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Nevím, jaká je vaše zkušenost s mi-
sií, ale já sám za sebe musím říct, že
nijak skvělá. V poslední době se stá-

vá, že při rozhovoru o víře se snad-
no sklouzne k církevním restitucím
a tam to také končí. Ale ani před
oněmi restitucemi to nebylo o mno-
ho lepší. Žijeme v době napětí mezi
tím, co čteme v knize Skutků apoš-
tolů a mezi současnou situací církve.
Ta je žel leckdy charakterizována
spíše ochablostí, ústupem a neúspě-
chem. Ale i v knize Skutků není o
krizové momenty nouze. V místě,
od kterého se začne odvíjet náš
dnešní text, byla první církev také 
v okamžiku určitého přelomu. Byla
se svým svědectvím odmítnuta
svými vlastními a neznala další
cestu, anebo si ji nedokázala ani
představit. Tam, kde selhává lidská
iniciativa, iniciativy se ujímá sám
Bůh. Petr je osloven nezvyklým
způsobem – pomocí vidění, možná
právě proto, aby mu Bůh dal jistotu,
že má vyjít na opravdu zvláštní

cestu pro Žida své doby. Má zvěsto-
vat židovského Mesiáše pohanům,
lidem bez Božího zaslíbení a záko-
na. Pro Žida té doby stál na této ces-
tě neprostupný plot. Ne ale pro
Boha samotného. On všechno pře-
dem připravil, dokonce i adresáta
Petrova poselství. Petr nemusí vy-
mýšlet nějakou misijní strategii. Petr
sám dostává pozvání od zbožného
pohana Kornélia a jeho přátel, kteří
touží po poznání Boha. 
Co můžeme očekávat dnes?  Pokud
si uchováme touhu vydat svědectví
vzkříšenému Pánu, máme stejnou
možnost naslouchat Bohu a včas
poslechnout. Tak se psaly, píší a bu-
dou psát další kapitoly knihy Skut-
ků, která má, jak se sami můžeme 
v Novém zákoně přesvědčit, otevře-
ný konec. 
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Poselství k 3. neděli po Zjevení Páně

Není žádné náhody, protože všech-
no na světě se děje podle Boží pro-
zřetelnosti nebo prozíravosti, kterou
List Efezským 1,8 přičte Bohu, jenž
nám dal poznat tajemství svého
záměru ve svém Nejmilejším, Ježíši
Kristu. Jen pohleďte, jak Bůh Otec se
nechá zastupovat svým Synem.
Jedině tak, skrze Syna a v Synu, jej
poznáváme a s ním se setkáváme. 
V celém Novém zákoně nenaleznete
lepších, závažnějších slov chvály
nad spolubytím a spoluprací Boha
Otce a Syna na vykoupení těch,
které si Bůh vydobyl k chvále své
slávy a aby přivedl podle svého
plánu na nebi i na zemi k jednotě 
v Kristu – než jsou slova Díkůvzdání
v Ef 1,3 –14. Přečtěte si je dřív než
zemřete, protože o něm budete mu-
set přemýšlet, aby vám neuteklo a
nepropadlo až na to smetiště, kde se
slova promění v informační šum. To

ovšem jen účelově hrozím, neboť
právě takový osud nemůže stihnout
slova Díkůvzdání Ef 1, 3 – 14, neboť
mají je číst ještě i ti, kdo se dočkají
nového nebe a nové země (Zj 22,10).
„Slova má nepominou,“ říká náš
Pán, abychom jim dávali přednost a
nestyděli se sahat po jediné knize,
která by jinak v moři frankfurtského
knižního veletrhu mohla ztratit svou
jedinečnost Knihy knih, nadřazené
veškeré literatuře. Právě od tohoto
obyčejného uznání významu Bible
se odvíjí hluboké odkrývání její
náboženské hodnoty, to jest jejího
Zjevení. Lidskému poznání se zjeve-
ní příčí, neboť v něm tuší cizí moc a
pravdu, ne svou. Zjevení ukázalo
člověku, kde jsou hranice jeho moci
a naznačilo, že Bůh svou mocí vlád-
ne bez hranic. Zjevení jako projev
Boží moci si v naší lidské řeči vynu-
tilo vznik a existenci slova, které 

v sobě ponese kus neohraničené
Boží moci, prozřetelnost. 
Prozřetelnost sama potřebuje vý-
klad, neboť tak jak o ní slyšíme,
oznamuje, že Bůh ví, zná všechno,
co se děje. To slovo však v sobě nese
i druhý význam: Bůh nejen ví, ale
také chce to, co se děje. To znamená,
že všechno, co se děje, má v Bohu
svůj základ, za vším je jeho vůle,
všechno se děje podle Božího plánu
a směřuje k cíli, který mu Bůh určil.
Toto učení však není zcela originál-
ní. Je opsané od Platonových žáků a
zvláště od stoiků, s nimiž se apoštol
setkal v Athénách na své misijní
cestě. Ti se dívali na apoštola jako na
nedovzdělance, ale byli ochotni si ho
poslechnout. Pavel ve své řeči se jim
hleděl přiblížit, citoval dokonce
jejich básníky, nakonec však u nich
neuspěl. Oznámil jim totiž, že Bůh

Žádná náhoda

Dokončení na str. 2
Každý žijeme svůj jedinečný život a všichni jsme pro něj dostali
vymezený čas . Dostali jsme pro něj i vybavení, dary a schopnos-
ti. Dostáváme i bližní, kteří jsou tu s námi. Místo a čas života jsme
si nevybrali, stejně jako jsme si nevybrali své rodiče a dobu, v níž
žijeme. Nemůžeme ovlivnit ani to, jak jsme narostli a jaká je barva
našich očí, jaký máme sluch, tvář nebo nadání. Co však můžeme
ovlivnit je naše chování a rozhodování. Dostali jsme svobodnou
vůli a je na nás, zda si vybereme dobré nebo zlé jednání, dobru
přitakající, či zlo následující životní cestu. Podobáme se hráči na
hudební nástroj, který hraje svou melodii, svůj jedinečný part.
Éterem zaznívá jedna velká symfonie. S námi tu hraje spousta dal-
ších hráčů. Může to být nádherná symfonie plná tónů oslavujících
život a jeho Dárce, nebo skladba nesourodých a neladících po-
chmurných tónů. Kéž náš part, souzvuk, akord nebo i sólo, vy-
tváří spolu s ostatními hráči jednu krásnou harmonii. Kéž se
nestane disharmonickým zvukem, falešným tónem, rušivým ele-
mentem, neladícím prvkem, neposlouchatelnou melodií. Každý
den, dokud tu jsme, budeme účinkovat v tomto velikém a skvělém
orchestru živých bytostí. Odcházející starý rok nám takových dní
dopřál 365. Náš dosavadní život jich obsahuje již několik tisíc.
Žalmista praví v Žalmu 90. 12. verši: „Nauč nás počítati naše dny,
ať získáme moudrost srdce.” Moudrost znamená mít bázeň a úctu
před Hospodinem. Moudrost znamená i schopnost správné volby,
dobrou životní orientaci a odpovědná rozhodnutí v souladu s Boží

Dokončení na str. 2

Počítadlo…

V rámci Aliančního týdne modliteb se v úterý 7. ledna sešli v modlitebně Církve bratrské v Praze 1 přední reprezentanti círk-
ví v České republice. Ekumenické setkání organizovala Česká evangelikální aliance.
Při modlitební bohoslužbě posloužili kázáním na text z Janova evangelia kardinál Dominik Duka a „domácí“ kazatel Daniel
Fajfr, předseda Rady Církve bratrské a rovněž Ekumenické rady církví.  Shromáždění se zúčastnili a modlitbami přispěli i
další církevní představitelé, mj. synodní senior Českobratrské církve evan-
gelické Joel Ruml, patriarcha Církve československé husitské Tomáš Butta či
starokatolický biskup Dušan Hejbal.
Evangelická aliance byla založena probuzeneckými kruhy v Anglii v roce
1846 a dnes má pobočky ve 129 zemích. Modlitební setkání – Alianční
týden modliteb – organizace iniciovala poprvé v roce 1861 a konají se do-
dnes. V době komunistické totality Alianční týdny modliteb poskytovaly
cenný ojedinělý prostor pro legální setkávání na ekumenické bázi. Dnes
na některých místech církve namísto aliančního týdne spolupracují v rám-
ci o něco pozdějšího lednového římskokatolického Týdne modliteb za jed-
notu křesťanů. V České repubice se Evangelická aliance na konci devade-
sátých let přejmenovala na Českou evangelikální alianci, čímž dává naje-
vo návaznost na probuzenectví v jeho nové formě 20. a 21. století.

podle www.christnet.cz

AKtuálně
Kardinál Dominik Duka kázal u protestantů
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SetKání KřeSťAnů 2014
Od pátku 4. července do neděle 6. července 2014 proběhne v polské
Wrocławi Setkání křesťanů zemí střední Evropy pod heslem Svobodni
v Kristu. Setkání křesťanů se osvědčilo jako příležitost ke sdílení a
výměně zkušeností s lidmi z podobných tradic či sociokulturního kon-
textu; jako místo setkání a společného slavení poskytuje prostor k roz-
hovoru a k lepšímu vzájemnému poznávání. Setkání křesťanů naplňuje
obsahem smysl sousedství a vede k prohlubování vztahů různých zemí
ve vědomí křesťanské vzájemnosti. Přihlášení je možné na webových
stránkách Setkání křesťanů www.wroclaw2014.net.
Ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře ČCE uvítá informaci
o zájmu – zejména pokud se jedná o hromadnější účasti ze sborů či seni-
orátů. „V takovém případě doporučujeme domluvu ohledně společné
dopravy. Vítána je také Vaše ochota jakkoliv pomoci – finanční podpo-
ra, dobrovolná služba, technická pomoc apod.,“ říká Daniela Hamrová
z ekumenického oddělení Ústřední církevní kanceláře Českobratrské
církve evangelické.
„Zveme všechny křesťany a lidi dobré vůle, aby se přijeli podívat a zažít
atmosféru setkání přes hranice našich zemí, společně slavit Boha, sdílet
víru, posílit jednotu křesťanů v Evropě a učinit další krok v našem puto-
vání ke svobodě. Očekáváno je několik tisíc účastníků z celé střední
Evropy. Budeme rádi, když budete u toho!“ doplňuje Gerhard Frey-
Reininghaus, tajemník pro ekumenu a zahraniční vztahy Ústřední cír-
kevní kanceláře Českobratrské církve evangelické.

podle www.e-cirkev.cz

PAtrIArchA KIrIll oDSouDIl ZáPAD
ZA "Duchovní oDZBrojování" KřeSťAnů
Nejvyšší představitel ruské pravoslavné církve, patriarcha Kirill, odsou-
dil 7. 1. 2014 Západ, že přes veškerou obranu lidských práv a svobod po-
rušuje právo otevřeně vyznávat křesťanskou víru. Komercializace a vy-
těsňování původního, náboženského smyslu Vánoc, které pravoslavní
věřící slaví právě v tomto datu, má podle něj nebezpečné následky.
"Je to politická akce, cílevědomé vytěsňování křesťanských hodnot včetně
křesťanských svátků ze života lidí. Je to duchovní odzbrojování mas. Je to
neuvěřitelně nebezpečná tendence," prohlásil Kirill v rozhovoru pro ruskou
státní televizi. O tom, že se věřícím brání otevřeně se hlásit ke své víře, vypo-
vídají podle něj případy ze západní Evropy, kdy se prý televizním moderá-
torkám či zdravotním sestrám zakazuje nosit křížek.
"Samozřejmě, křesťanské hodnoty se v Evropě nepochybně zachováva-
jí v životě lidí (...). Ale obecná politická tendence, obecné počínání elit
má bezpochyby protikřesťanský a protináboženský charakter," řekl
podle agentury Interfax. "Zažili jsme éru ateismu, a tak se chce volat do
celého světa: 'Lidé, vzpamatujte se!'," dodal.
Po zhroucení komunistického režimu zažilo pravoslaví obrodu a k víře
se nyní hlásí většina Rusů. Ale z více než deseti milionů Moskvanů
podle policie zavítalo na noční vánoční bohoslužby okolo 230.000 lidí, 
v celé zemí asi dva miliony z více než 140 milionů obyvatel země. 
V Grozném, správním středisku převážně muslimského Čečenska na
severním Kavkazu, se sešly dvě stovky pravoslavných věřících.
Ruská církev se nadále přidržuje juliánského kalendáře, a tak vánoční
svátky slaví s přibližně dvoutýdenním zpožděním za středem a zápa-
dem Evropy. Pro většinu Rusů ale hlavní svátek připadá na Nový rok,
kdy se rovněž nadělují dárky.
Patriarcha se v interview podle serveru Newsru také svěřil, že se modlí
za Ukrajinu a její lid, protože zemi hrozí "rozdělení národa" a "občanská
konfrontace". Odsoudil přitom ty ukrajinské duchovní, kteří "burcují lid
na barikády" při opozičních demonstracích v Kyjevě, ačkoli posláním
církve je podle Kirilla sloužit klidu a jednotě. Varoval také, že v revolu-
cích jde hlavně o "uvolnění vášní" a "výměnu elit" a hezké ideje končí-
vají terorem a diktaturou.

podle www.christnet.cz

oBlIBA vánoc v nePálu
V Káthmándú se 25. prosince konala oslava Vánoc, jíž se kromě křesťanů
zúčastnili i hinduisté a buddhisté. Na rozdíl od předchozích let si jinověrci
oblíbili nejen „konzumní“ stránku Vánoc, ale účastnili se bohoslužeb po celé
zemi. Na půlnoční mši v katedrále Nanebevzetí přišly stovky lidí. 
Podle sociologa Manohara Sharmy právě tato otevřenost vůči druhým
přitahuje jinověrce ke křesťanství. „V Nepálu se o křesťanství zajímají
tisíce lidí právě proto, že není tak diskriminační jako hinduismus.“ 
Poslední sčítání skutečně ukázalo, že křesťanská populace v Nepálu
narůstá. Protestantský duchovní K. B. Rokaya řekl, že v poslední době
bylo v zemi otevřeno asi 7000 kostelů. Od roku 2008 smějí křesťané
vystavovat své náboženské obrazy a dekorace i na veřejnosti.

Res Clarititatis

bude nakonec soudit celý svět
„skrze muže, kterého k tomu ur-
čil, když jej vzkřísil z mrtvých“
(Sk 17,31).
Takovému personalismu se plato-
nismus zasmál, jeho filosofie vyzývá
člověka, aby se poddal prozřetelné
nutnosti osudu. Křesťanské posel-
ství – evangelium- jej naopak vyzý-
vá, aby uvěřil tomu muži, kterého
Bůh vzkřísil z mrtvých. Ten tě povo-
lává k víře v intimitě tvého srdce: Ty
pojď za mnou. V osobním vztahu
víry věřící odpovídá tomu muži
oslovením Ty. Toto povolání, které
je vyvolením, je dílem prozřetelnosti
Boha Otce, který v Ježíši Kristu mne
od věčnosti zná a miluje. Tato osob-
ní intimita je diametrálně jiná než
slepý osud, v němž člověku připad-
ne jen úloha psa připoutaného k je-
ho boudě. 
O prozřetelnosti mluví platonici a
stoikové zdánlivě společným jazy-
kem s křesťanstvím. Liší se od něho
vedle nepřítomnosti personalismu
také mlčením v otázce osudu všech
nevinně trpících. Křesťanství ujišťuje
tyto trpící, že Bůh je s nimi v jejich
utrpení a připraví jim v novém ži-
votě nápravu, která převýší jejich
utrpení. Prozřetelnost není však 
v křesťanství poslední slovo, po-
slední slovo má vzkříšení a to, co po
něm následuje a je i pro věřícího
tajemstvím.
Víra ve vzkříšení, ale už i víra 
v prozřetelnost nám umožňuje od-
halit omyl lidové víry, která chce
věřícího ujistit, že „jemu, věřícímu,
který důvěřuje Bohu, se nemůže při-
hodit nic zlého“. Ten omyl se stane
očividným, když si jen představíme
svého Pána, jak se dostal do rukou
lidské justice, která jej nikoli omy-

lem, ale zločinnou zvráceností po-
slala na kříž. To se stalo, Ježíš, Boží
Syn se stal obětí zloby, která nemá
na světě obdoby. Jak se může „pou-
hý“ věřící konejšit vírou, že se mu
nic zlého nestane, když přece žije 
v témže světě, jenž před očima celé-
ho světa odsoudí a pošle na smrt
nevinného člověka? A spočítat ty,
kdo bez soudu skončili v koncent-
račních táborech a pak ranou teroris-
tů, kteří už nerozlišují a nezabíjejí jen
jednotlivce, ale celé houfy lidí. To jen
my v české kotlině se těšíme z jejich
opomíjivosti. Ještě nejsou tu mezi
námi, aby potvrdili slovo Žalmu, že
„mnoho zla doléhá na spravedlivé-
ho“ (Ž 34,20). Není vždycky dobré
konejšit se pořekadlem, že „všechno
se v dobré obrátí“. Spíše má pravdu
Luther, když zpívá: „Přijde-li na
zmatek, čest, hrdlo, statek, nechť so-
bě mají, nic tím nezískají, nebes nám
však nechají“ (píseň 189 v Evang.
zpěvníku). A my k tomu dodáme, že
Bůh poskytuje věřícím viditelné
důkazy své pomoci a svého řízení.
(Tady se mezi sebou přetahují ti,
kteří mají velké oči, s těmi, kteří se
chtějí spokojit jen s tím, co jim Bůh
výslovně zaslíbil). 
Horší myšlenkové svízele nám způ-
sobuje skutečnost, že prozřetelnost
dělá z Boha zločince, když jej činí
autorem nejen všeho dobrého, ale i
všeho zlého – hříchu. Z reformátorů
jediný Zwingli se odvážil domyslet
až do toho konce, že Bůh ví a taky
chce všechno, co se děje, tedy i zlé.
Kalvín se tomuto strašnému důsled-
ku vyhnul a raději zdůraznil plnou
odpovědnost člověka. Bohu však
přesto připsal autorství všeho. Což
ovšem není řešení, Kalvín je nechal
na nás. V tom nám chtějí pomoci ti,
kteří vymysleli, že Bůh omezil svou

moc, aby umožnil člověku vzít na
sebe svou odpovědnost. Bůh chce,
abychom se rozhodovali jako svo-
bodná stvoření a měli s ním obecen-
ství. Napříště lidská odpovědnost a
omezení absolutní moci Boží budou
tvořit rámec, v němž se bude další
teologické myšlení pohybovat. 
Máme tedy vědět, že Bůh nás vyvo-
lil k odpovědné existenci; Bůh, kte-
rý s námi jedná, vzbuzuje v nás vě-
domí, že jsme svobodní. Jak se svo-
boda a odpovědnost spolu snoubí, je
tajemství. Ve víře všechno spolu
souvisí a spolupracuje. Víme také, že
Bůh nechce, abychom hřešili, ale
nevymýtil hřích z našeho bytí: jsme
hříšníci, ale zůstáváme v jeho ruce.
Bůh zná napřed náš hřích, nechce
ho, avšak aniž by ho chtěl, hřích se
děje. Přesto Bůh nebude nečinně při-
hlížet, jak hřích ničí jeho plán. I za
této okolnosti zůstává Pánem naší
existence ve všech jejích odvětvích.
Co jsme učinili proti jeho vůli, to už
je od samého počátku částí jeho
plánu. Je to hluboká hra, do níž ne-
vidíme. 
Chceme-li si zachovat víru v prozře-
telnost Boží, musíme se přestat tázat,
jak se naše určenost může snášet
nebo jak může existovat s naší svo-
bodou: Všemohoucí Bůh se omezu-
je, aby dal místo svému stvoření a
přece nepřestává být Pánem všeho
dění. Jinak řečeno Bůh vede všechny
věci, ale jen my sami jsme odpověd-
ni za zlo, které jsme učinili. Ještě 
k svému uklidnění můžeme zjistit,
že Bůh dovede z té protikladné spo-
luexistence Boží suverenity nade
vším a z jediné a neoddiskutované
odpovědnosti člověka za zlo vytáh-
nout nit Boží tkaniny.

Josef Veselý

Žádná náhoda
Dokončení ze str. 1

Od 1. listopadu se mohou rodiče 
v Německu (podle novely občanského
zákoníku) rozhodnout, že v rodném
listě jejich dítěte bude uvedeno „po-
hlaví neurčité“. Takové dítě si může
po nabytí dospělosti samo zvolit, zda
bude mužem či ženou.
Zákon vyvolal značný mediální zá-
jem i u nás. Nepochybně souvisí 
s obrovským zájmem, který je v post-
moderní společnosti věnován sexuali-
tě obecně. Odpůrci ideologie homose-
xualismu (přiznám se, že se k nim po-
čítám, byť se nepovažuji za odpůrce
homosexuálů) pochopitelně zbystřili
pozornost. Nejde snad o další vý-
dobytek sexuální revoluce?
Domnívám se, že pokud tento zákon
bereme izolovaně a nehledáme v něm
souvislost s přesexualizováním zá-
padní společnosti, nemusíme bít na
poplach. Každoročně se i u nás narodí
několik desítek dětí, které mají jak
mužské, tak ženské pohlavní orgány.
Ve větším Německu jde počet tako-
vých dětí do tisíců. Doposud se rozho-
dovali rodiče v součinnosti s lékaři,
zda má jít o chlapečka nebo o holčič-
ku, pak se provedl chirurgický zákrok,
který „nadbytečné“ orgány odstranil,
a aplikovala se hormonální léčba.
Toto řešení bude pochopitelně možné i
u dospělého člověka. Rozdíl bude
ovšem v tom, že zatímco doposud o
novorozeňatech rozhodovali rodiče,
případně lékaři, nyní bude rozhodnutí
odloženo a rozhodne se sám postižený
člověk.
Kdyby současná společnost nebyla
přesexualizovaná, proběhla by zmiňo-
vaná změna zákona patrně bez výraz-

ného zájmu médií. Tomuto mediální-
mu zájmu se ovšem nelze divit, neboť
problematika, kterou německá legisla-
tivní změna řeší, souvisí s dvěma feno-
mény, které jsou ovšem – přinejmen-
ším podle mého mínění – mnohem
závažnější a eticky spornější.
Prvním z nich je možnost, aby si rodi-
če zvolili pohlaví dítěte, které se jim
má narodit. Tato volba je již technolo-
gicky možná. Je ale rovněž žádoucí?
Nutno poznamenat, že rodiče v někte-
rých kulturách – jde především o Čínu
a Indii – „volili“ vždycky. Dávali
přednost chlapcům, a pokud se narodi-
la holčička, mnohdy ji po narození
utratili. (Stejná byla praxe ve starově-
ké Římské říši; tato praxe tam ovšem
skončila s nástupem křesťanství.)
Když do čínské a indické kultury zača-
la pronikat medicína umožňující vy-
šetření ultrazvukem, rozhodli se mno-
zí rodiče pro potrat, jakmile zjistili, že
se má narodit holčička. V Indii a 
v Číně je dlouhodobě více mužů než
žen; v Evropě a v USA je tomu naopak.
Zatímco v Číně je 51,53 % mužů a
48,47 % žen, ve Spojených státech je
situace prakticky přesně opačná: Je
tam 51,5 % žen a 48,5 % mužů. V niž-
ších věkových kategoriích je ovšem 
v Číně poměr mužů a žen ještě výraz-
ně odlišnější, protože v Číně – podob-
ně jako ve většině států světa – se ženy
dožívají vyššího věku. Tedy i mezi
Číňany staršími 62 let převažují ženy
nad muži.
V postmoderní společnosti již neplatí,
že rodiče dávají přednost chlapci před
dívkami. Platilo to sice obecně i 
v evropském středověku, nicméně

křesťanská tradice i v temných do-
bách bránila „řešit problém“ utráce-
ním holčiček. (Netvrdím, že se to ni-
kdy nedělo; na rozdíl od Číny a Indie
to ale nikdy nebylo společensky přija-
telné, a proto se to dělo – pokud vůbec
– jen ve velmi omezené míře.)
V Austrálii podle všeho převažují gy-
nekologové, kteří tvrdí, že rodiče mají
„právo“ vybrat si pohlaví svého dítě-
te. Otázka je, kdo jim toto „právo“
dal, a zda jim „svoboda“ vybrat si po-
hlaví svého dítěte pomůže ke štěstí.
Druhým fenoménem je „možnost“
změnit pohlaví v dospělosti. Zatímco
zmiňovaný německý zákon se týká
lidí, jejichž pohlaví je opravdu nejisté
či neurčité, jsme v současnosti svědky
případů, kdy se muž nechá „předělat“
na ženu, ačkoli vykazuje mužské po-
hlavní znaky, nebo kdy se naopak
žena nechá „předělat“ na muže. Četl
jsem o případech, kdy tato změna byla
povolena ještě dospívajícím lidem ve
věku patnácti či šestnácti let. Domní-
vám se, že lékaři těmto dospívajícím
dovolili nenávratně se zmrzačit.
Tyto „změny pohlaví“ souvisí s ideo-
logií, podle níž jsou „mužství“ a „žen-
ství“ kulturní stereotypy, které s lid-
skou anatomií souvisí jen okrajově.
Zavedení dříve nepotřebného slova
„gender“ má umožnit odpoutání sexu-
ální identity od anatomie těla. Celá
tato ideologie souvisí s určitým pří-
stupem ke světu a k životu. Je to ideo-
logie spjatá s „právy“, nikoli s povin-
nostmi, a prosazuje „svobodu“, aniž
by vedla k odpovědnosti. Obávám se,
že mnohdy se pro změnu pohlaví roz-

Z církví doma i ve světě

volba pohlaví?

vůlí. Všechno toto bývá následně milosrdně posilováno darem
radosti z Boží strany. Žalmista ve 14. verši praví: „..nasyť nás svým
milosrdenstvím hned ráno a po všechny své dny se budeme rado-
vat a plesat.” V závěru žalmu pak prosí: „Nechť se na tvých slu-
žebnících ukáže tvé dílo a tvá důstojnost na jejich synech!
Vlídnost Panovníka, Boha našeho, buď s námi. Upevni nám dílo
našich rukou, dílo našich rukou učiň pevným!” Je to i pro nás do
nastávajícího Nového roku a jeho dní krásné přání. I když dřívěj-
ší počítadla jsme dávno nahradili počítači. 

Marie Plotěná

Počítadlo
Dokončení ze str. 1

Dokončení na str. 3



V našem občanském životě není
radost běžným dobrým pocitem, ale
může být pojímána spíše jako vzác-
ná "přidaná hodnota", často spojená
i s nějakou "daní". V biblickém poje-
tí však má zvláštní hlubší dosah, a to
ve vztahu k Božím věcem. Proto ji
může Pavel uvést na druhém místě,
hned za láskou. Již Starý zákon do-
svědčuje, že se i Hospodin raduje ze
svého díla (Ž 104,31), někdy i ze
svého lidu (Dt 30,9; Př 10,28; Iz 62,5;
Sf 3,17), kterému Nehemiáš přisli-
buje: "Radost z Hospodina bude
vaší záštitou" (Neh 8,10). Žalmista
může vyznat: "Vrcholem radosti je
být s tebou" (Ž 16,11).
V Novém zákoně jde o výraz chara,
od slovesa chairein- radovat se. Jeho
použití v původním textu můžeme
roztřídit do několikerého zaměření:
ve vztahu k Bohu a Kristu, k církev-
nímu společenství, k užšímu osob-
nímu bratrskému vztahu a ve vzta-
hu k budoucímu věku. (Citace po-
dle ČEP).

1. Vztah k Bohu a Kristu je založen
na veliké radosti z narození Spa-
sitele zvěstované andělem Páně bet-
lémským pastýřům (L 2,10), a ra-
dosti mudrců, když spatřili betlém-
skou hvězdu (Mt 2,10). Pán Ježíš při-
rovnává ve svých podobenstvích
Boží království k radosti z přijíma-
ného slova (Mt 13,10), z nalezeného
pokladu (Mt 13,44), z věrného slu-
žebníka (Mt 25,21) i z hříšníka, kte-
rý činí pokání (L 15,7). Velikonoční
příběhy připomínají radost žen,
které spěchají od Ježíšova hrobu
oznámit učedníkům, že se setkaly se
vzkříšeným (Mt 28,8); a radost
učedníků, když za nimi  přišel, aby
je povzbudil (L 24,41). V Janově
evangeliu je výrok Páně o Abra-
hamovi, "který spatřil můj den a
zaradoval se" (J 8,56). Pro své učed-
níky má Ježíš přání: "aby moje ra-
dost byla ve vás, a vaše radost aby
byla plná" (J 15,11); v tom smyslu
jim doporučuje i prosit o Ducha sva-
tého (J 16, 24) a přeje jim, aby měli
"plnost jeho radosti"(J 17,13). Před
Velikonocemi učedníky utěšuje:
"Budete mít zármutek, avšak vaše
srdce se zaraduje a vaši radost vám
nikdo nevezme" (J 16,22). Apoštol
Pavel pojímá království Boží jako
"spravedlnost, pokoj a radost z Du-
cha svatého" (Ř 14,17). Apoštol Jan
vyslovuje přání, aby "radost ze spo-
lečenství s Otcem a Synem byla
plná" (1 J 1,4).

2. Kristovské společenství je pode-
přeno Ježíšovým příměrem Jana
Křtitele "k příteli ženicha, který se 
z něho upřímně raduje" (J 3,29),
"velikou radostí učedníků" po ús-
pěšné misii v Samaří (Sk 8,8), rado-
stí po Petrově návratu z vězení 
(Sk 12,14) a z pohanů obrácených na
víru (Sk 15,3). Apoštol Pavel vzka-
zuje římskému sboru: "Z naděje se
radujte, v soužení buďte trpěliví" 
(Ř 12,12); "Radujte se s radujícími a
plačte s plačícími" (Ř 12,15); "Bůh
naděje nechť vás naplní veškerou

radostí a pokojem ve víře" (Ř 15,13).
Do Korintu: "Láska nemá radost ze
špatnosti, ale vždycky se raduje
z pravdy" (1 K 13,6); "Spoléhám, že
moje radost bude radostí vás všech"
(2 K 2,3); "Sbory v Macedonii se
osvědčily k mé nesmírné radosti" 
(2 K 8,2). Do Filipis: "V modlitbách
za vás s radostí prosím" (Fp 1,4); 
"Z toho se raduji a budu radovat, že
se zvěstuje Kristus" (Fp 1,18); "Do-
vršte radost mou, buďte stejné mys-
li a lásky" (Fp 2,2); Ve službě Bohu
se raduji a spolu raduji s vámi 
(Fp 2,17); "Bratři moji, radujte se 
v Pánu" (Fp 3,1); "Radujte se v Pánu
vždycky, znovu říkám, radujte se"
(Fp 4,4). Do Kolos: "Aby nabyli síly
k vytrvalosti a radostné trpělivosti"
(Ko 1,11); a osobní doznání: "Raduji
se, že trpím za vás" (Ko 1,24). Z Te-
salonických se raduje, že "přijali
slovo víry v radosti Ducha svatého"
(1 Te 1,6), jako "naše naděje a radost"
(1 Te 2,19), děkuje "za všecku způso-
benou radost" (1 Te 3,9) a doporuču-
je: "Stále se radujte, na modlitbách
neustávejte" (1 Te 5,16). V listě Ži-
dům je dík,  že "s radostí snesli pří-
koří" (Žd 10,34), i napomenutí, aby
"ti, kdo je vedou, se mohli za ně zod-
povídat s radostí" (Žd 13,17). Apo-
štol Jakub píše: "Mějte jen radost,
když na vás přicházejí zkoušky" 
(Jk 1,2). Apoštol Petr: "Radujte se,
když máte podíl na Kristově utrpe-
ní" (1 Pt 4,13). Apoštol Jan: "Velice
jsem se radoval, když jsem našel ta-
kové, kteří žijí v pravdě" (2 J 1,4); "Ne-
mám větší radost, než když slyším,
že moje děti žijí v pravdě" (3 J 1,4).

3. V užším osobním vztahu jde pře-
devším o radost projevovanou 
v Pavlových listech: "Budu moci 
z vůle Boží k vám přijít s radostí" 
(Ř 15,32); "Mám radost, že bratři při-
šli za mnou" (1 K 16,17); "Potěšili jste
mě a naplnili nesmírnou radostí" 

(2 K 7,4); "Spoléhám, že budu s vámi
k vašemu prospěchu a k radosti vaší
víry" (Fp 1,25); "Poslal jsem k vám Ti-
motea, abyste měli radost" (Fp 1,25);
"a Epafra, abyste měli radost, že ho
zase vidíte" Fp 2,28); "Jste mou rado-
stí a slávou" (Fp 4,1); "Velmi jsem se
v Pánu zaradoval, že již zase roz-
kvetla vaše péče o mne" (Fp 4,10).
"Raduji se, když vidím vaši kázeň"
(Ko 2,5); "Díky za radost, kterou má-
me z vás" (1 Te 3,9). List Timoteovi:
"Toužím tě spatřit, aby moje radost
byla úplná" (2 Tm 1,4). List Filemo-
novi: "Tvá láska mi přinesla velkou
radost" (Fm 1,7).

4. Vztah k budoucímu věku je zalo-
žen na Kristových zaslíbeních: "Ra-
dujte se a jásejte, protože máte hoj-
nou odplatu v nebesích" (Mt 5,12);
"Radujte se, že vaše jména jsou za-
psána v nebesích" (L 10,20). Když
pole zbělejí ke žni, "přijímá odměnu
ten, kdo shromažďuje úrodu k věč-
nému životu, aby se společně rado-
vali rozsévač i žnec" (J 4,36); "Jestliže
mne milujete, měli byste se radovat,
že jdu k Otci" (J 14,28); "Vy budete
plakat a svět se bude radovat, bude-
te se rmoutit, ale váš zármutek se
obrátí v radost" (J 16,20); "Uvidím
vás však opět, a vaše srdce se zara-
duje a vaši radost vám nikdo nevez-
me" (J 16,22). Povzbuzující slova
apoštola Petra: "Ač ho (Krista) nyní
nevidíte, přece v něho věříte a jásáte
nevýslovnou, vznešenou radostí" 
(1 Pt 1,8). Zjevení Janovo oznamuje,
že "obyvatelé země budou mít
radost z konce šelmy" (Zj 11,10) a
předpovídá zpěv při svatbě Berán-
kově: "Radujme se a jásejme a vzdej-
me mu chválu" (Zj 19,7).   
Takto roztříděné "ovoce" značky
chara-chairein prokazuje svou zralos-
tí oprávněnost svého zařazení právě
na druhém místě v Pavlově pořadí.
Je důležitým znakem křesťanského
společenství na základě AGAPÉ.

Jiří J. Otter

3ET-KJ

ovoce Ducha II. část DAn DráPAl A jIří heDáneK: InSPIrovAnoSt PíSmA
jAK roZumět tomu, Že BIBle je BoŽí Slovo
Pro křesťany nebývá obtížné se ztotožnit s články víry, jak je uvádějí napří-
klad i vyznání víry našich reformačních předchůdců. K tématu představo-
vanému recenzovanou knihou se vyjadřují obvykle hned na úvod a podtr-
hují záměr této publikace. Tak třeba Bratrské vyznání víry z r. 1535 hned 
v první větě uvádí „Věříme, že Písma s. jsou pravá, jistá, víry hodná...“ a 
v druhé větě své tvrzení zdůvodňuje: „A to nejprve proto, že jsou Duchem
Božím nadchnutá...“.
Jak rozumíme a věříme tomu nadchnutá = vdechnutá = inspirovaná? Není
příliš sporu o tom, že právě z našeho porozumění, co to je ta inspirace Písma
a v čem je jistota jeho zvěsti, že z toho dále vyrůstá naše „teologie“ i náš život
víry. Možná jsme se těmito otázkami již vážně zabývali; možná jsme si jaksi
neuvědoměle utvořili (nebo přejali) nějaký názor. Třeba někoho na počátku
jeho cesty víry tyto důležité otázky teprve čekají. Pro všechny zmíněné sku-
piny může být tato knížka dobrým průvodcem, aby se mohli seznámit 
s různými přístupy chápání inspirovanosti Písma a přijali podněty (možná
i korekci) pro své postoje.
Prostor útlé knihy si rovnoměrně rozdělili dva autoři a každý na necelých
50 stranách podává svůj výklad, který je sice zaujatý, ale rozhodně nikoliv
tendenční či zjednodušující.
Dan Drápal nezapře své dlouholeté pastorské působení. Jeho výklad je 
v tom nejlepším slova smyslu populární a je zřetelné, že leckdy má na mysli
konkrétního člověka s jeho otázkami a pochybnostmi. V mnoha kratičkých
kapitolách se věnuje nejen bodům, které se celkem samozřejmě v této sou-
vislosti nabízejí, ale nepomíjí ani možné pochybovačné výhrady a zmiňuje 
i jiné přístupy, než které sám zastává.
Jiří Hedánek zastává sice velmi podobné postoje jako předchozí autor, ale 
i jeho příspěvek je ovlivněn jeho zájmem – totiž o biblickou filologii a pro-
blematiku biblických překladů. Proto jsou jeho výklady odbornější a poně-
kud méně čtivé, ale i tak pozornému čtenáři srozumitelné. Přínosné jsou
zejména charakteristiky výhod a nevýhod různého chápání inspirace.
Vydalo Nakladatelství KMS s.r.o., Praha 2013

Bohumil Kejř

KnIhA o Ženách reformácIe
Pri príležitosti blížiaceho sa 500. výročia reformácie Spoločenstvo evanjelic-
kých žien v rámci medzinárodného projektu Reformácia a ženy na sklonku
roka 2013 vydalo knihu Miloša Kovačku Vzácne ženy rodu Révai (72 s.).
Priblížilo sa 500. výročie Lutherovej reformácie. V tejto súvislosti sa vo svete
i na Slovensku už v súčasnosti koná celý rad podujatí, ktoré by mali pouká-
zať na jej mimoriadny historický prínos v kresťanstve, v civilizácii, a to v naj-
rozličnejších oblastiach života. 
Jedným zo živých podujatí je aj medzinárodný projekt Reformácia a ženy
alebo „Frauen und Reformation“. Zúčastňujú sa na ňom krajiny niekdajšej
habsburgskej monarchie: Rakúsko, Maďarsko, Česko, Slovensko, čiastočne 
i Poľsko a Slovinsko a krajina Reformácie – Nemecko. Ide o historický vý-
skum úlohy žien pri šírení reformácie a obrane evanjelickej cirkvi v časoch
protireformácie, teda v časovom horizonte rokov 1517–1781, t. j. od začiatku
Lutherovej reformácie až po vydanie Tolerančného patentu. Slovensko 
v projekte zastupuje Spoločenstvo evanjelických žien. V tejto súvislosti si ne-
raz bezradne kladieme otázku, aké a ktoré ženy by mohli reprezentovať de-
jiny Lutherovej reformácie na území dnešného Slovenska. A neraz na takú-
to alebo podobnú otázku nevieme dostatočne presne odpovedať aj preto,
lebo historická rola ženy nebola dostatočne dôkladne preskúmaná: neexis-
tuje napríklad monografia o historickej pôsobnosti žien v dejinách Sloven-
ska. No predsa jestvujú pozoruhodné kapitoly o vynikajúcej účasti ženy na
rozličných podujatiach slovenského kresťanského – osobitne reformačného
a vôbec kultúrneho života. Boli to napríklad vzácne ženy Révai v Turci,
ktoré nosili v srdci otázku: Aká je moja, aká je tvoja, aká je naša viera? Patrili
medzi ne najmä: Mária Révaiová, rod. Forgáčová, Alžbeta Révaiová, rod.
Teuffelová, Katarína Sidónia Révaiová, vydatá Ostrožičová, Katarína Ré-
vaiová, rod. Ujfalušiová, Alžbeta Révaiová, vydatá (1) Petróciová, (2) Cali-
siová. Tieto šľachtické ženy otvárali v Turci i na Považí hradné brány a
kaplnky, aby sa na bohoslužbách v artikulárnych časoch mohli zúčastňovať
poddaní, podporovali protireformáciou zdecimované turčianske evanjelic-
ké a. v. zbory, bránili a živili prenasledovaných kazateľov, udržiavali „nad
vodou“ artikulárne školy – najmä latinskú v Necpaloch a hradnú na
Sklabinskom hrade, pomáhali ako len mohli odsúdencom na prešporských
súdoch, po ich návrate z neapolských galejí pozvali niektorých – napríklad
Tobiáša Masnicia – do Turca. Postavili sa na čelo takých projektov, akým bol
prvý slovenský preklad Biblie svätej, ktorý bol pripravovaný v 80.rokoch 17.
storočia za účasti Martina Tarnóciho, Tobiáša Masnicia a Daniela Krmana
na Blatnickom hrade v Turci. Tento blatnický preklad Biblie svätej nebol
doteraz objavený. Bez vzácnych žien rodu Révai by neboli vznikli a neboli
by vydané viaceré dôležité knihy reformácie, napríklad Masniciova Vy-
volená vinice Boží obnovená (1682) alebo Simonidesov katechizmus Vy-
světlení křesťanskeho učení (1704) a iné. 
O týchto ženách reformácie, jedinečných ženách evanjelicko-kresťanskej vie-
ry, málo známych dcérach a nevestách rodu Révai v Turci na Slovensku,
rozpráva kniha Miloša Kovačku Vzácne ženy rodu Révai, ktorú na sklonku
roka 2013 vydalo v rámci medzinárodného projektu Reformácia a ženy slo-
venské Spoločenstvo evanjelických žien vo vydavateľstve ViViT, s. r. o., pri
príležitosti blížiaceho sa 500. výročia reformácie. 
Kniha venovaná ctihodnej pamiatke vzácnych žien rodu Révai je nepre-
dajná. V prípade záujmu o ňu sa obráťte na Spoločenstvo evanjelických
žien, Palisády 46, 811 06 Bratislava, Mgr. Daniela Horínková, 0903 718
982, dhorinkova@gmail.com.

Miloš Kovačka, Martin 
podle http://www.ecav.sk

hodne člověk, který není schopen sám
sebe přijmout, protože se nemá rád. A
nemá se rád, protože nepoznal, že sám
sebe může přijmout jako dar; že celý
jeho život je darem, přestože se potý-
ká s nejistotou ohledně vlastní identi-
ty. Takový člověk potom bojuje sám
proti sobě – proti svému mužství či
ženství. Představa, že by své mužství
nebo ženství mohl přijmout jako dar,
ale i jako celoživotní úkol, je takové-
mu člověku zcela cizí – ovšem k jeho
škodě. Přestože je medicína mocná
čarodějka, v našem životě zůstanou
vždy danosti, které budou mimo naši
volbu. Pokud učiníme z volby pohlaví
„právo“, nedojdeme časem do bodu,
kdy si budeme moci „svobodně zvo-
lit“ i svůj věk? Koneckonců, plastická
chirurgie je také mocná čarodějka, a
Viagra rovněž dokáže divy.
Znám ovšem rodiče, kteří volí opač-
nou cestu. Přestože by, když je man-
želka v pátém měsíci těhotenství,
mohli snadno zjistit, zda čekají chla-

pečka nebo holčičku, nechají se pře-
kvapit. A pak své dítě s láskou při-
jmou. Jejich postoj nepramení z toho,
že by se snad báli dělat rozhodnutí.
Mnohdy se rozhodnou, že budou mít
tři nebo více dětí, nebo že ke svým
„biologickým“ dětem ještě nějaké
adoptují. Taková rozhodnutí vyžadu-
jí dle mého názoru více statečnosti
než rozhodnutí požádat gynekologa,
aby rozhodl o pohlaví dítěte, jež se
nám narodí. Pokud si někdo pořizuje
dítě „na klíč“ či „na míru“, mám oba-
vy, že ho bude brát jako hračku, jako
domácího mazlíčka nebo tak nějak
podobně. Rozhodnutí mít více dětí
nebo děti adoptovat naopak nebývá
projevem „uplatnění práv“, ale proje-
vem ochoty k sebeomezení a sebeobě-
ti. A u takových rodičů vyrůstají děti
mnohem zdravěji.
Leccos jsme schopni díky vědě zařídit.
Křesťan ale ví, že pokud něco dělat
můžeme, neznamená to ještě, že to
rovněž dělat máme.

Dan Drápal

volba pohlaví?

"ovoce Ducha": podle apoštola Pavla devatero charismatických obdarování (Ga 5,22). 
v překladu ČeP: 1. láska, 2. radost, 3. pokoj, 4. trpělivost (K tichost), 5. laskavost (K dob-
rotivost), 6. dobrota, 7. věrnost, 8. tichost (K krotkost), 9. sebeovládání (K středmost).
toto "ovoce" sklízíme a třídíme v původním znění nZ. (Postup podle řecké konkordance
A. Schmollera.) 
Český překlad podle ČeP

nAD BIBlí naše recenze

radost - druhé ovoce Ducha

Dokončení ze str. 2



Tento kostel, kdysi dominanta jižní
části města Nový Bor, již od roku
1983 neexistuje. Jeho příběh vysle-
doval historik Michal Rádl v knížce
s příznačným názvem – „Smutný
osud evangelického kostela v No-
vém Boru“. Publikaci vydalo město
Nový Bor u příležitosti Dne kultur-
ního dědictví v roce 2013. Autorův
výklad je bohatě doložen archivními
prameny, zejména z novoborského
městského archivu.
Připomeňme, že se jednalo o kostel
německé evangelické církve a.v.
Nový Bor patřil do Sudet, do němec-
ké jazykové oblasti. V dobách tole-
rančních byli zdejší evangelíci v péči
farního sboru v Habřině u Úštěka.
Filiální sbor byl na Novoborsku
ustaven v roce 1873. První bohosluž-
by se konaly následujícího roku
v nové škole v Arnultovicích. Od ro-
ku 1886 se bohoslužby přestěhovaly
do sálu novoborské radnice. To se již
začaly ozývat první hlasy usilující o
výstavbu vlastní, důstojné modliteb-
ny. Souviselo to také s růstem počtu
věřících. Kuriózní po-vzbuzení jejich
snah přinesla přízeň samého císaře
Františka Josefa I. Ten se v roce 1899
zúčastnil vojenských manévrů v Zá-
kupech a umožnil audienci zástup-
cům novoborských evangelíků. Při
té příležitosti pronesl památnou
větu: „Dobro evangelické církve mi
leží na srdci.“ Pro místní evangelíky
to znamenalo povzbuzení.
V roce 1900 se začalo se sbírkou na
stavbu kostela. Finanční částkou při-
spěl i Gustav-Adolfský spolek a rov-
něž evangelíci ze sousedního Saska.
Jako projektant stavby byl vybrán
Maximilián Dittrich, městský sta-
vební inspektor v Novém Boru. A
tak již 14.dubna 1901 byl slavnostně
položen základní kámen. Význam
akce podtrhoval průvod městem 
v čele s hudbou, vystoupení pěvec-
kého sboru, projevy a svěcení zá-
kladního kamene. Hrubá stavba
probíhala bez komplikací velmi
rychle, takže byla dokončena již 
v říjnu 1901. Po provedení vnitřních
úprav byl kostel vysvěcen 8. září
1902. Sjel se velký počet evangelíků
z Liberce, Litoměřic, Ústí n. L. i 
z Drážďan a okolí. Vysvěcení prove-
dl superintendent Albert Gummi 
z Ústí n. L. Kostel byl zasvěcen Kris-
tu Spasiteli. Slavnostní kázání pro-
slovil superintendent Seydewitz ze
saské Pirny. Liturgii vedl farář Wil-

helm F. Nowak z mateřského sboru
Habřiny.
Novoborský sbor se osamostatnil 
v roce 1906 a prvním farářem se stal
Rudolf Waldbaum. To již kostel 
v Novém Boru plně sloužil svému
poslání. Jeho stavba s výraznou věží
znamenala obohacení panoramatu
města. Kostel, postavený v histori-
zujícím novogotickém slohu, měl
prosté vybavení. Ovšem zdejší pro-
slulé sklářství se v interiéru přece jen
uplatnilo. Takže výtvarnou  ozdo-
bou byl skleněný lustr zv. korunní
svícen, vyrobený místní sklárnou 
K. Hosche, a barevná vitrážová
okna. Na svou dobu moderně byl
kostel vytápěn.
Po vzniku ČSR spravovala kostel
Německá evangelická církev, usta-
vená roku 1919. Osudy kostela byly
tedy spjaty s její činností. Situace se
zásadně změnila po roce 1945. Ně-
mecká evangelická církev byla roku
1948 zrušena (zpětně k roku 1945),
po třech letech faktické neexistence.
Veškerý její majetek převzal stát. Již
v roce 1945 byla tato církev na zákla-
dě usnesení IX. synodu připojena 
k Českobratrské církvi evangelické
(ČCE). Tehdy také ČCE převzala
kostel do národní správy. Národním
správcem se stal senior Josef Kan-
torek, farář ČCE na Mělníce. Z jeho
iniciativy se uskutečnila 14. října

1945 první česká bohoslužba v no-
voborském evangelickém kostele.
Kázal Arnold Grun z Dolních Počer-
nic. Kostel také mohla využívat 
i Církev československá. Ta však
nesouhlasila s jediným národním
správcem, a tak mezi oběma církve-
mi došlo k trapným rozepřím. Na-
konec proto národní správu vyko-
návala komise. V roce 1946 vznikla 
v Novém Boru kazatelská stanice
ČCE, následujícího roku byl vede-
ním místní duchovní správy ČCE
pověřen diakon Jaroš Nechanický.
Evangelické bohoslužby se konaly 
v soukromém domě čp. 233 v No-
vém Boru, kde bylo umožněno
vykonávat bohoslužby i Církvi čes-
koslovenské, která sama spravovala
starý evangelický kostel. Jeho využí-
vání bylo stále řidší, takže budova
chátrala. Koncem 70. let kostel pře-
vzal MěNV Nový Bor a využil ho
jako skladiště divadelních rekvizit. 
Smutný osud kostela se naplnil 20.
února 1982. Tehdy tři malí chlapci
vnikli do kostela. Dětská hra se sir-
kami skončila požárem! Budova
byla zcela zničena. Národní výbor
rozhodl, že  „objekt nebude obno-
ven“, ač byl již připraven projekt na
rekonstrukci kostela a jeho využití
jako koncertní či výstavní síně. Mís-
to toho došlo roku 1983 k demolici.
Na místě zcela zbytečně zbořeného

Po gymnazijním studiu v Litomyšli
a vestfálské Güterslohe se dostal na
teologické fakulty v Berlíně, Bonnu
a ve Vídni. Pobyt ve Vestfálsku jej
po duchovní stránce hluboce ovliv-
nil.
Působil jako výpomocný kazatel 
v Telecím a v Krabčicích a potom
jako vychovatel v Kolíně nad Rý-
nem. Silně ho poznamenal rovněž
pobyt v nizozemsko-reformovaném
sboru v Elberfeldu vedeném F. H.
Kohlbrüggem. Jeho kazatelskou
práci v Roudnici nad Labem finan-
covala Londýnská kontinentální
společnost. Bylo mu umožněno ještě
další bohoslovecké studium ve skot-
ském Edinburghu, kde byl hostem
Svobodné církev skotské. Tam se
spřátelil se šlechtičnou Johannou D.
Buchananovou of Auchenstorlie,

která mu byla velkou oporou po
hmotné i duchovní stránce po celý
život. Po návratu působil opět jako
kazatel v Roudnici nad Labem,
později jako duchovní a ředitel
evangelického učitelského ústavu 
v Čáslavi. V letech 1875-1895 byl fa-
rářem v Hrubé (Velké) Lhotě u Vse-
tína. Farářskou práci musel ukončit
kvůli sporu s vrchní církevní radou
o křestní praxi. Odešel do Prahy na
Vinohrady a později na Letnou.
Zprvu kazatelsky vypomáhal, jinak
konal jen soukromé bohoslužby ve
svém bytě pro pozvané. Zabýval se
biblistikou a vydával časopis Refor-
mované listy. Měl ovšem značný
vliv na evangelickou církevní veřej-
nost. Zastával kalvínskou novoorto-
doxii, vroucí zbožnost a církevní
kázeň.

„Když slyším slovo ´Karafiát´, zní
mi v uších výzva: „Poklekni a po-
hleď k nebesům, modli se a zpívej!“
(J. L. Hromádka)
Z jeho bohaté literární činnosti
zmiňme: Jan Hus, Reformovaný
katechismus, Reformovaný zpěv-
ník, Rozbor kralického Nového
zákona a Revidovaný kralický pře-
klad Bible Páně. Z beletrie samo-
zřejmě Broučky (vyšlo přes 100 vy-
dání, dílo bylo zdramatizováno a
zhudebněno) a Paměti spisovatele
Broučků.

„Pouhé učení jest prázdná nádoba, byť
si třeba křišťálová, víra pak jest moc
uvádějící člověka do kolejí Božího
pořádku.“

Bohuslav Vik

SenIorát PolIČSKý

Českobratrská církev evangelická

BOROVá U POlIČKy – Ne 9.30 h
Borová u Poličky č. 30, j. Miloš
Lapáček, a f. Lukáš Pešout

HlINSKO – Ne 9 h
Straněnská 837, f. Miroslav Čejka,
f. Naděje Čejková

JIMRaMOV – Ne 8.30 h
Nám. Jana Karafiáta 148, f. Jaro-
slav Coufal

KROUNa – Ne 9 h
Krouna č. 155, f. David Sedláček,
f. Marek Váňa

KRUCEMBURK – Ne 10 h
ul. Mikuláše Střely 178, f. Marek
Vanča

POlIČKa – Ne 8.30 h
Nábř. svobody 561, f. Jiří Tengler

PROSEČ U SKUTČE – Ne 9 h
Proseč u Skutče č. 120, f. Lukáš
Klíma

RaNá U HlINSKa – Ne 10.30 h
Raná u Hlinska č. 80, f. Marta
Sedláčková, a f. David Sedláček

TElECí – Ne 9 h (a c d e)
Telecí č. 129, f. Lukáš Pešout

BohoslužbyČeský reformovaný farář
a spisovatel jan Karafiát
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SPEK - SPOlEK EVaNgElICKýCH
KazaTElů zve na farářský kurz,
který bude probíhat převážně 
v prostorách Evangelické teolo-
gické fakulty od pondělí 27. do pát-
ku 31. ledna. Tématem kurzu je:
Quo vadis ČCE? Více informací a
přihlášku naleznete na webu:

http://spek.evangnet.cz

Pozvánka
Jan Karafiát v době pobytu 
v Kolíně nad Rýnem

Příběh evangelického kostela 
v novém Boru

kostela v Husově ulici byl postaven
menší panelový dům čp. 914. Pů-
vodní stavbu dnes v terénu připo-
míná jen část kamenné podezdívky
a zbytek žulového plůtku.
Výklad M. Rádla, opřený o zevrub-
ný průzkum archivních pramenů,
plasticky a čtivě postihuje nedlou-
hou dobu existence kostela v širších
církevních i politických vazbách.
Jen na okraj: v textu dochází k zá-
měnám mezi Českobratrskou církví
evangelickou a Církví českosloven-
skou. Tak zkratka ČCE je několikrát
(!) mylně vysvětlena jako Církev
československá.
Publikaci uzavírá působivý doslov
novoborského starosty Jaromíra
Dvořáka. Hořící kostel je mu připo-
mínkou na „varující živé pochodně
našich dějin – Jana Husa a Jana Pa-
lacha”. Snad je to příliš troufalé
srovnání, ale neumírá nic, co zů-
stává v našich myslích a vzpomín-
kách.

Michal Flegl

(nAroZen 4. 1. 1846 v jImrAmově- Zemřel 31. 1. 1929 v PrAZe)

Stanovisko Icej k výbuchu 
na palestinském velvyslanectví v Praze

Novoroční výbuch v budově palestinského velvyslanectví v Praze a tragická
smrt vedoucího této mise Džamála Muhammada Džamála obrátila zaslouženou
pozornost veřejnosti k existenci a povaze této instituce. Jak je dobře známo,
Česká republika byla jedinou evropskou zemí, která v listopadu 2012 hlasovala
proti rezoluci Valného shromáždění OSN o povýšení statutu Palestinské auto-
nomie (PA) na nečlenský stát OSN. Měla k tomu dobrý důvod. Bez přímého
jednání PA s Izraelem žádné propagandistické hlasování nic nezmění na faktu,
že PA nemá kontrolu nad svým územím ani mezinárodně uznané hranice, a
proto ji nelze považovat za stát. 
Jak je tedy možné, že PA má v Praze od roku 1989 své velvyslanectví? Je to dědic-
tví komunistického režimu, který již v roce 1976 umožnil, aby teroristická
Organizace pro osvobození Palestiny měla v Praze své zastoupení, které se později
přejmenovalo na velvyslanectví neexistujícího státu Palestina. Následoval mírový
proces, který byl založen na slibu PA vzdát se násilí. Udržování diplomatických misí
této organizace dodnes vyjadřuje důvěru v její mírové úmysly. Skutky PA však o
nich, na rozdíl od slovních proklamací, vyvolávají pochybnosti.
Pražský incident, a zejména informace o nalezení nelegálních zbraní, je fla-
grantním porušením Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích, zvláště pak čl.
41 odst. 1 a 3, jakož i příslušných českých zákonů. Očekáváme, že české orgány
tento incident důsledně a nestranně vyšetří. Požadujeme, aby též zvážily, zda
další existence velvyslanectví neexistujícího státu na území České republiky
nepředstavuje neúměrné bezpečnostní riziko. 

RNDr. Mojmír Kallus ing. Karel Sedláček
předseda ICEJ ČR 1. místopředseda ICEJ ČR


