá-
šova, až do přestěhování Jeruzaléma v pátém měsíci toho roku."
Zmiňované období je ohraničeno léty 627 a 587 před Kristem.
Někomu se může zdát ta datovací pedanterie samoúčelná, vždyť se
klidně přenášíme přes - dejme tomu - líčení evangelijních příběhů
více či méně odlišně u Jana a synoptiků tvrdíce, že dějová přesnost je
tu vedlejší, jde-li o to, co nám Bůh chce říci. Jenže ona má svůj hlu-
boký význam. Dokládá, jak zcela jinaký je Hospodin ve srovnání 
s pohanskými bohy, ba dokonce i božstvy ostatních světových nábo-
ženství. Ti jsou neměnní, statičtí, strnulí.  Vyžadují pouze, aby byli
vzýváni, chlácholeni prostřednictvím nejrůznějších kultů (výraz je 
z latinského slovesa colere, což znamená obhospodařovat, obdělávat,
opečovávat), jinak by člověku nepomáhali, pokud by mu přímo
neškodili. Naproti tomu Hospodin je Bohem, jenž naopak k člověku
mluví, něco po něm chce a v případě jeho neposlušnosti - a Jeremjáš
nikoho nenechává na pochybách, že by jí bylo bývalo málo - sáhne i
k trestu. Nepotřebuje žádný kult (a je to jen velké nedorozumění,
jestliže si křesťanská církev během dějin kolem něho vytvořila kom-
plikovaný kult, který si přiliš s tím pohanským nezadá). Hospodin je
zkrátka Bohem jednajícím v dějinách, paradoxně je nad nimi, a záro-
veň v nich. Je věčný, ale přitom se v dějinách mění.  Není tím, kdo na
počátku něco stvořil a pak už se o to nestará přihlížeje nezúčastněně,
kam se jeho stvoření vrtne.
Ten 4. verš 8. kapitoly Jeremjášova proroctví o tom zvláštním způso-
bem svědčí: "Řekneš jim: Toto praví Hospodin: Což ti, kteří padli, už
nemohou povstat? Kdo se odvrátil, nemůže se vrátit?" To bychom
nečekali! Hospodin se tu ústy prorokovými dokonce ptá sám sebe,
jako by rozvažoval: Je člověk ještě hoden, abych se jím vůbec zabý-
val? Neměl bych ho ponechat jeho osudu? Stojí mi to za to?  Nebo
mám zasáhnout? Dát mu znovu příležitost?
Toto své dilema Hospodin po šesti stech letech rozřešil. Otázka byla
zodpovězena: z jeho vůle přišel Syn člověka, jeho vlastní syn. Bůh se
radikálně změnil. Zaručil se za to, že ti padlí nezůstanou ležet, nýbrž
že znovu vstanou, že se před nimi objeví nové perspektivy a synov-
ství Boží, jež si nechali rozplynout pod rukama, jim je znovu vráceno.
Oni tu najednou stojí tváří v tvář nikoli strašnému Bohu starozákon-
nímu, mstícímu, trestajícímu, nýbrž Bohu plnému lásky a odpuště-
ní, nikoli zkostnatělému rabínu vykládajícímu Zákon pořád stejně, 
i když komplikovaněji, nýbrž tomu, kdo řekne: "Slyšeli jste, že říká-
no bylo vašim předkům..., ale já pravím vám" a kdo to říká s božskou
autoritou.
Ovšem pozor, nyní přichází to "ale"! Jestliže jsme konstatovali, že se
Bůh mění v dějinách, i když je stále týž,  znamená to bohužel mož-
nost, aby se z něho opět stal onen starozákonní, mstící, trestající Bůh.
Co jestli se člověk úplně obrátí zády k Ježíši Kristu,  ztratí k němu
veškerý respekt či ho dokonce začne zneuznávat? Co jestli člověk
začne žít, jako by Boha nebylo, a vytvoří si modly, jež postaví na jeho
místo? Co jestli církev, jež má být ručitelkou, že Slovo Boží je zvěsto-
váno správně, začne najednou sledovat jiné cíle a stane se sama sobě
účelem, takže z ní vyprchá duch, byť nepřestává opakovat zbožné
řeči? Kde je psáno, že si Bůh opět nemůže položit onu kruciální, osu-
dovou otázku, tlumočenou ústy Jeremjášovými: "Což ti, kteří padli,
nemohou už povstat? Kdo se odvrátil, nemůže se vrátit?" Kdo z nás
může vědět, jak si na ni odpoví?

Jaroslav Kraus, 
Mariánské Lázně

byla někdy věnována pozornost, jin-
dy zůstávaly zcela na okraji. Např.
John Wesley si nejdříve poměrně
cenil toho, když při jeho kázáních
lidé padali v mdlobě na zem. Jeho
bratr Charles a Goerge Whitefield si
toho příliš necenili. Charles si z těch-
to jevů dělal až trochu legraci. Také
John později vystřízlivěl a poznal, že
právě zde je velké nebezpečí i satan-
ských napodobenin. Edwards při-
pouštěl, že vědomí hříchu a hluboké
prožitky Kristovy lásky mohou vy-
volat různé fyzické projevy. Později
se ale jasně přiklonil k tomu, že není
možné ryzost zkušenosti měřit po-
dle těchto projevů. Byl si vědom
toho, že napodobeniny zkušeností
otvírají cestu různým psychickým
projevům, nebo dokonce projevům
satansky inspirovaným. 
Ve vlivných probuzeních byla touha
po misii a ovlivnění života společ-
nosti. K typickým důrazům patřilo,
že Ježíš byl vyvyšován, bylo napa-
dáno království temnosti, bylo váž-
ně přijímáno Písmo svaté, bylo pod-
trhováno zdravé učení a v lidských
srdcích byla rozlévána láska k Bohu
a k lidem. Pravé probuzení není an-
tropocentrické (soustředěné na člo-
věka), ale christocentrické. Je v něm
silný důraz na uctívání Boha (živá
bohoslužba). Prožitky Boží velikosti
působí v lidech pokoru a ne pýchu.
Objevuje se duch poddanosti, poko-
ry, odpouštění a milosrdenství. Lidé

prožívají žízeň a hlad po Bohu a ne
uspokojení a sebeoceňování. Obje-
vuje se i vyrovnanost mezi zájmem
o jednotlivce a angažovaností v soci-
álních problémech společnosti. Sku-
tečné probuzení se proto nerozvíjí
pouze v rovině duchovní a nábožen-
ské. Není možné se spokojit pouze s
pěkným shromážděním, modlitba-
mi, zpěvy a duchovními rozhovory.
Vždy se musí objevit také důraz na
činy lásky a skutky milosrdenství.
Boží láska musí být viditelně proží-
vána (v německém pietismu vznika-
ly sociální ústavy a v ochranovském
probuzení došlo k obnově zahranič-
ní misie). Ve všech probuzeních byl
také silně uplatněn laický živel s dů-
razem na všeobecné kněžství vě-
řících.
Teologicky se katalyzátorem probu-
zení staly luterský pietismus, puri-
tánský kalvinismus a wesleyánský
arminianismus (proti predestinaci).
Přes různé rozdíly hrála důležitou
roli zkušenost milosti v životě věří-
cích. Důraz byl položen na Luthero-
vo učení o ospravedlnění z víry 
a potom na zkušenost obnovení 
a posvěcení života (kalvinismus).
Wesleyovský metodismus přinesl
důraz na duchovní proměnu a užití
duchovní moci. Důrazem na milost
bylo třeba překonávat tendence 
k zákonictví. Ochranovský pietis-
mus se soustředil na znovuzrození a
na osvobozující zkušenost osprave-
dlnění. Reformační teologie byla

spojena se zkušeností a aplikována
na duchovní mrtvotu a temnotu
ovlivňující mnohé sbory a farnosti 
v celých oblastech. Duchovní probu-
zení zasahují širší vrstvy obyvatel na
řadě míst v Asii, Africe i Latinské
Americe. Probuzení v Evropě nemů-
žeme sami vyvolat, ale můžeme se
mu otvírat a především se za něj
modlit.

Pavel Černý
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nad Jeremjášem 8,4

Ve dnech 30. - 31. května 2014 se v Třinci konalo druhé
zasedání XXX. řádného Synodu Slezské církve evange-
lické a. v. Synod se nesl v duchu hlavního tématu
„Hudba a reformace“ a v souvislosti s tím vyslechl
přednášku pastora Leszka Czyża. Jednání zpestřila
také hudební vystoupení mladých hudebníků.
Synod přijal zprávy za rok 2013 týkající se života a
hospodaření církve včetně zpráv komisí a organizací
zřízených církví. Synod zvolil novým kurátorem
církve Jana Kocyana, místokurátorkou Martu
Czyžovou, jakož i ostatní členy církevní rady a dal-

ších církevních orgánů. Byly také schváleny principy
pro nakládání s finančními prostředky v kontextu
přechodu k samofinancování. Kromě drobných změn
v Základních předpisech SCEAV byl schválen také
tzv. Služební řád pro pracovníky církve. Synod ne-
schválil návrhy na zrušení partnerství se Zemskou
evangelicko-luterskou církví v Braunschweigu, ale
zároveň pověřil Církevní radu SCEAV vypracováním
pravidel týkajících se partnerství s jinými církvemi.

Anna Macurová

XXX. synod Slezské evangelické církve a. v. 
ve znamení hudby

„Každý týden vypráví časopis Match, jak jsi hrál.
Každý týden zaznamenává místní tisk každou tvou
chybu nebo úspěch pro tisíce čtenářů,“ líčí Alan
Comfort život profesionálních fotbalistů pod sou-
stavným hodnotícím „drobnohledem“. A zdůrazňuje
nepodmíněnost Božího příklonu k člověku: „Bůh
neprodukuje časopis Match.“
Po předčasném ukončení kariéry profesionálního
hráče (do fatálního zranění kolene odehrál téměř dvě
stě padesát soutěžních utkání) vystudoval Comfort
teologii a vrátil se do klubu Leyton Orient jako kap-
lan. Je jedním ze dvanácti (anglikánských, baptistic-
kých a metodistických) fotbalových kaplanů, kteří
spolu s jednou kaplankou autorsky přispěli do sbor-
níku s názvem Fotbalové životy. Jeho líčení světa fot-
balu je realistické až naturalistické. Nemálo místa
věnuje existenční nejistotě, hráčské řevnivost a žárli-
vosti …
Jako mladou fotbalovou naději zkoušel Comforta
„lámat“ jistý manažer dotazem, kdo že je pro něj na

prvním místě: klub (zosobněný manažerem), nebo
Bůh. Když neobdržel žádoucí odpověď, pohrozil, že
se postará, aby si tento „křesťanský fanatik“ ve fot-
balu již neškrtl … Comforta celá příhoda vedla k po-
jetí fotbalového kaplana jako toho, kdo paradoxně
„zpívá píseň Hospodinovu v zemi cizozemců“ (srov.
Ž 137). Hráči podle něj hlavně nesmějí vnímat kapla-
na jako součást klubového vedení. Zároveň ale kon-
statuje: „Pokud jde o práci s hráči, je úloha kaplana
naprosto závislá na manažerovi. Za uplynulých jede-
náct let jsem spolupracoval s pěti, a z posledních tří
(včetně současného) chápal každý úlohu kaplana
jinak.“  

František Schilla

Odkaz:
Comfort, A.: Shall we sing a song for you? in Foot-
balling Lives. As seen by chaplains in the beautiful
game. Edited by Jeffrey Heskins and Matt Baker, Can-
terburry Press 2006, s. 25-38

Svět fotbalu a píseň hospodinova   
(k působení kaplanů v anglických fotbalových klubech)



Čtenář Evangelického týdeníku jistě ví, že tento kratičký
nadpisek před stopadesáti lety proslavil spisovatele a
básníka Jana Nerudu a má za námět strázeň jedné praž-
ské domácnosti, která neví, co se starým slamníkem 
(v době, kdy sběrny odpadků ještě neexistovaly, ale také
se toho v městském prostoru už dost nesmělo). Spě-
cháme namítnout: Ale to bylo přece o problému starých
věcí, o haraburdí, o krámech, o věcech, které kdysi měly
svoji užitnou hodnotu, ale tu ztratily a už jen překážejí a
hyzdí! Jak se to může hodit do týdeníku, který chce
pojednávat jen a jen o duchovních věcech čili spirituali-
tách!? My jsme přece zcela jinde a žádnou spojitost tu
nevidíme! - Ale ona tady přece je! Do role nepotřebných
předmětů se pro mnohé lidi dostává historie a její posta-
vy. Co s nimi v éře počítačů, mobilů a vesmírných vý-
prav ? Ale ano, dobrého vojáka Švejka bereme i po těch
sto letech, s ním se aspoň zasmějeme, ale co si počneme
s naším moralistou (Halíkův výměr) mistrem Janem
Husem, který by možná neměl veliké pochopení pro na-
še novověké skluzy a kompromisy ? 
Řadu let se pokouším před blížícím se husovským výro-
čím přečíst další tematickou studii toho námětu, abych
lépe rozuměl oné dodnes sporné středověké bohoslovné
i právnické kauze. Tentokrát se mi nabídla kniha Fran-
tiška Šmahela JAN HUS (Argo 2013). Autor nestojí ve
službách žádné konfese, snaží se držet faktů a dokladů;
tam kde chybějí, střízlivých úsudků. K vlastnímu textu
připojí bohatý dokumentární materiál, v němž poskytne
místo jak přejným, tak nepřejným náhledům. Na řadě
míst se opře do přetrvávajících mythů kolem osobnosti
MJH, třeba za cenu ochuzení portrétu. A nejasných je tu
řada věcí. Už třeba rodiště, podle něhož dostal Jan s pří-
chodem do Prahy svoje druhé jméno. Tradice a školní
učebnice předpokládají městys v okrese Prachatice, ale
historik Josef Pekař míní, že je to obec v oblasti Praha –
východ. Je-li to přece jen pošumavské městečko, které
představuje poměrně movitý dům jako Husův rodný,
pak se to nesnadno srovnává s jeho osobní vzpomínkou,
že v mládí často míval hlad. Nedivme se potom, že
kněžství pro chlapce z chudých poměrů nabízelo tehdy
výhled k dobrému bydlu, o němž v osobních vzpomín-
kách padne zmínka. - Jako datum narození býval uvá-
děn rok 1369, novější názory je posunují o dva až tři roky
později. Podle mínění našeho historika v čase studií ni-
jak nepřečníval nad průměrem. (Sám na sebe prozradí,
že býval účastníkem studentských rošťáren.) Radikální
proměna přišla při přepisování jednoho z děl anglické-
ho myslitele Johna Wyclifa. Setkání s jeho reformními
myšlenkami bylo osudové a už MJH neopustilo. Cír-
kevní historikové se budou přít, do jaké míry je Husův
vztah k Angličanovi totální závislostí (takový pohled
převažuje u německých historiků) a do jaké míry jen
zostřil Husův pohled na stav soudobé církve a společ-
nosti, jež se nalézaly v hluboké krizi. Už ve funkci vyso-
koškolského učitele přejímá do svých kázání a vlastních
spisů celé pasáže ostrovního theologa. (Náš prvorepub-
likový husitolog F. M. Bartoš neúnavně dokládal jemné
odlišnosti mezi oběma spolu s námitkou, že středověk
neznal a nepěstoval princip originality; naopak citace
klasiků bývala dokladem učenosti.) - F. Š. považuje za
omyl Husovo univerzitní rektorství; ten vznikl chyb-
ným čtením notářského zápisu, který zněl: Johannes de
Husinecz similiter magister in artibus universitatis studii
Pragensis rector et predicator capellae dictae Betlehem (pří-
vlastek rektor se vztahuje k řídící funkci v kapli Betlém-
ské). Ovšem i tak měl mezi učitelským sborem univer-

zitním velkou autoritu; svěřováno mu moderování tzv.
quodlibetů (vysokoškolských disputací) i kázání na
synodách. Jako kazatel betlémský proslovil na tři tisíce
kázání. – F. Š. dále problematizuje míru účasti na vydá-
ní Dekretu kutnohorského 1409; pokud byla, byla spíše
okrajová. – Jaký byl vlastně reformní program Husův? 
V 17. kapitole spisu O církvi jej Hus předložil ve čtyřech
bodech: „Naše strana nemá v úmyslu svádět lid od
pravé poslušnosti, ale aby byl lid jeden, svorně spravo-
vaný zákonem Kristovým. Za druhé je záměrem naší
strany, aby antikristovská ustanovení neohlupovala lid
nebo jej neoddělovala od Krista, nýbrž aby poctivě vládl
zákon Kristův spolu se zvykem lidu, schvalovaným
zákonem Páně. Za třetí je záměrem naší strany, aby
duchovenstvo žilo poctivě podle evangelia Ježíše Krista
a zavrhlo okázalou nádheru, lakotu a zhýralost. A za
čtvrté žádá a hlásá naše strana, aby církev bojující sestá-
vala poctivě ze složek, které ustanovil Hospodin, to jest
z kněží Kristových, kteří zachovávají jeho zákon v čisto-
tě, ze světských pánů, kteří donucují zachovávat naříze-
ní Kristovo, a z obecného lidu, který oběma složkám
slouží podle zákona Kristova.“ - Naše kniha o MJH se
také vyjádří k hodnotě Zikmundova ochranného glejtu
při výpravě do Kostnice. Odmítá sofistická vysvětlení,
že zaručoval svobodný příchod do a z Kostnice, ale ne
svobodný pobyt a návrat. Selhal císař. Obětoval Husa 
z obavy, že by hlavního cíle koncilu, jejž si předsevzal –
odstranění dvojice papežů – nebylo dosaženo. (Ono se
to ani tak nepovedlo.) - Při jen letmém poslechu tako-
vých nároků se pochopitelně duchovenstvo cítilo ohro-
ženo; to české především. Ono to také bylo, které doda-
lo hlavní obžalovací materiál. - Probíráme-li Husova
pozitiva, ať není zamlčena reforma českého pravopisu.
Měla na českém kolbišti stát ve službě popularizace
nových myšlenek v čase, kdy obecná gramotnost byla na
nízkém stupni. Byl to odvážný zásah do písemných pro-
jevů, který měl vyjít vstříc české fonetice, jež do té doby
byla závislá na dosavadních ortografických znacích ja-
zyků našich sousedů. První krok k odstranění spřežek,
zavedení nabodeníček dlouhých i krátkých, znamení-
ček, ukazovadel a šifer, jimiž naše mateřština byla osvo-
bozena od řady písařských nemotorností. - Avšak akti-
vity nepřátel domácích dostávaly postupně charakter
smyčky poslední leče a ta se pomalu, ale jistě stahovala.
Útočící dotčení měli pohotově paragrafy ve jménu
Božím vyhlašovaného církevního práva (kdokoli máš
něco proti strukturám, odvažuješ se postojů proti Bohu
samému a na to jsou tresty nejvyšší). V takto zužujícím
se výhledu se Hus odvolá ke Kristu; po prvé už 18. října
1412, pak ještě ve vrcholné fázi kostnického procesu. - O
tom a ještě o mnohém jiném je Jan Hus Františka Šma-
hela. Autor si ovšem neodpustí v samém závěru po-
známku: „V plném respektu k vědeckému zkoumání
Husova života a díla se v letech 1993 a 1999 uskutečnily
dvě mezinárodní konference. První, bayreuthská, shr-
nula výsledky bádání a naznačila šíři zkoumané proble-
matiky. Druhá, lateránská, uzavřela několikaleté snaže-
ní Komise pro studium problematiky…. Ne všechna
očekávání byla naplněna, papežovo vyjádření hluboké
lítosti nad Husovou krutou smrtí bylo však všemi účast-
níky vnímáno jako gesto dobré vůle …. Po deseti letech
je všechno jinak. … Čeští evangelíci, jak se zdá, ztrácejí
krok za krokem dějinné zakotvení. O Husa takřka již při-
šli. Katolíci jim ho snadno uzmuli, ala sami si ho nepo-
nechali, mají přece svého Jana Nepomuckého a nespočet
mučedníků, kteří zemřeli pro víru. Znamená to snad, že
Hus již patří vzdálené minulosti ?“ 
Politování z evangelického tábora: Milý Jene, máš smůlu,
že Tvoje výročí připadá zrovna na čas obrovského našeho
prázdninového rozptýlení. V našich sborech je jen zlomek člen-
stva, které by v jinou roční dobu mohlo být přítomno. Také
naši kazatelé jsou zrovna zaměstnáni vedením letních táborů a
kurzů. Vtírá se nám myšlenka, že proradní koncilní otcové Tě
ve zlomyslné předvídavosti přivedli na hranici v termín, který
se nám k soustředěnému jubilování vůbec nehodí. Tak promiň. 

KALEB

SeniOrát chrudimSký

Českobratrská církev evangelická
BrANDýS NAD OrLICí, Ne 8.30
Českých bratří č. 223, j. Hynek
Schuster, a f. Petr Peňáz
BUČINA, Ne 10.00
Bučina č. 1, Vysoké Mýto, f. L. Cha-
loupka
BUKOVKA, Ne 9.30
Bukovka č. 59, Lázně Bohdaneč, 
f. Dalibor Antalík
ČáSLAV, Ne 9.00
J. Karafiáta č.159, f. Jaroslav Fér
ČESKá TŘEBOVá, Ne 9.00
Riegrova 23, f. D. Hurtová
DVAKAČOVICE, Ne 9.00
Dvakačovice č. 32, Hrochův Týnec,
j. D. Ehmig, a L. Havelka
DŽBáNOV-ÚSTí NAD OrLICí, Ne Ústí
8.30h, Džbánov 10 h
Voděrady-Džbánov č. 4, Vysoké
Mýto, f. Jiří Kvapil
HEŘMANůV MěSTEC, Ne 9.00
Zahradní 537, f. J. Plecháček
HOrNí ČErMNá, Ne 8.45
Horní Čermná č.2, f. J.Keller
HrADIšTě, Ne 9.30
Hradiště č.15, Nasavrky, f. J. Kučera
CHOCEň, Ne 10.00
Žerotínova 94, f. Hana Schusterová
CHrUDIM, Ne 9.00
Pardubická 324, f. A.Lavická
CHVALETICE, Ne 10.00 (a, c)
Hornická Čtvrť č.65, a f. M. Hübner
LANšKrOUN, Ne 9.00
Českých bratří č.654, f. Daniel Tomeš
LITOMyšL, Ne 9.00
A. Tomíčka 69, f. V. Hurt
LOZICE, Ne 10.00
Lozice č. 53, Luže, j. R. Kučerová, 
a f. J. Kučera
OPATOVICE, Ne 9.00
Opatovice č. 5, Čáslav, f. V. Syro-
vátka 
PArDUBICE, Ne 9.00
Hronovická č. 25, f. D. Ženatý, 
f. František Plecháček
PŘELOUČ, Ne 9.00
Českobratrská č. 86, f. Miloš Hübner
SEMTěš, Ne 10.30 (a, c, e)
Semtěš č. 69, Čáslav, a J. Plecháček
SLOUPNICE, Ne 9.00
Dolní 80, f P. Peňáz
TrNáVKA, Ne 8.15
Trnávka 66, Přelouč, f. M. Hübner
VILéMOV U gOLČOVA JENíKOVA, Ne
10.00
Vilémov u Golčova Jeníkova 162,
f. Vojen Syrovátka
VySOKé MýTO, Ne 9.00
Javornického 49, f. L.Havelka

Církev bratrská
BySTré, Ne 9.30
Bystré č.82, Dobruška, k R. Toušek
ČESKá SKALICE, Ne 9.30
Tyršova 285, k P. Asszonyi
ČESKá TŘEBOVá, Ne 9.30
Tykačova 1183, k Tomáš Pospíchal
HrADEC KráLOVé, Ne 10.00
V Kopečku 89, k M. Legát
CHrUDIM, Ne 9.00
Filištínská 27, a k P. Jelínek
LITOMyšL, Ne 9.00
Moravská 1222, a k D. Beňa
NáCHOD, Ne 9.30
Purkyňova 584, k R. Staněk
NOVé MěSTO NAD METUJí, Ne 9.30
K Sirkárně 1506, k Viktor Glier
PArDUBICE, Ne 9.30
Lonkova 512 – Archa, k M. Tabačan
TrUTNOV, Ne 10.00
K Přejezdu 103/9, k Jakub Ptáček
VySOKé MýTO, Ne 10.00
Brandlova 1, k P. Pýter

Bratrská jednota baptistů
PArDUBICE, Ne 9.00
Sladkovského 521/38, k L. Šíp
VySOKé MýTO, Ne 9.30
Pražská 72, k V. Zeman, k. Z. Spilko

bohoslužbykam s ním?
HUSůV DEN V ŽELEZNéM BrODě

Přicházejí prázdniny a s nimi náš
tradiční Husův den. V neděli 6. čer-
vence v 9.30 hodin začíná bohoslu-
žebné shromáždění v Železném
Brodě. Počítáme, že se všichni hosté
zdrží také na společný oběd. Ve vol-
ných chvílích je možno prohléd-
nout si dokonce tři výstavky, dvě
nám zůstaly po Noci kostelů: Laby-
rint světa a ráj srdce (J. A. Komen-
ský) a Sbor Jednoty bratrské v Že-
lezném Brodě v labyrintu světa pro
ráj srdce – historie sboru v neleh-
kých poměrech. Třetí výstava je za-
půjčena z Muzea J. A. Komen-
ského v Uherském Brodě, je to pu-
tovní výstava JAK chtěl změnit
svět. Přibližuje základní ideu Ko-
menského, že svět, který nám byl
svěřen, je krásný a stojí za to usilo-
vat, aby se všelijaké problémy pře-
konaly a člověk našel vlastní smysl
své existence.
Odpoledne v 15 hodin bude shro-
máždění ve volné přírodě na Kali-
chu u Besedic. Přednáškou nám
poslouží bratr Bohumil Kejř, před-
seda Kostnické jednoty. Přiblíží
nám osobnost a reformní úsilí Joh-
na Wyclifa, anglického Husova
předchůdce.
Srdečně zveme!

Jiří Polma
Ochranovský sbor při ČCE

* * *
Město Lysá nad Labem a Farní
sbor ČCE pořádají u příležitosti
státního svátku v areálu Evan-
gelického sboru na nám. Bedřicha
Hrozného v Lysé nad Labem

SLAVNOST K PAMáTCE
MISTrA JANA HUSA

Neděle 6. 7. 2014 od 18.00 h

Vystoupí:
* Jiří Havelka, starosta města
* Miloš Rejchrt, evangelický farář,
mluvčí Charty 77, komentátor
* Mrakoplaš, bluesová hudební
skupina

Položení kytice u Husovy busty

* * *

LETNí PŘíMěSTSKý TáBOr
S ANgLIČTINOU

25. 8. - 29. 8. 2014, 7.45 – 17.00
Téma: Podivná zvířátka 
více www.group.com/vbs
pro kluky i pro holky od 7 - 14 let 
Adresa: Církev bratrská Praha 1,
Soukenická 15
Cena: celý tábor 800 Kč, v ceně
jídlo, pití, vstupné 
Další informace: tel.: 737 200 188,
radislav.novotny@cb.cz

Pozvánky
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69 . sjezd Kostnické jednoty - Sdružení evangelic-
kých křesťanů, o.s. se tentokrát bude výjimečně
konat v Kolíně ve sborovém domě Církve bratrské,
Královská cesta 226, Kolín IV v sobotu 8. listopadu
2014 od 9.30 h.


