
AdveNtNí Pohled zA horizoNt
lukáš 21,25-33

Osvětlené nákupní ulice a pohádko-
vá světýlka všude, svařené víno vo-
ní a nákupní stres - to jsme spojili 
s adventem. Někdy si v adventu ří-
kám, koho nebo co skutečně očeká-
váme. Je to prostě narušení každo-
denního života - a všechno je pak
zpátky jako předtím? Těšíme se na
roční „ohňostroj emocí“ - a poté se
opět dostaví zklamání, protože
nebyla splněna naše očekávání?
Celý tento trh „rodinné pohody“ je
někdy opravdu děsivý.
Z těchto pocitů nás vyvádí text z Lu-
kášova evangelia. Není požehnání

Kristova příchodu bez očekávání.
To eschatologické očekávání je in-
terpretací znamení doby a jejich
zkoumáním. Lukášovo poselství se
opírá o obrazy a myšlenky své
doby. Na to, na co se spoléháme;
země, na které se pohybujeme - to
vše je křehké. “Znamení nebes“,
také zemětřesení a záplavy, to jsou
obrázky, které nám přicházejí dnes
na mysl, pokud bychom chtěli re-
prezentovat křehkost všeho, na co
spoléháme. Nebo bychom to možná
vykreslili jinak: „Velké banky se
zhroutí, klesající ceny akcií propad-
nou skrz podlahu, miliardy korun
prostě zmizí. Země zbankrotuje,
ekonomika ochrne, zastaví se vý-
robní linky. Hlad a chudoba se zvý-
ší, lidé přijdou o práci, o naději. Děs
se zapíše do obličejů z toho, co má
přijít.“ Tento text hovoří o důležitos-
ti této doby očekávání a příprav. Jde
o více než jen o přípravu vánočního
večírku, kde se často opěvují senti-
mentální vzpomínky na narození
dítěte ve stáji. Jde o to, jak žijeme.
“Když se tyto věci začnou dít, podí-
vejte se a pozvedněte hlavy, protože
se blíží vaše vykoupení.“ Hýbat se,
stát zpříma - kdo zvedne hlavu, vidí
víc; kdo stojí vzpřímeně, má staros-
ti, které nese, na ramenou a není
pod nimi zavalený celý. Podívejte se
a pozvedněte hlavy! A následuje

důležité slovo: “protože se blíží vaše
vykoupení.“ Protože ten, jehož na-
rození slavíme o Vánocích a v jehož
návrat doufáme, je mezi námi; není
daleko, ale blízko; tak mohu získat
nový pohled, pohled za horizont. 
Ježíšovo podobenství o fíkovníku,
který se začne zelenat, připomíná
nadějný příchod léta. Tak to je i 
v našem životě. Lidé, kteří jsou zmí-
táni bouří života tam a zpět, se často
cítí bezmocní. Mnohé naděje jsou ty
tam. Tento příklad Ježíš použil, aby
si lidé uvědomili blížící se Boží krá-
lovství. Podívejme se na výhonek,
který již roste. V současné době žij-
me v očekávání - ano, nad tím vším,
co děsí! A pak je tu třetí slovo: “Ne-
be a země pominou, ale slova má
nepominou.“ “Na počátku bylo
Slovo, a to Slovo bylo u Boha, a to
Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u
Boha. Všechno povstalo skrze něj a
bez něj nepovstalo nic, co jest. A Slo-
vo se stalo tělem a přebývalo mezi
námi, a viděli jsme slávu jeho…"
(Jan 1,1-3,14). Slova života, která ho-
jí. Toto Slovo nepomine. „Já jsem s
vámi po všechny dny, až do konce.“
Bůh nás nechal chodit vzpřímeně a
s otevřenýma očima. On nám dává
adventní pohled za horizont.

Štěpán Marosz, 
jáhen ČCE, 
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Poselství ke 2. adventní neděli

Přijde do chrámu svého Panovník,
kteréhož vy hledáte, a anděl smlouvy, 

v němž vy líbost máte. Aj, přijdeť,
praví Hospodin zástupů.

Mal 3,1

Text: Vyjde proutek z pařezu Izai,
výstřelek z kořenů jeho vyroste a
ovoce ponese… Bude stižitelný 
v bázni Hospodinově, a nebude
podle vidění očí svých souditi, ani
podle slyšení uší svých trestati Ale
souditi bude chudé podle sprave-
dlnosti a v pravosti trestati tiché v
zemi. Bíti bude zajisté zemi holí
úst svých a dechem rtů svých zabi-
je bezbožného. Iz 11,1nn

Bude hůř, občas slýcháme. Zle
ovšem bývá, když už není nic k oče-
kávání, není v co doufat, mizí nadě-
je. Takové to bylo ve chvíli, kdy Pán
Bůh posílá ke svému lidu Izajáše. Jen
vzpomínky byly tehdy krásné.
Budoucnost byla hořká. Asyřané
vyvrátili Samaří a s ním i celou
půlku kdysi Davidovy říše. V Jeru-
zalémě panoval strach. Nebylo spo-
jenců. Davidovská dynastie byla 
v hlubokém úpadku. Už nikdy
nebude, jako bývalo. Prostě trouch-
nivý pařez. A tu nečekaně vystupuje
prorok s pozoruhodným kázáním.

Izajáš byl velkým karatelem nevěry
a lehkovážnosti. Z jeho úst zní volá-
ní: „Vůl zná hospodáře svého a osel
jesle pánů svých. Izrael ale nezná, lid
můj nesrozumívá.“/1,3/ Přesto ten-
to přísný muž dostal od Hospodina 
i úkol radostný. Z jeho úst zní slavné
zaslíbení. Oči lidu, skloněné k zemi,
volá, aby pohlédly vzhůru a do dáli
k Hospodinem připravované bu-
doucnosti. Kořen Izai, královský rod
Davidův, je sice už jen pařezem bez
života, ale Pán Bůh nezapomněl na
své sliby dané právě Davidovi. 
Z prázdnoty života vyroste proutek
a jednou i mohutný strom, který
ponese ovoce. Kdo by tu nevzpo-

mněl na bezdětnou Sárai, nerodící
Ráchel, neplodnou Alžbětu i matku
Páně, která nepoznala mu-že. Není
zaslíbení, které by Hospo-din bral
zpět. Není takových konců, kde by
Stvořitel a Pán nemohl začít znovu.
Znovu s námi i se světem. A prorok
ohlašuje nový věk zaslíbením krále
podle srdce Hospodinova. Jaký to
bude vladař, který takový úkol splní
a jakou podobu bude jeho vláda
mít?

… stižitelný bude v bázni
Hospodinově. ČEP – bude bázní
prodchnut. Ani David takový
nebyl. Izajáš proto vyhlíží krále,
který temnotu zlých věcí bude
přemáhat mocí lásky a bázně Hos-
podinovy. „Ne jak já chci, ale jak ty
chceš,“ zní v Getsemane tváří v tvář
nepříteli, který je silnější než my i
všechny vladařské dynastie. Smrt.
Jen Boží Pomazaný může být tako-
vým výhonkem nového života
…Jednorozený Syn, který koná to, 
k čemu jej Otec poslal

… nebude podle očí svých sou-
diti, ani podle slyšení uší svých
trestati. Tak to děláváme my.
Občas falešná svědectví, křivé

Přijde do chrámu svého...

Dokončení na str. 2

Návštěva generálního sekretáře Světové evangelikální aliance
(WEA) 6. 11. 2014 je pokračováním dialogu mezi Římskokatolic-
kou církví a evangelikálními křesťany. K evangelikálnímu hnutí
se dnes hlásí více než 600 milionů křesťanů prostřednictvím WEA
a mnoho dalších, kteří jsou ještě mimo tuto spolupráci (odhady
dnes hovoří celkem o 800-900 milionech křesťanů). Po Římskoka-
tolické církvi je to druhé největší křesťanské seskupení. K evan-
gelikálnímu hnutí se hlásí mnozí křesťané v církvích luterských,
reformovaných, anglikánských, metodistických, baptistických,
svobodných, letničních i charismatických. V posledních letech
velmi rychle rostou letniční církve v zemích Latinské Ameriky,
Afriky a Asie. Fenomén letničních církví v současné době proniká
také do struktur Světové rady církví, kam se některé tyto církve
zařadily a jiné spolupracují v různých komisích.
Evangelikální a římskokatolický dialog o misii probíhal již v letech
1977 – 1984. V roce 2011 byl poprvé v historii podepsán společný
dokument Římskokatolické církve, Světové rady církví a Světové
evangelikální aliance pod názvem: Křesťanské svědectví v multiná-
boženském světě. Dá se povědět, že tento dokument byl podepsán
jménem 90 % všeho křesťanstva. Později došlo k několika dalším
kontaktům a vše nyní vyvrcholilo oficiálním setkáním generálního
sekretáře dr. Geoffa Tunnicliffa s papežem Františkem. V této pohnu-
té době dostaly při setkání prioritu otázky lidských práv a nábožen-
ské svobody. Silný nárůst pronásledování křesťanů i ničivé důsledky
války v Sýrii a Iráku nenechávají křesťany různých křesťanských tra-
dic v klidu. 
G. Tunnicliff při setkání zdůraznil již řadu let rostoucí spoluprá-
ci evangelikálů a katolíků na různých místech světa. Přes rozdíl-
nost tradic probíhá spolupráce v misii a zahrnuje otázky lidských
práv a náboženské svobody. Při setkání bylo navrženo otevření
dalšího dialogu o základních teologických tématech, ve kterých
panuje shoda, a také o etice. Jako velmi naléhavé se ukázalo zamě-
řit se na zápas o mír, o rodinu a v dnešní době na otázky kolem
islámu. Další oblastí možné spolupráce se jeví otázka nukleární-
ho odzbrojení a péče o chudé v tomto světě.
Oficiálnímu setkání s papežem již předcházela soukromá návště-
va generálního sekretáře a jeho doprovodu u papeže Františka 
v červnu tohoto roku. Je třeba si uvědomit, že oba zástupci dvou
velkých křesťanských tradic udělali pro společný dialog a spolu-
práci významné kroky. Ani z jedné strany nejde o laciné gesto a
formální setkání. Vedení Světové evangelikální aliance se muselo
odhodlat k navázání přímých kontaktů s Vatikánem a papež
František prokázal opět svou otevřenost a ochotu k dialogu a spo-
lupráci přes hranice různých křesťanských tradic. Na druhou stra-
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Návštěva generálního sekretáře
Světové evangelikální aliance 

u papeže Františka 
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MiNiSterStvo kultury Přerušilo vyPláceNí NáhrAd
PrAvoSlAvNé církvi

Ministerstvo kultury pozastavilo pravoslavné církvi vyplácení restitučních
náhrad. Důvodem jsou spory uvnitř církve. Asi 40 milionů korun, které má
církev z restitucí v lednu získat, by proto mohlo skončit v soudní či notářské
úschově. "Udělal jsem, co bylo nutné, abych předešel riziku zneužití peněz,"
řekl LN ministr Daniel Herman (KDU-ČSL).
Arcibiskupem pražským a metropolitou českým a slovenským byl v Pra-
voslavné církvi v českých zemích vladyka (biskup) Kryštof, občanským
jménem Radim Pulec. Loni v dubnu odstoupil po nařčení z toho, že je otcem
nemanželských dětí.
Poté vedení církve dosadilo na místo pražského arcibiskupa vladyku Já-
chyma, ale velká část církve ho neuznává. Nebyl totiž podle nich zvolen
způsobem, jaký vyžaduje základní dokument církve. Stejný názor na
Jáchyma zastává cařihradský patriarcha Bartoloměj, hlava celosvětového
pravoslaví. Podle kritiků současného stavu v církvi byl odchod Kryštofa
řízený skupinou českých kněží podporovaných Moskevským patriarchá-
tem Ruské pravoslavné církve.
Čeští pravoslavní věřící po sporech dokonce požádali ministerstvo kultury
o registraci nových církví. Jedni si chtějí zaregistrovat Českou pravoslavnou
církev a další zase Českou ortodoxní církev.

podle www.christnet.cz

dAvid zeiSberger – APoštol iNdiáNů

Na neděli 23.11.2014 byla do kina Retro v Zábřehu na Moravě připra-
vena předpremiéra dokumentu s názvem David Zeisberger – Apoštol
indiánů. 
Polohraný dokument pochází z dílny společnosti Vistafilm manželů
Hlavsových, kteří jej natočili pro volný cyklus České televize "Protestantská
historie".
Dokument sleduje životní osudy moravského misionáře Davida Zeisber-
gera, který strávil 63 let mezi indiány v severovýchodní Americe. Jeho
jméno, původ a zásluhy jsou u nás dnes téměř neznámé, a přece jej zná
každý kluk, který četl román Jamese Fenimora Coopera - Poslední Mohy-
kán. Zeisberger zde vystupuje jako postava Davida Gamota. Film se z části
natáčel v USA a z části v Čechách. Většina hraných scén s indiány byla nato-
čena v České republice.
Televizní premiéra dokumentu proběhne během letošních Vánoc, ve středu
24.12. 2014 ve 22.00 hod. na televizním kanálu ČT2.

podle krestandnes.cz

50 let od vydáNí dekretu o ekuMeNiSMu

Na 21. listopad 2014 připadlo výročí padesáti let od vydání Dekretu o eku-
menismu Unitatis Redintegratio II. Vatikánského koncilu. Proto bylo svolá-
no  na tyto dny plenární zasedání Papežské rady pro jednotu křesťanů.
Předseda vatikánského ekumenického úřadu, kardinál Kurt Koch, o výročí
řekl pro rozhlasovou stanici Radio Vaticana: 
„Je to dobrá příležitost, jak se k tomuto koncilovému textu vrátit, znovu a
nově jej pročíst a zpřítomnit. Musíme se ptát, co je cílem ekumenického
hnutí a v čem spočívají jeho principy, výzvy a pozitivní vývoj.”
Shromáždění Papežské rady se bude zabývat rovněž situací na Blízkém
východě a Ukrajině… 
„Tady je nutné rozlišovat – na Blízkém východě jsou všichni křesťané
stejnou měrou pronásledováni a to je spojuje. Už Jan Pavel II. v této sou-
vislosti hovořil o ekumenismu mučedníků. Situace na Ukrajině je odliš-
ná. Politické střety tu bohužel vedly k velkému ekumenickému napětí a
podrážděnosti. Ze strany ruské pravoslavné církve slyšíme samé stíž-
nosti. Myslím, že je to škoda, protože církve na Ukrajině by měly být
činiteli jednoty a smíření. Doufám, že k němu najdou cestu!” uvedl kar-
dinál Kurt Koch. 

podle www.radiovaticana.cz
zkráceno

přísahy, soudy bez spravedlnosti.
Hospodin však hledí k srdci a
jeho Vladař proto bude soudit i ta
nejtajnější myšlení. I zlá. Jen on
rozezná to, co je dobré a správné,
co je falešné a nešlechetné. Když
Simeon žehnal Marii, mimo jiné
pověděl: „ Tvou duší pronikne meč,
aby zjevena byla z mnohých srdcí
myšlení.“ Velikonoční kříž pak
ukáže, kdo se pod ním v pokoře
skloní a komu zjevení lásky Boží
zůstane lhostejné.

… on souditi bude chudé podle
spravedlnosti a v pravosti tresta-
ti tiché v zemi.  Chudoba je vel-
kým tématem lidských dějin.
Často neřešitelným. Jen ráj chu-
dobu nezná. Boží království chu-
dobu nezná, protože v Božích
očích není člověk tím, co má a čím
je, ale dítětem, které potřebuje
lásku, umí ji přijímat i prokazovat
jiným. „Blahoslavení chudí v Du-
chu,“ zní z Ježíšovy zvěsti. Když

Kristus kráčel krajinami Týru a
Sidonu, setkal se s pohankou, kte-
rá jej prosí, aby se smiloval nad
dcerkou a dal aspoň tolik lásky
jako drobků, které padají ze stolu
štěňatům. „Veliká je víra tvá,“ odpo-
věděl Ježíš. „Staň se ti podle víry
tvé.“ Spravedlnost z víry se tak
stává bohatstvím pro zaslíbený Bo-
ží svět. A pro ten starý a dosud
neproměněný je tu ponechána cír-
kev jako společenství svědků a slu-
žebníků dělné lásky. Tak takového
krále zvěstuje Izajáš. Až přijde,
bude pro mnohé pomocí a jiné k po-
moci zavolá. Písmo to nazývá ná-
sledováním v Duchu a v Pravdě.

Ještě jednu věc vidí prorocké oči.
Přicházející král bude mít moc
nad celou zemí. Znakem vladaře
bývalo žezlo, jako prodloužená
ruka panovníka. Na konci býval i
vztyčený přikazující prst. Kolik
jen nástrojů moci potřebuje člo-
věk, aby mohl často nespravedli-
vě soudit a nedobře vládnout.

Proutek z pařezu Izai, král z rodu
Davidova, takovou hůl na podda-
né nepotřebuje. Stačí mu žezlo jeho
úst, stačí dech rtů, stačí slovo. Ale
jaké SLOVO! Slovo s mocí, které
zbavuje démonie, odpouští hřích,
volá k životu – vstaň a choď…
Lazare, pojď ven!  V adventu se tak
znovu otevírá div, který začal
andělským zvěstováním Alžbětě a
Marii a vrcholí poselstvím naděje
všem národům až do posledních
končin země.

Smíme se tak sklonit před Pánem,
který otevírá zítřek Božímu stvo-
ření, smíme očekávat Panovníka,
který smířením přikrývá naši sla-
vnou i porušenou minulost. Smí-
me vítat toho, který věrný jest až
po vydání duše své za nás. Smíme
vítat Spasitele, jehož nikdo neo-
klame, ale k němuž lze v naději
volat: Přijď, Pane Ježíši, a otevři
ráno nového stvoření.  Amen.

František Pavlis

Přijde do chrámu svého...
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Záměrný atentát na známého rabína
v Jeruzalémě vyvolal novou vlnu
napětí a obavy z výstředností mezi
Palestinci a nyní i mezi Židy.
29. října 2014 kolem 22.00 hodin
místního času skončila v Centru od-
kazu Menachema Begina výroční
konference tzv. Chrámových věr-
ných. Podnět k zasedání dal Jehuda
Glick, někdejší vedoucí „Chrámo-
vého institutu“. Zúčastnilo se asi dvě
stě převážně zbožných Izraelců,
včetně poslanců Knesetu. Ve stejné
době měl mít v této budově také
známý spisovatel Tuvja Tenenbom
přednášku - kterou rovněž zorgani-
zoval Glick - o své nové knize „Sám
mezi Židy“, která měla vyjít němec-
ky 10. listopadu v nakladatelství Suhr-
kamp. Autor však přednášku na
poslední chvíli odřekl. Centrum stojí
na pokraji biblického Hinomského 
(v překladu Pekelného) údolí, nad
Jeruzalémskou kinotékou a na do-
hled od Starého města a hory Sijón.
Většina účastníků zasedání se již
chystala k návratu domů, ale Glick
ještě vedl rozhovory na ulici. Vedle
skupiny zastavil černě oděný muž
na motorce, oslovil Glicka hebrejsky
s „těžkým arabským přízvukem“ a
ptal se ho, zda on je ten rabín. Když
Glick přisvědčil, vytasil motocyklis-
ta pistoli a třikrát na něj vypálil 
z bezprostřední blízkosti. To shodně
potvrdilo několik svědků. Glicka
bleskově dopravili do nemocnice
Ša'arej Cedek, kde jej několik hodin
operovali. Podle lékařů i příbuzných
se těžce raněný rabín dosud potácí
mezi životem a smrtí.
V obdivuhodně krátké době se poli-
cie i vnitřní bezpečnostní služba Ša-
bak shodly na tom, kdo je pravděpo-
dobným atentátníkem. Několik set
metrů od místa činu, ve smíšené
arabsko-židovské čtvrti Abu Tor, již
v letech 1949-1967 rozdělovala jor-
dánsko-izraelská hranice, se chystali
v noci podezřelého zatknout. Sotva
však policisté vkročili do motorkářo-
va domu, začal po nich střílet. Podle
policejního sdělení došlo mezi nimi
a podezřelým k přestřelce a nakonec
jej příslušníci bezpečnostních složek
na střeše domu zastřelili.
Podle údajů organizace Hamás se u
osoby podezřelého jedná o dvaatři-

cetiletého Ibrahíma Mu´ataze Hid-
žázího, který strávil jedenáct let v iz-
raelském vězení. Když jej v roce 2012
propustili, vyhrožoval v Jeruzalémě
atentáty. Podle sdělení „Sdružení
izraelských obětí teroru“ v mošavu
Almagor byl domnělý atentátník
zaměstnancem Beginova centra. Mě-
lo by se vyšetřit, jak je možné, že po-
licie neinformuje zaměstnavatele o
zločinecké či dokonce teroristické mi-
nulosti palestinských zaměstnanců.
Zatímco Arabové ve východním Je-
ruzalémě oslavovali atentát ohňo-
strojem, blahopřály organizace Is-
lámský džihád a Hamás atentátní-
kovi k „mučednictví“.
Na příkaz ministra vnitřní bezpeč-
nosti Jicchaka Aharonoviče uzavřeli
ve čtvrtek po atentátu Chrámovou
horu pro všechny návštěvníky - mus-
limy, židy i turisty. Arabští a mus-
limští mluvčí to odsoudili jako proti-
islámskou urážku a provokaci ze
strany Izraele. Čtyři ze židovských
demonstrantů, kteří se přesto chtěli
mermomocí na Chrámovou horu
dostat, policie zatkla.
Chrámová hora, kterou muslimové
nazývají al-Haram al-Kudsí aš-šaríf
(Vznešená svatyně), je posvátná pro
Židy, křesťany i muslimy.
Podle Bible byl Abraham ochoten
obětovat na tom místě syna Izáka.
Zřízení Šalomounova chrámu v této
oblasti je historicky doloženo. Král
Herodes tento chrám, v němž vyu-
čoval Ježíš, obnovil a rozšířil. Za-

chovala se podstatná část vnějších
opěrných zdí, k nimž patří Zeď
nářků. Podle židovské tradice je
skála v dnešním Skalním dómu
(zvaném též Omarova mešita) „zá-
kladním kamenem“ země. Tam zří-
dil král Šalomoun „nejsvětější svaty-
ni“, v níž byla umístěna truhla
smlouvy s Mojžíšovými deskami
zákona. V roce 70 n.l. zničili chrám
Římané a srovnali jej se zemí. Trosky
původní stavby vně opěrných zdí se
od devatenáctého století nacházejí
při archeologických vykopávkách.
V roce 132 vydal císař Hadrián naří-
zení, že Židé již nesmějí na Chrá-
movou horu vstupovat a zřídil na
tomto místě Diův chrám. V sedmém
století postavili muslimové na Chrá-
mové hoře (původně zvané Bet al-
Makdís, tedy „chrám“ jako v hebrej-
štině) mešitu al-Aksá a Skalní dóm,
kteréžto budovy tam stojí dodnes.
Přímo na horu nesmějí Židé už té-
měř dva tisíce let vstupovat. Od tři-
náctého století vzdávají své svatyni
úctu u Zdi nářků, neboť ta je „nej-
světější svatyni“ nejblíže. V době jor-
dánské okupace v letech 1949-1967
nesměli Židé ani ke Zdi nářků. Když
v roce 1967 Izrael dobyl východní
Jeruzalém, nařídil tehdejší ministr
obrany Moše Dajan, že na Chrámo-
vé hoře nesmějí Židé pronášet žádné
modlitby. Izraelští vrchní rabíni Ži-
dům tradičně zapovídají přístup 
k Chrámové hoře, neboť místo „nej-

z církví doma i ve světě

Atentát na rabína v Jeruzalémě

nu je stále více zřejmé, že v řadě biblických a etických otázek se
evangelikálové a katolíci shodují, nebo jejich pozice si jsou velmi
blízko. Ve své odpovědi na projev generálního sekretáře papež
František ocenil spolupráci evangelikálů a katolíků na různých
rovinách a vyjádřil přání, aby tato spolupráce pokračovala k napl-
nění poslání kázat evangelium všem národům a také na sociální
rovině. Papež označil setkání za nový projev působení Ducha sva-
tého, který dává odvahu k evangelizaci a nastoluje nové vztahy
mezi katolíky a evangelikály.
Vatikánské setkání je možné označit za další velký posun ve vzájem-
ných vztazích dvou významných křesťanských tradic. Je zatím těžké
odhadnout, co všechno otevřený dialog a naznačená spolupráce při-
nesou. Jisté ale je, že další kroky budou následovat.  

Pavel Černý

Návštěva generálního sekretáře
Světové evangelikální aliance 

u papeže Františka
Dokončení ze str. 1

Dokončení na str. 3



Vynikající zpěvák, skladatel a bás-
ník, novinář, výborný výtvarník,
muž s obrovským rozhledem, čest-
ný a ryzí člověk s kritickým pohle-
dem na společenské dění v době
komunistické diktatury i v období
po sametové revoluci. Krylovo dílo
je stále živé, mnohá témata písní i
básní jsou nadčasová a tím stále
aktuální, ale obsahuje i texty zdánli-
vě aktuální jen na okamžik - a hle,
ona slova platí i dnes. Tím je celá
jeho práce výjimečná a je potřeba si
připomínat, kdo Kryl byl a jak ce-
lým svým životem přispěl ke svobo-
dě, kterou už dnes považujeme za
samozřejmost a o kterou se není
třeba starat. Tak to ale není. Sama o
sobě nám nezůstane.
Čí zpěvák vlastně Kryl byl? Byli a
asi i jsou mnozí, co mu nemohli při-
jít na jméno. Jsou mnozí, co ho pova-
žují za největšího českého pováleč-
ného trubadúra. V roce 1968 po
okupaci jeho písně byly povzbuze-
ním, v listopadu 1989 se vrátil z vy-
hnanství, zpíval před nabitými sály
a byl dojatý, když lidé zpívali s ním
písničky, které převážně vznikaly
již v cizině. Je ale známo, jak strašně
byl Karel Kryl rozčarovaný z toho,
jak se vyvíjela situace po revoluci, že
nebyli potrestáni viníci minulého re-
žimu, naopak mnozí se dostali na
významná místa, a o exulanty, kteří
léta pracovali na osvobození své
vlasti a chtěli pomoci svými zkuše-
nostmi nebyl zájem, to viděl jako
ostudné a zahanbující.
Karel Kryl se narodil v rodině knih-
tiskaře s vlastní tiskárnou. Ta za do-
bu své existence vydala množství
především bibliofilských tisků. V brz-
ké době se Kryl stal svědkem, jak
komunistický režim nechal zničit
krumpáči a kladivy jejich tiskárnu.
Myslím, že i tato zkušenost ho pro-
vázela celý život a později v něm
vypěstovala povinnost nikdy neu-
stupovat před nespravedlností,
před ztrátou lidské důstojnosti a
svobodného úsudku.
Již v dětství přečetl spoustu knih
bez valného vybírání. Tak napoprvé
přečetl i Bibli. Bible se nedá přečíst
jednou nebo dvakrát, říká – člověk
se k ní musí stále vracet... a nalézat.
Víra nám připomíná, že nejsme
velcí a božští, i když se Bohu téměř
rovnáme: můžeme rozhodovat o
svém bytí, či nebytí; možná právě
tím nám dává šéf (tak nazývá KK

Boha) najevo, že máme možnost se
mu přiblížit. Zvolil jsem si Krista a
kříž, ale kříž není pláč, kříž je
úsměv, není to svátek bolestný, ale
radostný, protože následuje zmrt-
výchvstání. Lidem moc věřit nemo-
hu, pouze o Pánu Bohu nepochybu-
ji... Možná, že jeho víra byla specific-
ká, ale byla. Objevila se i v jeho pís-
ních.Například Děkuji, Gloria, Žalm
120, či Zapření Petrovo - 
...Země je rudá od krve, kokrhá kohout 

v Galileji,
vždy znovu a vždy poprvé prosíme 

s Petrem
o naději,

jsme příliš slabí ve víře a svatou pravdu
na kříž vlekou,

neb zabijí-li pastýře, jsme ovce, 
jež se rozutekou.

Karel Kryl začínal jako keramik, dál
studovat nemohl pro svůj třídní pů-
vod. Posléze se začal věnovat poezii
a hudbě, a to zejména v prostředí
tzv. divadel malých forem. Jeho
první album Bratříčku, otvírej vrát-
ka z r. 1969 s titulní písní reagujíci na
okupaci Československa bylo jediné
zde tehdy vydané, ostatní už vychá-
zely v exilu. V září  1969 emigroval
do Německa. Byl zaměstnán v
Radiu Svobodná Evropa. Počátky
tam nebyly lehké. Cítil se osamoce-
ný, ztracený v cizí kultuře. Naštěstí
se setkal s lidmi, kteří mu poskytli
pomoc. V normalizační době se jeho
nahrávky kopírovaly a mnohé pís-
ničky se dostaly do všeobecného
povědomí.Celkový počet zveřejně-
ných písní je 134. Můžeme říci, že
Karel Kryl je "protestant", protesto-
val proti  lidské malosti, zbabělosti a
neschopnosti odporu, ale byl i nosi-
tel naděje: "...pouze o Pánu Bohu

nepochybuji ...beránku, děkuji, mar-
ně jsi neumíral, děkuji...."

Jan Trnka

3ET-KJ

rok české hudby 2014
v. věčNý život v ohlASech PíSNí evANgelického zPěvNíku

V předchozím prověřování novozákonních textů, z nichž je odvozeno
Apoštolské vyznání víry ve věčný život, jsme si připomněli starou bratrskou
píseň “Prozpěvuj, ó věrná duše” z r. 1615, která končí prosbou: Kriste, jenž
jsi vůdce, cesta / do toho slavného města, veď, doveď k věku slavnému, životu slávy
věčnému.” Vybavil jsem si přitom výrok našeho fakultního učitele prof. R.
Říčana, že se Jednota bratrská do biblické víry a zbožnosti též vezpívala.
Také duchovní písně jsou vyznáváním víry. Je tedy užitečné prověřit si i
písně našich současných zpěvníků, zda a jak svými představami a příměry
doplňují biblické představy zjištěné v předchozím průzkumu. Začal jsem
postupně probírat písně ve zpěvníku ČCE z  r.1979, na jehož vydání jsem se
též podílel.(Jde většinou o závěrečné sloky.-Vzhledem k jejich různému
původu uvádím krom čísel písní a veršů i udávaný rok jejich vydání.
Průzkum se netýká úvodních 150 žalmů.)  
Sloky o věčném životě, které nacházíme již v trojičních písních, jsou před-
znamenány prosbou: Přemocný Duchu svatý, v srdce vírou přijatý, vzbuď v nás
lásku srdečnou, dej v Kristu účast věčnou. (155,5 l541). Následuje probuzene-
cká píseň z 19. století: Spas a vyvyš nás, Pane, v nebi  dej nám místa; amen, ať
se to stane pro Ježíše Krista. (160,5 1877). Další: V Kristu on dává spasení, čas-
nost ve věčnost promění. (163,2 1609) Pietisticky je laděna píseň: Ať mohu též
s anděly ti zapěti: při zvucích hudby líbezné své halelujah vítězné. (165,10
1704). Pozdější: A po smrti dej přijít nám do církve nebeské; tam sbory anděl-
ské velebnost tvou božskou oslavovat budou s námi věčně. (169,7 1819).-
Následují dvě písně J. A. Komenského: Nespustím se, Pane, tebe, až mi
podáš ruku z nebe. (184,4 1641). Když mi čas můj nastane jít ze světa zlého, nechť
šťastně řeknu: “Pane, přijmi ducha mého!” bych po zdejší úzkosti tam s tebou,
svým Pánem, v neskonalé radosti byl na věky. Amen. (190,6 1659). Básnivě
působí další píseň JAK: ...On vyvede, tě přivede k světlu věčné radosti. (546,6
1631).
Radostně laděné představy jsou v probuzeneckých písních: Hle, v dáli
spásy kyne břeh a blaha svítá kraj, tam v přístav řiď mé lodi běh a v svůj
dej vstoupit ráj! (200,4 1915); Polem slzí dej nám spět k jasu tvého zemi nové,
ples kde vítá po boji v pokoji. (212,6 1915); ...cíl těch jeho divných cest otev-
řené nebe jest. (248,3 1658). Eschatologický přesah mají také některé advent-
ní a vánoční písně: Přijdi, Přežádoucí, a v svou nás pojmi říš, kde, slunce
nehasnoucí, se věčnou slávou skvíš! (272,7 1653); abychom navždy přišli za
ním, kde v svém království se v divné slávě skví; a kde i vyvolení spolu jsou
věčně v utěšení. (279,9-10 1541); V radosti bez konce, milost u Ježíše na věky
majíce. (282,6 1556); Ať nám sám dáti ráčí věčné požehnání, s Otcem svým i s
anděly v nebi přebývání. (283,7 1531); Tam otevř´ ráj mi svůj, kde tebe
budem chválit na věky, Pane můj. (288,4 1599). Píseň o Kristově vzkříšení
končí modlitbou: žádajíce milosti, potom věčné slavnosti. (339,8 1541).
Překvapuje, že téma věčnosti přímo nenavazuje v písních o druhém přícho-
du Páně. Ozývá se však v písních O svaté církvi obecné: Nadějí se těšíc jisté,
že nás všechny, Pane Kriste, ruka tvoje všechny spojí, tam, kde trůn tvůj pevný
stojí. (397,13 1457); Pomoz nám všem, milý Pane, ať i z nás tam každý stane v
oné slávě nevadnoucí, kde vše slavné jest a skvoucí. (399,13 1522). Již při-
jměte život věčný, příbytek k slávě bezpečný v nebeském kralování. (435,3
1561). V prosebných písních: ... bych tam jednou s anděly věčnou slavil
neděli. (441,5 1873);... dej, bychom s anděly ve věčnou neděli ti nově zapěli:
Halelujah! (443,4 1890): ...dej též v nebeském království jísti chléb blaho-
slavenství. (448,1 1620); ...rač ponechat nám světlo slova svého, v něm naděje i
spása je, dar života věčného. (451,7 1625).- Závěr písně k večeři Páně: ...ó
blaze mně, až ze země v svůj ráj mne ráčíš vzíti tam, kde sláva na věky doko-
nalá zní ti. (465,9 1737).- Písně po požehnání: ...abychom po skonání vešli 
v ráj nebeský, a tam s andělskou říší Boha také ctili. (485,2 1636); ...a přiveď
po cestách svých svou velkou milostí v nebe do stanů věčných, Pane Kriste, k
té věčné radosti. (492,18 1561). Přímluvná píseň: Na věčnost tam / dopřej
všem nám / k večeři s tebou jíti. (510,3 1899).
V oddíle “Věčný život” jsou tři nové představy: ...smějí Boha vždy zříti,
věčně jemu sloužiti v radosti nevýmluvné, stálé, jasné, oslavené. (520,8
1615); Zinzendorfova: ...a pak poutníkům otevři svůj dům. (555,4 1725).
Další pietistická: ...po smutku zdejším přiveď do radosti, kde bychom tebe 
s anděly chválili, na věky věků věčně velebili. (556,5 1727).-”Pomíjitelnost
života”: Až skončím žití běh, tam spásný uzřím břeh své otčiny, kde smrti sen
se v rajský mění den; tam, kde Kristus, slunce jasné, nikdy neuhasne. (570,3
1873);...tam mne vem´, až umru, kde již s anděly se lid tvůj věčně veselí. (572,4
1890).-”Pohřební”: ...prosme, ať z té smrtelnosti mocí svou nás vysvobodí a v nás
život slávy zplodí. (573,10 1561); ...kéž po práci života bídného dojdeme šťast-
ně toho slavného,  na věky radostného. (574,13 1615); ...ó šťastná chvíle!
Korunu i roucho bílé můj mi dává Pán a Bůh, v něm je věčně živ můj duch.
(576,7 1652);...kde utichá již každý vzdech, neb dosažen je spásy břeh, a stírá
slzy z očí všech Ježíš sám. (577,3 1890).
V Dodatku ke zpěvníku: Táborská píseň: ...kde s anděly po vše věky na
Pána patříce, příbytek míti budeme. (603,3). J. Wit /B. Vik: ...a přijde jednou
zase, svět stvoří v nové kráse, v něm všechno má svůj cíl. (615,4). M. Rejchrt:
...zrno v zemi vsáté zas nám připomeň, pozvání k slávě tvé, bílé roucho hostí,
čas, který chystá přebohatou žeň. (622,3). D. Henych: Co nyní vidí víra jen v
matných obrysech, to, Kriste, v plné síle nás jednou poznat nech. (661,3). D.
Henych: Přijď dát nám všem...klíč ode dveří zavřených a vpusť nás ve své milos-
ti do říše věčné radosti. (669,4).
Závěr. Ani tyto naše evangelické písně nepřesahují linii biblické věroučné
střízlivosti.Vyvarují se  spekulativních představ o věčném životě podle čas-
ných pozemských tužeb.- Mohli by snad naši čtenáři, bibličtí písmáci z ji-
ných církví, doplnit tento první přehled nějakými dalšími představami a
obrazy podle svých církevních zpěvníků a zaslat k uveřejnění?

Jiří J. Otter

k otázce víry ve věčný život
NAd biblí

kArel kryl (12.4.1944, kroMěříž – 3.3.1994, MNichov)

světější svatyně“ není známo a do ní
smí podle biblické představy vstu-
povat pouze velekněz. Přesto i zbož-
ní Židé - v doprovodu policie - nav-
štěvují Chrámovou horu, dávají
však pozor, aby se nepřibližovali ke
Skalnímu dómu. Izrael sice prokla-
muje svůj nárok na svrchovanost a
udržuje mezi Skalním dómem a
mešitou al-Aksá malou policejní sta-
nici, avšak muslimská správa - Wakf
- podléhá Jordánsku. To také do-
dnes vyplácí platy muslimským
strážcům a pracovníkům na Chrá-
mové hoře.
Již dva tisíce let sní Židé o zázrač-
ném znovuzřízení chrámu. Jelikož
to však nemůže být dílo lidských
rukou, věří, že při příchodu Mesiáše
nechá Bůh hotový chrám sestoupit z

nebe. Ti, kdo chtějí být na tento den
„připraveni“, vytvářejí v Chrámo-
vém institutu v jeruzalémském Sta-
rém městě, který kdysi vedl Glick,
rekonstrukce chrámového náčiní,
například harfy, trubky, lopatky na
kadidlo a také kněžská roucha.
Muslimové však věří, že Židé chtějí
už před Mesiášovým příchodem
mešitu al-Aksá zničit. Poprvé vyzý-
val na základě tohoto argumentu 
v roce 1929 ke krvavým protižidov-
ským pogromům pozdější Hitle-
rův spojenec, jeruzalémský muftí
Hadždž Amín al-Husajní. Pogromy
skoncovaly s přítomností židov-
ských Jemenců jak v jeruzalémské
čtvrti Silvan, která je předmětem
sporů, tak v městě Hebronu, v jehož
dnešním centru Židé bez přerušení
žili téměř tři tisíce let. V novější době

volal po povstání se stejným argu-
mentem šéf Organizace pro osvobo-
zení Palestiny Jásir Arafat. Na pod-
zim roku 2 000 se během povstání
zvaného „Intifáda al-Aksá“ stalo
oběťmi vraždění více než tisíc Židů. 
Několika pokusům židovských ex-
tremistů zničit obě mešity a obnovit
chrám již nyní, před příchodem
Mesiáše, izraelská policie energicky
zabránila. Elitní policejní jednotka
střeží Chrámovou horu ve dne v no-
ci, aby snad nějaký sebenepatrnější
tamní incident nevyvolal „světovou
válku“.

© Ulrich W. Sahm
přeložila Ivana Kultová

www.wilberforce.cz

Stvořil Bůh, stvořil Bůh ratolest,
bych mohl věnce vázat,
děkuji,děkuji za bolest,
jež učí mne se tázat,
děkuji, děkuji za nezdar,
jenž naučí mne píli,
bych mohl, bych mohl přinést dar,
byť nezbývalo síly,
děkuji, děkuji, děkuji.

Děkuji, děkuji za slabost,
jež pokoře mne učí,
pokoře, pokoře pro radost,
pokoře bez područí, 
děkuji, za slzy děkuji,
ty naučí mne citu,
k živým, již, k živým, již žaluji
a křičím po soucitu,
děkuji, děkuji, děkuji.

Pro touhu, pro touhu po kráse
děkuji za ošklivost,
za to, že, za to, že utká se,
láska a nevraživost,
pro sladkost, pro sladkost usnutí,
děkuji za únavu,
děkuji, za ohně vzplanutí
i za šumění splavu,
děkuji, děkuji, děkuji.

Děkuji, děkuji za žízeň,
jež slabost prozradila,
děkuji, děkuji za trýzeň,
jež zdokonalí díla,
za to, že, za to, že miluji,
byť strach mi srdce svíral,
beránku, děkuji,
marně jsi neumíral,
děkuji, děkuji, děkuji, děkuji,
děkuji...

Karel Kryl (1974)

Atentát na rabína v Jeruzalémě
Dokončení ze str. 2



Před krátkým časem proběhla bles-
ková potyčka ohledně možných
kandidátů v příštích prezidentských
volbách. Skončila stejně rychle, jako
začala. Předčasné vypuštění pokus-
ných balonků? Zaujala hláška jedno-
ho ze senátorů, že by ten úřad bral.
Poté ostrá reakce Tomáše Halíka,
hotového za takové situace jít do
voleb sám. A konečnou pověstnou
rukavici zvedl i bývalý prezident.
Nechyběla ani zábavná šarvátka 
s oponujícím novinářem.
Zastavme se nyní u profesora
Tomáše Halíka. Jsou vážné důvody,
proč by nemohl být prezidentem?
Ten první: je kněz... Ať si takoví
zůstanou v příšeří kostela, nepletou
se do politiky. Nejen hlas části lidu.
Ani Římskokatolická církev to nedo-
voluje svým kněžím. Pan profesor
by mohl, podobně jako náš nynější
ministr kultury, požádat o laicizaci,
k čemuž se zatím se nevyjádřil. Nic-
méně ani pak mu ten cejch nikdo
neodpáře. Abychom si nekřivdili,
naše společnost tu a tam faráře sne-
se. Nejlépe v literatuře nebo ve fil-
mu. Jsou tu obrozenečtí kněží a
mniši v Jiráskově F. L. Věkovi. Kap-
lan v americkém kultovním seriálu
M.A.S.H. Avšak především: film „Je
třeba zabít Sekala“, kde kněz patřil

mezi jediné dva charaktery zobraze-
né společnosti. Někteří politici ten
obraz naší malosti těžce nesli.
Najdeme někde, v reálu, bývalého
faráře ve funkci prezidenta? Ovšem-
že ano, u našich sousedů. V Němec-
ku je jím, s velkou prestiží, Joachim
Gauck.
Projevuje obdiv k TGM. A má to své
kouzlo. Vždyť náš první prezident
byl konvertita. Stal se evangelíkem.
On sám, žena Charlotta a synové
Herbert i Jan byli pohřbíváni kazate-
lem Jednoty českobratrské, Františ-
kem Urbánkem. Nejednoho evange-
líka profesorův obdiv k Masarykovi
potěší. Vždyť za první republiky jej
naši katolíci nemívali rádi (nemluvě
o republice druhé!) a dávali to naje-
vo. Halík se k němu hlásí. Některým
to možná vadí dodnes. Je mnohými
buď přijat, nebo odmítán.
Ve své víře se neprojevuje tradicióz-
ně. Katoličtí ultras jej podezírají z ne-
víry, šikovně zastírané socio-psy-
cho-kamufláží. Pochybnost ve víře
přijal za normu, jež svědčí o její
opravdovosti a dospělosti. Nepouží-
vá floskule dogmatického aparátu,
když se pohybuje na tenkém ledě a
vytváří si svou vlastní konstrukci, o
niž se opírá.
Monsignorovi nelze upřít, že vedle

rozsáhlé domácí produkce je překlá-
dán a vydáván ve světě. Jeho úspě-
chy dovršila ještě Tempeltonova
cena za rok 2014, jíž se zařadil k lau-
reátům jako Solženicyn, Matka Tere-
za, dalajlama. Ke všemu ještě díky
tomu vytváří nadaci, jež podpoří
jeho činnost a „duchovní rozvoj“,
vedle vědeckého. Mnohým spolu-
občanům je však jeho působení
vzdálené a ta třešeň na dortu pro ně
chuti nakyslé. Jako velikášství pak
pochopí jeho slova o tom, že: "Chtěl
bych, aby to nebyla pocta jen pro
mne, ale pro celou zemi. Mnoho lidí
v Británii a ve Spojených státech ví,
co je Templetonova cena, ale nevědí,
kde je Česká republika. Chtěl bych
přispět k prestiži naší země." Jistě,
řada lidí ve světě si spojí jméno Vác-
lava Havla s Českou republikou.
Podobně nyní jméno Halíkovo, zvl.
v církevních kruzích a mezi těmi,
kteří se zajímají o spiritualitu. Snad
jen nebylo dobře zmiňovat, že jako
kněz je v Čechách v žebříčku presti-
že povolání na třetím místě odzdola
vedle uklízeček, zatímco jako dvoj-
násobný profesor, i monsignor od-
shora.
Poněkud ošidné mohlo být i jeho
vetknutí si pravdy a lásky do erbu.
Mistrem pravdy a lásky je sotvakdo
z nás. A nepříhodné je to předvoleb-
ně proklamovat. Již dnes se profilují
dvě strany, co se přízně týče. A za-
tímco jedni půjdou ke zpovědi, ty
druhé to ani nenapadne. Ovšem,
Halík nepůsobí vysloveně jako kleri-
kál. Je mimořádně zručný populari-
zátor teologické reflexe. Je sebevědo-
mý a dává to najevo. 
A je na panu profesorovi, na jakou
cestu se vydá. Nejspíše se mu však
podaří udržet se v mezích standard-
ní skromnosti.
A zmínili jsme opravdu všechny
monsignorovy prohřešky? Jeden ne.
Umí tančit tango!

Jan Kašper
Psáno pro Christnet.cz

SeNiorát PoděbrAdSký

Českobratrská církev evangelická

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

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

ČESKý BROD - Ne 9.30 h
Za Nemocnicí 1159, f. Marek Lukášek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MěLNíK - Ne 9 h
Krombholcova 548, f. Martina Luke-
šová

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

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

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

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

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

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

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

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

ZRUČ N. SáZAVOU - Ne 14 h 
Zahradní 189, a f. Petr Turecký

Církev bratrská

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

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

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

bohoslužbyhříchy pátera halíka
EKOLOGICKá SEKCE ČESKé KŘESťAN-
SKé AKADEMIE zve na adventní be-
sídku s rekapitulací činnosti sekce za
rok 2014, s aktuálním křesťansko-en-
vironmentalistickým zamyšlením
dlouholetého ředitele sekce RNDr.
Jiřího Nečase, s povídáním a s občer-
stvením. Besídka bude v úterý 9.
prosince 2014 od 17.30 h v klášteře
Emauzy (knihovna ČKA ve 3. patře)
v Pra-ze 2, Vyšehradská 49.

JNe

Pozvánky
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Klub Samaří v Soukenické ulici 
v Praze otevírá své prostory už čtvr-
tým rokem ve středeční večery
všem, kdo mají zájem o setkání.
Vítán je každý bez ohledu na víru a
svoje církevní zařazení. O programy
se stará tým dobrovolníků ze sboru
Církve bratrské v Praze 1. Snažíme
se zamýšlet nad citlivými tématy ži-
vota v současném světě. Vidět pro-
blémy lidí různým způsobem zdra-
votně či jinak vytěsňovaných z na-
šich životů, myšlení, zájmu a souci-
tu. I s tímto tématem souviselo
poslední středeční setkání, kdy byl
uveden almanach mladých křesťan-
ských básníků Hledání. Útlá knížka
s barevným nekonvenčním, ale asi
právě proto radost vyzařujícím H
(Hledání) na přebalu obsahuje básně
osmnácti autorů. Pořadatelka alma-
nachu a básnířka Magdaléna Šipko-
vá poslala sbírku do světa velmi
sympatickým skromným vyjádře-
ním, že spoluautoři sdílí pocit, že
nejsou vlastníky Pravdy, ale lidmi
hledajícími. V doslovu almanachu
Hledání se dočteme, že vznikl jako
pokus o spojení umění a pomoci
druhým. Výtěžek z prodeje je určen
na podporu práce dobrovolníků 
v sociálně vyloučených lokalitách. Je
spojnicí citlivosti k sobě samému, k
druhým lidem, a tím snad i k Bohu.
5. listopadu jsme slyšeli autorská

čtení básnířek Natálie Paterové a
Magdalény Šipkové a básníků Ada-
ma Borziče a Jonáše Hájka. Vtáhli
nás do svých veršů, radostí, strastí,
otazníků a hledání. Nesobecky je s
námi sdíleli. A my jsme mohli něco
málo z tohoto bohatství zachytit.
Hudbou provázely Kateřina a Eva
Krejčovy. 
Na hledání je nejlepší, že nekončí. A
tak se těšíme na přednášku Barbory
Matysové ve středu 21. 2. 2015 o
práci dobrovolníků v sociálně vy-
loučené lokalitě v Ústí nad Labem
Předlicích. Autorská čtení básníků a
básnířek budou pokračovat na jaře
2015 třemi večery poezie: 18. 3., 8. 4.

a 13. 5. Básnická čtení by měla před-
stavit jednotlivé básnické proudy 
v Hledání zastoupené od racionál-
nějšího k imaginativnějšímu proudu
s důrazem na cit. V adventu se
můžeme připojit k inspirativní myš-
lence mladých autorů a pomoci
potřebným dětem (www.krabiceod-
bot.cz) a prožít, že v poli niterných
pocitů jsme všichni řadovými vojá-
ky a stojíme si bok po boku. Jsme
všichni stejně nazí, jak čteme v do-
slovu almanachu. A tak v době
snadných lží, manipulace s prav-
dou, v době falešného přizpůsobení
HLEDÁME.

Rut Vovsová

hledání v Samaří

Náš pan prezident hovořil v Lánech a
nemluvil pěkně. Mně se to nelíbilo. A ne-
líbilo se to ani dalším zaměstnancům 
v jistém strojírenském podniku ve Vsetí-
ně. Jako soustružníci a frézaři CNC by-
chom také uměli takto mluvit. Ba ještě
„lépe“ než český prezident. Ale takto mlu-
vit ne-chceme a nebudeme. Jsme vděční za
mo-derní a vyspělé technologie a moderní
řídicí systémy. Nechceme pracovat v zao-
stalé firmě. Někteří a některé z nás jsou
buď katolíky, nebo evangelíky. Chceme
růst nahoru ke vzkříšenému Kristu a ne
padat na dno. Křesťané chtějí jít v životě
správným směrem. Moje dopolední cesta
každou neděli vede do jedné vesnice blízko
Vsetína, kde je společenství sboru evange-
lických křesťanů. Každou neděli jedu do
stejného místa, kam před rokem zavítal i
český prezident Miloš Zeman a svou
návštěvou poctil jednu místní firmu,
vyznamenanou jako nejlepší ve Zlínském
kraji. V našem sboru jsou i bratři - za-
městnanci firmy, kterou prezident před
rokem navštívil. Budeme mluvit o prezi-
dentově slovníku. Nám se nelíbí. Křesťané
bývají trochu nepříjemní svým mravokár-
stvím a moralismem. Ale právě v tom
nám o něco jde. Zkusme se zamyslet nad
tím, jak se nám prodražuje naše mlčení - 
i to občanské. Nelze se všemu jen tak za-
smát. A plakat též není řešení. Komu se
český prezident svým slovníkem chtěl
zalíbit? Vždyť přece v kavárně se mluví
slušně. I dělníci mluví slušně úměrně
možnostem. Je možné mluvit velmi lacině.
Ale my Valaši říkáme, že takový řečník je
„zadarmo drahý“. Moje maminka říkala
mně i staršímu bratrovi jako svým
synům: „Kluci, nedělejte si z pusy stoku.
Ačkoliv někdy a velmi zřídka lze užít urči-
tá slova jako koření“. Prezident ale pře-
pepřil a přesolil. Chtěl se prezident zalíbit
undergroundu? Anebo je současný český
prezident největší český underground?

Otto Miklík

A vám to nevadí?

ceSty důvěry
Do Prahy dorazí desetitisíce mla-
dých lidí z východní i západní Evro-
py. Pokud můžete pomoci s ubyto-
váním na evropském setkání, při-
hlašte se prosím prostřednictvím
formuláře na webových stránkách
www.taizepraha.cz/ubytovani/, nebo prostřednictvím pražských
sborů.
Mladí účastníci (ve věku 17–35 let) si přivezou spacáky a karimatky,
mohou spát na zemi. Vřelé přijetí je důležitější než fyzické pohodlí.
Potřebují jenom jednoduchou snídani každé ráno. Celý den budou
venku na evropském setkání, vracet se budou po večerní modlitbě
(v Letňanech), kolem 22. h. 1. ledna je můžete pozvat na oběd.
Místní přípravný tým se s vámi spojí kvůli domluvení podrobností.


