
Ponížená, nebo Požehnaná?
Lukáš 1,39-51

Buď zdráva, milostí/přízní obdařená!
Pán s tebou! Byla z toho velmi roz-
rušená. Nalezla jsi milost u Boha, otě-

hotníš a porodíš syna. Zajímá ji, jak se
to stane, a pak jenom řekne – jsem
služebnice Pánova.
Cítila se plná milosti a obdařená
přízní? Cítila se poctěna? Potřebo-
vala Alžbětu, povzbuzení, potvrze-
ní toho, co od Božího posla zaznělo.
Skutečně, Marie, jsi požehnaná mezi
ženami! Jsi matkou mého Pána. Uvěřila
jsi poselství a plní se, co bylo řečeno.
Až pak Marie pochopila Boží pří-
zeň. Až teď přijala za svou milost,
jež jí je Bohem darována.
Bůh pamatuje na svůj lid, proto
posílá k Marii posla, dává svého Sy-
na a dělá nepochopitelné věci pro
záchranu svého lidu.
Ty bys jásala, kdyby ses jako svo-
bodná dívka měla stát matkou?
Zvlášť v době, kdy za cizoložství
hrozilo kamenování. Jásal bys, kdy-
by tvá snoubenka nebo dcera přišla
se zprávou, že čeká dítě? 
I když má být její dítě Boží Syn.

Takovým způsobem se rozhodl za-
kročit Bůh. A Alžběta, první z těch,
kterým je Boží záchrana určena, po-
hnuta Božím duchem, pozvedá
Marii z rozrušení, z rozpaků, z neji-
stoty a z ponížení...
Připadá nám Boží přízeň, Boží
milost v Kristu jako pocta? Cítíme se
Božím darem pro nás požehnání?
Nebyl krásný a nebyl králům po-
dobný, zemřel na kříži a někteří
zpochybňují i to, zda vůbec žil. Ale
Duch Božímu lidu zas a znova dává
poznat, že je Ježíš Králem a Vítězem.
Je naší záchranou. Způsob, jakým
Bůh koná, se nám nemusí líbit.
Když ale Boží milost podle příkladu
Marie přijmeme, Duch si najde způ-
sob, jak nás ujistit o Boží milosti, o
požehnání. Bůh v Kristu učinil moc-
ný skutek pro nás!

Alexandra Prčíková, 
farářka ČCE v Hrubé Vrbce a 
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Vánoční poselství

Nemohl. Ta myšlenka je zcela ne-
možná, je absurdní. Narodil se tam,
kde byl očekáván. Byly v té době
onačejší země a města než byl efra-
tejský Betlém, o němž prorok
Micheáš napsal, že je nejmenší mezi
judskými rody, ale právě „ z tebe mi
vzejde ten, jenž bude vládcem v Iz-
raeli, jehož původ je odpradávna,
ode dnů věčných“ (Mi 5,1-2). Písmo
samo naznačuje, že ten maličký
Betlém čeká velká událost: v knize
Rút se píše, že z judského Betléma
odešel jeden muž s ženou Noemi
do sousedního Moábu se dvěma
syny. Jeden z nich si vzal za ženu
Moábku Rút. S ní jedinou se Noemi
po letech vrátila do Judské země.
Závěr této příhody sděluje význam-
nou skutečnost: Rút se vdala a
porodila syna Obéda, jenž se stal
předkem krále Davida. To je začá-
tek rodokmenu, z něhož se narodí
Ježíš zvaný Nazaretský. Nakonec
evangelista Matouš cituje proroka
Micheáše Mt 2,6: „A ty Betléme 
v zemi judské, zdaleka nejsi nej-
menší mezi knížaty judskými, neboť
z tebe vyjde vévoda, který bude
pastýřem mého lidu, Izraele.“
Narození Ježíše byla událost, která
se v Izraeli dlouho připravovala. 
S tímtéž záměrem je často citováno
rčení „aby se naplnilo, co bylo
napsáno“. Když byl Ježíš zatčen,
evangelista Matouš shrnuje: „Toto
všechno se však stalo, aby se napl-
nilo, co napsali proroci.“ Jako vévo-
da svého lidu zobrazuje Ježíš jako
člověk celý historický příběh Izrae-
le, je jeho ztělesněním v tom, jak
ponese nenávist nepřátel i nepocho-
pení svého lidu a umře osamocen,
opuštěn i svými nejbližšími DVA-

NÁCTI: Nemyslel na sebe, ani jen
na svůj lid, ale na všechny lidi na
světě. 
Nyní uvažme, do jakého národa, či
do jaké církve, se Ježíš narodil.
Izrael jako jediný v moři národů
nevznikl z důvodů národních nebo
politických. Vznikl jako společen-
ství, jemuž se zjevil Bůh a učinil je
jako svůj vlastní lid, který bude
uskutečňovat jeho vůli. Jednota víry
převýší populární jednotu nacionál-
ní a vytvoří ambivalentní, rozporný
srůst církve se státem, a to tak
nerozlučně, že budou  k nerozezná-
ní. Jako zvláštní jev se v něm objeví
davidovský institut, který lidu při-
pomene mesiášskou naději, která
očekávala, že se kolem nového
vládce z davidovského rodu vytvo-
ří nová jednota lidu. Tuto naději

uskutečnil Ježíš: „Smiluj se nad
námi, syne Davidův“ volali lidé na
Ježíše (Mt 9,27). Ale právě doba
krále Davida, kdy vyvrcholila
Izraelova politická autonomie a Iz-
rael byl daleko více státem než círk-
ví, nebyla vhodná k tomu, aby Ježíš
Kristus mohl v ní uskutečňovat své
dílo. Teprve když se tato politická
jednota zhroutila jako důsledek
babylonského zajetí a zbožnost se
stala záležitostí jedinců, jak ukazují
Žalmy, byly vytvořeny podmínky
vhodné pro rozšíření poselství a ak-
tivity Ježíše Krista. 
V kultu, při bohoslužbě se každý
Izraelec dovídal, že Hospodin,
svatý Bůh je uprostřed nich a že
každý hřích vyžaduje oběť, menší
nebo nákladnou podle velikosti hří-
chu. Izraelské společenství se neo-
bešlo bez smíření, které nezáleželo
jen v kajících slovech. Brzy se však
ozval protest proroků proti důvěře
v chrám a v oběti. Rostlo poznání,
že obětování zvířete nemůže při-
nést člověku odpuštění, neboť hří-
chu se účastní celý člověk a celý člo-
věk by měl za svůj hřích zaplatit
svým celým životem. Pouze oběť,
kterou přinesl na kříži Ježíš, mohla
přinést smíření a ukončit obětování
zvířat. Dokud toto poznání v Izraeli
neproniklo a nezvítězilo nad obět-
ním kultem, neztratil tento kult na
svém významu: Přinášel do duše,
zdeptané vědomím viny, odpuštění
a pokoj. Tento obětní kult měl
nesporný význam pro život každé-
ho Izraelce, nicméně tou rozhodují-
cí a prvotní skutečností bylo pro něj
vědomí, že patří do společenství, 
v jehož středu je přítomen sám

Mohl se Ježíš narodit 
jinde než v Judské zemi?

Dokončení na str. 2

Vážení čtenáři,
milé sestry a bratři,

v tomto svátečním čase vám posíláme svůj srdečný pozdrav 
s přáním, abyste prožívali vánoční zvěst naplněni pokojem a
radostí.
dobře víme, jak nás mnohé okolnosti dokáží připravit 
o spokojenost, jak do našich životů zasahují věci, které nás za-
těžují, jak máme plno důvodů pro nejrůznější obavy. Zdá se nám,
že jsme obklopeni temnými mraky hrozeb a beznaděje.
Proto si přejeme, abychom zakusili něco podobného jako betlémš-
tí pastýři, kteří, ač byli vyděleni ze společnosti a svou  obtížnou
službu vykonávali v noční tmě, byli obdarováni novou zkušenos-
tí: "...sláva Páně se rozzářila kolem nich" (l 2,9b).
sám dobrotivý Bůh ať otevírá naše oči i naše srdce, abychom
neviděli a nevnímali pouze to, co je viditelné našimi smysly a
předvídatelné našimi zkušenostmi, ale abychom byli pozorní 
k tomu, co pro nás Bůh ze své lásky vykonal a co nám stále
nabízí. 
děkujeme za přízeň, kterou jste nám prokazovali v uplynulém
roce, oceňujeme činnost, kterou naše Místní sdružení stále
vykonávají. Těšíme se na příští jubilejní ročník evangelického
týdeníku Kostnických jisker a doufáme, že bude i pro vás uži-
tečným a příjemným přínosem.  

Požehnaný rok 2015 Vám přejí

předsednictvo KJ a redakce

Střed mlčení
Johannes Tauler

Když nastal střed mlčení
a všechny věci byly 
v nejvyšším mlčení

a noc naplnila svůj běh  -
Pane, tu přišla tvá všemocná

mluva
z královského trůnu -

a věčné sloVo 
z otcovského srdce

bylo mezi námi.

(PřeKlad V.s.: Ferdinand hudečeK)

Vánoční pozdraV

Foto Vaculová: Vánoční věže
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svatý Bůh, Hospodin zástupů, stvo-
řitel nebe i země. Z tohoto hlediska
musel v životě víry izraelského člo-
věka obětní rituál brzy ztratit vý-
znam a upadnout mezi vnější, zao-
stalé, nepotřebné formy. Tak jej
zastihl Ježíš. Avšak spíše než v tom-
to rituálu Bůh zjevil lidu své jméno
ve slově proroků. V tom jménu bylo
obsaženo všechno: že je Bůh plně
přítomen svému lidu a vládne nad
ním. Prorocké slovo nebylo předně
určeno k tomu, aby lidu oznamova-
lo příchod budoucích událostí,
nýbrž aby sdělovalo, jaká je Boží
aktuální vůle. A přece proroctví sta-
rozákonních proroků sdělovalo víc,

něco, co je přesahuje a v tom se stali
oznamovateli toho, který přichází.
Nejzajímavější a nejtajuplnější je
Izajášův obraz trpícího služebníka 
v 53. kapitole. Nedovedeme říct, na
koho prorok myslel, zda na jednot-
livce, nebo na lid Izraele. Ze samého
textu i při nejdůkladnějším výkla-
du, o nějž se mnozí zasloužili, se
nepodařilo víc než konstatovat, že
tu stojíme před nerozluštitelnou
hádankou. Škoda, řekneme, proto-
že je to jeden z nejkrásnějších a nej-
obsáhlejších textů. Kazatelé ho přes-
to neprávem používají, aby jím
doplnili velikonoční utrpení Ježíše
Krista na jeruzalémské Golgotě.
Bez Starého zákona, bez toho, co

představoval a oznamoval, bychom
stěží pochopili Ježíše jako Krista.
Proto se v křesťanských shromáž-
děních čte a vykládá vedle Nového
zákona i zákon Starý, vesměs v tom
smyslu, že je ukazatelem ke Kristu,
našemu Pánu. Poučení kazatelé se
vyhnou tomu, aby z každého staro-
zákonního textu vyčetli Krista.
Vzdáváme oběma zákonům jejich
vlastní čest a význam. Mladík Ježíš
na nich vyrostl a postupně si uvě-
domoval své poslání, jemuž zůstal
věrný až do smrti. Jinde než v Iz-
raeli se Ježíš nemohl narodit a 
v něm růst a přinést oběť svého
života za Izrael a všechny národy.

Josef Veselý

ProhLášení deLegátů 11. VaLného ShroMáždění erC V Čr
V posledních měsících členové křesťanských církví a náboženských společ-
ností s obavami sledují nebývalou krutost, s níž bojovníci tzv. islámského
státu postupují proti křesťanům a jiným neislámským menšinám. Syrští
křesťané i jejich souvěrci v Iráku a Libanonu se ocitli na pokraji vyhubení.
Islámský stát, který vede bojovou kampaň na území Sýrie a Iráku, likvidu-
je všechny, kdo nepatří k radikálním vyznavačům islámu. Do skupiny urče-
né k vyhlazení patří především křesťané. Nestačí-li uprchnout z míst, která
islámský stát obsadil, jsou muži popravováni, z mladších žen se stávají
sexuální otrokyně. Islamisté zahájili v okupovaných oblastech konečné řeše-
ní křesťanské otázky. 
Protože jsme od představitelů církví Blízkého východu obdrželi naléhavou
výzvu, kterou podepsali v široké shodě, nemůžeme jinak než vám jejich
dopis postoupit s prosbou, abyste ve shodě s ostatními zeměmi přispěli 
k zastavení rozpínavosti islamistů a účinně pomáhali ukončit genocidu. 
Víme, že vaše možnosti nejsou velké, ale přece jen stojíte v čele země, která
ještě nedávno sama těžila z pomoci a solidarity jiných, protože politické dění
v zemi určovala ideologie vládnoucí strany. Z toho důvodu se domníváme,
že výrazná pomoc a jednoznačné projevy solidarity těm, kdo se pro své pře-
svědčení a pro svou víru nalézají v ohrožení života, jsou vyjádřením vděč-
nosti za podporu, které jsme se kdysi těšili i my.
S lítostí sledujeme nepřesvědčivá a nejednoznačná vyjádření čelných před-
stavitelů naší země vůči politickému útlaku jiných režimů a ideologií. Mrzí
nás, že přestáváme být vnímáni jako země, která si uchovala cit pro bolest
druhých. Proto vás jménem křesťanů sdružených v církvích Ekumenické
rady v České republice naléhavě žádáme, abyste ve své zahraniční politice
brali větší zřetel na situaci utiskovaných a pronásledovaných, pokoušeli se
ve zmíněných oblastech pomoci trpícím a při svém rozhodování se jedno-
stranně neřídili pouze ekonomickou výhodností.
Ujišťujeme vás, že nezůstáváme pouze u výzev určených vám. Sami ve
svých církvích, mnohdy ve spolupráci s přáteli a institucemi za našimi hra-
nicemi, pořádáme sbírky na pomoc utiskovaným a vyháněným skupinám
lidí. Blížící se zima je hrozbou, že ti, které nezahubí islamisté, podlehnou
nepříznivým přírodním podmínkám. S tím naléhavějším voláním se na vás
obracíme. Z hlediska víry, která nás nese, víme, že odpovědnost, již v tuto
chvíli nesete, je obrovská. V hodnocení vaší náročné práce nakonec nemusí
hrát nejvýznamnější roli to, kolik jste splnili ze své agendy, ale to, co jste
vykonali pro záchranu trpících a ohrožených na životě. Bolest lidí ve světě
je veliká a my jako národ nezaslouženě obdarovaný svobodou i prosperitou
musíme, vedeni vaším příkladem, prokázat velkorysost srdcí.
Přijměte náš pozdrav i nabídku spolupráce. Jsme v kontaktu s řadou před-
stavitelů církví zmíněné oblasti a jsme připraveni získané informace uplat-
nit tak, aby pomoc mezi ohrožené přicházela efektivně a cíleně. I prostřed-
nictvím svých sociálních služeb jsme schopni organizovat pomoc a zajištění
těm, kdo by u nás získali klidné podmínky k životu do doby, než se situace
v jejich zemi zklidní. 
Přejeme vám vše dobré. Buďte si jisti tím, že kdykoliv sloužíte pokoji a smí-
ření mezi lidmi, provázejí vás naše modlitby a prosby o Boží požehnání.
S přáním všeho dobrého

Delegáti 11. Valného shromáždění ERC

ZáStuPCi SVětoVýCh náboženStVí PodePSaLi
dekLaraCi Proti otroCtVí
Patnáctka vrcholných představitelů křesťanských církví a světových nábo-
ženství ve Vatikánu podepsala deklaraci proti otroctví. Mezi signatáři byla
například hlava anglikánské církve, canterburský arcibiskup Justin Welby,
francouzský pravoslavný metropolita Emanuel, ale i zástupci z řad hin-
duistů, buddhistů, muslimů a židů. Na pozvání papeže se události účastni-
li také experti na náboženství, včetně českého kněze a teologa Tomáše
Halíka. Deklarace odsuzuje "moderní otroctví", které se týká například žen
a dívek nucených k prostituci, domácího služebnictva, které pracuje za
nepatrnou nebo nulovou mzdu, či dělníků, kteří pracují v nelidských pod-
mínkách. Zástupci církví si v deklaraci dali za cíl přispět k vymýcení tohoto
jevu do roku 2020. "Zavazujeme se dnes, že učiníme vše, co je v našich
silách..., abychom společně pracovali na osvobození všech těch, kteří jsou
zotročováni a je s nimi obchodováno, s cílem dát jim budoucnost," uvádí se 
v prohlášení. Celkem je podle nevládních organizací na světě novodobých
otroků kolem 36 milionů. Canterburský arcibiskup Welby, který patří 
k ústředním iniciátorům deklarace, vyzval světové politiky k přijetí efektiv-
nějších zákonů proti všem formám otroctví. 
Všechny pozvané osobně přivítal papež František, účastněným  poděkoval,
že iniciativu podporují a že pomáhají na "otřesný jev rozšířený po celém
světě" upozornit. "Žádné další otroky. Všichni jsme bratři a sestry," uvedl
poté František na twitteru.

www.christnet.cz/, redakčně kráceno

huSoVSké SLaVnoSti 2015 PředStaVí
Jednu Z neJVýZnaMněJšíCh oSobnoStí ČeSkýCh děJin
V červenci 2015 uplyne 600 let od mučednické smrti mistra Jana Husa, který
zosobňuje v českých dějinách zejména boj za pravdu a morální věrohod-
nost. Připomínkou reformních myšlenek a životního zápasu tohoto výji-
mečného člověka bude duchovně-kulturní projekt Husovské slavnosti 2015.
Slavnosti proběhnou v neděli 5. a v pondělí 6. července 2015 v centru Prahy.
Nabídnou pestrou škálu duchovních a kulturních akcí od bohoslužeb přes
koncerty, divadelní vystoupení až po přednášky a diskuse. Jsou určeny pro
širokou veřejnost, a to i pro anglicky a německy mluvící účastníky. Jsou
vyvrcholením Roku mistra Jana Husa, projektu, na kterém spolupracují
Českobratrská církev evangelická a Církev československá husitská na
základě dohody uzavřené v r. 2013.

Mohl se Ježíš narodit 
jinde než v Judské zemi?

Dokončení ze str. 1

Z církví doma i ve světě

„Odstoupení není na úrovni instituce
žádný problém, pokud existují překážky
v řádném výkonu funkce,“ říká Nikolaus
Schneider, rezignovavší předseda rady
Evangelické církve v Německu (EKD), 
v rozhovoru, který s manželkou Anne
poskytl německému týdeníku Die Zeit.
(Otázka byla formulována zostra – po
upozornění na obdobu k loňské rezigna-
ci papeže novinářka uhodila: „Existují
vlastně k takovým rezignacím závazné
teologické důvody?“) 
Rozhovor Schneiderových s Evelyn
Fingerovou v Die Zeit ze 17.7.2014 je
jeden z nejdelších, jaký v tomto týdeníku
v posledních letech vyšel. Rekapituluje
převážnou část dráhy Schneiderových
(oba vystudovali teologii, Anne, u níž
byla nedávno diagnostikována rakovina,
působila desetiletí jako učitelka) a z růz-
ných úhlů traktuje problém vztahu (cír-
kevního) úřadu a (partnerské) lásky. 
(K obvyklému nadpisu dotyčné rubriky
„Víra a pochybnosti“ redakce doplnila:

„Vyznání: láska místo úřadu“.) Když
nic jiného, odnese si z rozhovoru čtenář
rozpoznání, že téma nazývané v perso-
nalistice „rovnováha práce a soukromí“
nelze obcházet ani v profesi duchoven-
ské. Např. na provokativní dotaz novi-
nářky, zda je pro něj rezignace snazší
než pro nějakého politika, Nikolaus rea-
guje mimo jiné takto: „… Povinnost sice
pro mne hraje významnou roli, ale jsou
hranice služby a nároků funkcí. Úmrtní
oznámení jako ´Jeho životem byla práce,
na sebe nikdy nemyslel´ dnes už naštěs-
tí skoro nečteme. Zde lidé zmoudřeli.
Když jsem jako farář začínal, museli
jsme je číst často. Tehdy jsem si pokaždé
myslel: Ti ubožáci, nebyli právi sami
sobě, nedostáli nárokům svých rodin.“
Občas se Schneiderovi v odpovědích
doplňují, jindy se – místo s novinářkou
– baví mezi sebou. Zatímco Anne zastá-
vá názor, že „pomoci při umírání může
též znamenat, že se proces umírání
urychlí“, Nikolaus trvá na tom, že

„vstup do života ani rozloučení nemáme
v rukou“.
Citujme z obecně (v klasických médiích i
na sociálních sítích) nejpropíranější
pasáže rozhovoru: „Anne: Kdybych
měla dospět tak daleko, že bych chtěla
umřít, pak doufám, že mne můj muž
doprovodí do Švýcarska…Zeit: Pane
Schneidere, kýváte. Mohu se zeptat, zda
byste přání vyhověl? Nikolaus: Bylo by
to sice zcela proti mému přesvědčení a
určitě bych to s Anne ještě probral. Ale
na konci bych ji tedy proti svému pře-
svědčení z lásky doprovodil. Anne: Ano,
to jsi mi slíbil. Nikolaus: Za tím stojím.
Láska je rozhodující.“
Navzdory nezvyklé délce lze (též díky
profesionalitě novinářky, která volí od-
povídající mix vcítění, agrese, pochope-
ní, jízlivosti atd. a na témata je důkladně
připravena) rozhovor se Schneiderovými
v týdeníku Die Zeit charakterizovat
dvěma slovy: úžasná síla.

František Schilla

Láska místo úřadu

Poslední prosincový den uplyne 630 let od chvíle, kdy
31.12.1384 zemřel anglický teolog a univerzitní profesor
na Oxfordské univerzitě John Wycliffe. Byl také nazýván
„ranní hvězdou reformace“. Narodil se asi v roce 1320 
v Yorkshiru. Od mládí byl studentem dychtícím po
poznání a vzdělání. Asi v 16 letech nastoupil na Oxford-
skou univerzitu. Postupně se stal jedním z nejuznávaněj-
ších myslitelů a nejučenějších mužů na celé univerzitě. 
V druhé polovině 14. století zachvátil Anglii mor. Když
Wycliffe viděl, jak mor prochází zemí, byl hluboce zasa-
žen ve svém srdci. Uvědomil si, že nemá odpovědi na nej-
základnější otázky života a smrti. V zoufalství volal:
„Bídný já člověk! Kdo mne vysvobodí z toho těla smrti?“
Na tuto otázku začal hledat odpověď v Písmu svatém.
Když začal Písmo studovat, otevřel se mu duchovní zrak
a on našel odpovědi na své otázky a také začal poznávat,
jak velice je církev vzdálena od učení Bible. Jako teolog
získal pak hluboké poznání Bible a na Oxfordské univer-
zitě široký ohlas svými přednáškami i svými spisy.
Působil rovněž v královských službách jako teologický
poradce a v roce 1374 dostal od krále Eduarda III. farnost
v Lutterworthe, kterou měl na starosti až do své smrti. 
V roce 1378 nastal v církvi velký rozkol. Proti papeži
Urbanovi VI. byl zvolen protipapež Klement VII. Tento
stav zvaný „velké schizma“ trval skoro 40 let a ukončil ho
až koncil v Kostnici v roce 1417. Schizma přispělo k tomu,
že Wycliffe po roce 1378 odmítl celou tradiční strukturu
středověké církve. V díle O pravdě svatého Písma formu-
loval myšlenku, že „Písmo je nejvyšší autoritou pro kaž-
dého křesťana, je normou víry a každé lidské dokona-
losti“. 
Toužil také, aby k Bibli měli co nejlepší přístup i obyčejní
lidé. To ho pak vedlo k velmi významnému činu – k pře-
kladu Bible z latiny do jazyka běžných lidí, do hovorové
angličtiny. Wycliffe byl iniciátorem překladu, na překlad

dohlížel a po jeho smrti ho dokončila skupina jeho žáků 
v Oxfordu a Lutterworthu.
Už v roce 1377 byl obviněn, že učí bludy. Podle jeho učení
(spis „Protestatio“) nesmí mít církev pozemské statky,
jediným pramenem víry je Písmo svaté, papež je Antikrist
a církev ho nepotřebuje. V křížových výpravách viděl jen
podniky loupení a plenění. Církev by se měla řídit vzo-
rem z doby apoštolské.
V roku 1380 v díle „O eucharistii“ popřel učení o trans-

substanciaci (o hmotné proměně chleba a vína na skuteč-
né tělo a krev Krista) jako nelogické, nebiblické a neodpo-
vídající učení prvotní církve. Vedení církve označilo tento
postoj jako herezi. Dokonce se kvůli tomu konalo v Lon-
dýně soudní líčení. Wycliffe byl odsouzen jako bludař a
byl vyhoštěn z Oxfordu. Jeho spisy byly spáleny.
Závěr svého života strávil John Wycliffe na faře v Lutter-
worthu, kde studoval Písmo a sepisoval kázání a teolo-
gická pojednání. Je vskutku velký Boží div, že zemřel při-
rozenou smrtí a ne upálením – sám očekával, že skoná u
kůlu. Pár dní před koncem roku 1384 Wycliffa postihla
mrtvice a zemřel pak 31.12.1384.
Wycliffe inspiroval rovněž mnoho kazatelů, aby začali
šířit evangelium mezi chudobnými lidmi. Tito kazatelé,
známí jako „lollardi“, žili v jednoduchosti a veliké skrom-
nosti. Církev je začala pronásledovat; oni však vytrvali 
v díle i přes silné pronásledování. Římská církev pak pro-
sadila, aby lollardi byli trestáni smrtí. Někteří byli upále-
ni, jejich myšlenky však nezanikly.  V následujících stole-
tích se John Wycliffe a lollardi stali inspirací pro refor-
mační kruhy ve Velké Británii. Jejich dílo mělo rovněž
veliký vliv na reformaci v Evropě. Reformace znamenala
pak návrat k Písmu svatému jako jediné autoritě pro věří-
cí křesťany v celém světě.
Wycliffovy spisy přiváželi do Čech pražští univerzitní

John Wycliffe (1320-1384)

(Manželé Schneiderovi o práci a soukromí u duchovních)

Dokončení na str. 4
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Ale nyní, hle, mám svědka na nebesích, můj přímluvce je na výšinách. Ať se mi přá-
telé posmívají, moje oko hledí v slzách k Bohu.                                         Jób 16,19s
Příběh učedníka Páně Štěpána tvoří Vánocům zvláštní rámec. Je především
starší než evangelium samo i s betlémským příběhem. Váže se k bolestné
zkušenosti povelikonoční, kdy se ukázalo, jak bude obtížné zůstat věrný
Ježíšovu odkazu a bázni před Hospodinem. Kamenovaný Štěpán se stává
prototypem svědků, kteří volají i v trápení k odvaze a naději. I reformační
tradice si vážila martyrů- mučedníků, kterým se dostalo označení svatých.
Byla však daleko od myšlenky zvláštní přímluvné síly těchto věrných a sta-
tečných lidí za ty, kteří stateční nejsou. Štěpánův příběh ale není jen příkla-
dem mučednictví pro víru. Štěpán ukazuje k prameni lidské naděje, kterou
nepodlomí ani nepřátelství a nenávist vrstevníků, kdysi dokonce i přátel.
Svým údělem se tak Štěpán řadí po bok starozákonního Jóba a jeho trápení.
V 16. kapitole knihy Jób si připomeňme několik vět. Ale nyní, říká Jób. To
jeho NYNÍ je čas hluboké lidské bídy. Je zbaven vnějších opor. Je zbaven
rodiny, synů jako příslibu budoucnosti rodu a tím i požehnání. Je zbaven i
síly vzdorovat osobnímu fyzickému trápení. Tvář mi opuchla od pláče a na
má víčka padlo šero smrti /16,16/. Na duchu jsem zlomen, a co posměšků
zakouším /17,1/. Přesto je obklopen lidmi, o kterých lze jen s nadsázkou
povědět, že to jsou přátelé. To, co bychom dnes asi nazvali zbožným sypá-
ním pepře do ran, bylo jen jinou podobou náboženské sveřeposti vrstevní-
ků Štěpánových. To, co bývá na lidech nejbolestnější, je jejich necitlivost  a
neústupnost i za cenu, že druhý trpí. Provází to obecné dějiny včetně nábo-
ženských až do současnosti. Jóbovo i Štěpánovo NYNÍ je časem, ve kterém
nevítězí dobrá vůle, ale jen řeči do větru, říká Jób/ 16,3/. A Štěpán podob-
ně připomíná: Přijali jste zákon z rukou andělů, ale sami jste jej nezachova-
li… /Sk 7,51/ Partneři rozhovoru s Jóbem i se Štěpánem si něco takového
nepřipouští. Na Jóba se dál valily výčitky a slova soudu, na Štěpána dokon-
ce kameny. Vzdor hlubokému ponížení bez soucitu zní slovo nečekané:
SVĚDKA A PŘÍMLUVCE mám na nebesích. Nikdo z lidí víry tak nemusí
resignovat ani v bolestném NYNÍ svého vlastního života, pokud má oči
upřené k nebesům Hospodinovým. Pohled nahoru však nejsou oči obráce-
né v sloup ve farizejské zbožnosti, kterou Ježíš odmítal. Jób vyznává k nebe-
sům cosi jiného: Násilí na mých rukou nelpí a má modlitba je ryzí. O Štěpá-
novi čteme, že byl pln Ducha svatého. Oba mužové i svědci tak na sobě
nesou znamení Boží přízně, i když vnější okolnosti jejich života jsou nepříz-
nivé. Jóbovi je Bůh svědkem, že má ruce opravdu čisté. To není lidská
pýcha, která by se holedbala. Je to vědomí o soudu, který je spravedlivý,
který nepřekrucuje a nepřevrací pravdu v lež a světlo v tmu… Ale soud
podle pravdy vynášeti bude…  bude jednou zvěstovat prorok o Mesiáši,
kterého jako Syna člověka, stojícího po pravici Boží, vidí mnohem později
učedník Páně Štěpán. A ryzí modlitba? Kolik nedorozumění a sporů vyvo-
lala jen diskuse o moci a síle volání k nebesům. Štěpán ryzost své modlitby
potvrzuje jinak. Na konci lidských sil prosí: Pane, odpusť jim tento hřích!
Také Jób volá k Hospodinu se stejnou pokorou: „Kdo smí nerozvážně
zatemňovat úradek Boží? Jen z doslechu jsem o tobě slýchal. Teď však jsem
tě spatřil vlastním okem. Proto odvolávám a lituji všeho v prachu a 
v popeli.” Setkání s Hospodinem v modlitbě je setkáním s jeho slávou a
zaslíbením. My pak nemáme nic, co bychom mohli přidat, nebo doplnit. 
V modlitbě člověk odevzdává sebe samého do plnosti Boží vůle, jak nám to
ukázal Ježíš v Getsemane… Ne jak já chci, ale jako ty chceš… Dělicí čára
mezi spolehnutím víry a nábožen-skými zvyklostmi se táhne právě oněmi
okamžiky sebeodevzdání v naději a bez nároku. A za ty druhé prosíme s lás-
kou tak, že Pán Bůh sám ví nejlépe, co potřebujeme, kdy to potřebujeme  a
jak nám to dá. Jen ten, kdo došel v poznání Božího majestátu až sem, ten
rozumí i slovu Jóbovu, který volá: Oči mé v slzách hledí k Bohu…Je těžké
povědět, zda jsou to slzy bolesti, či dojetí nad velebností Toho, který má trůn
na nebesích. Určitě to ale nejsou slzy zoufalství a pláč, který nelze utěšit. Oba
svědkové víry, na něž dnes myslíme, vzácným způsobem viděli. Viděli
slávu Boží v její zachraňující podobě.
Jsme Pánu Bohu vděčni, že nejsme ani v situaci Jóbově, či Štěpánově.
Nevím, kdo z nás by unesl stejnou míru mučednictví jako oni. K Vánocům
však patří i tento příběh jako druhá tvář radosti a pokoje. Už proto jen, že i
Ježíš sám kráčel od Betléma ke Golgotě, ale také proto, že nemáme žádnou
záruku toho, že se nikdy neocitneme v sevření Zlého. Ať má jakoukoli podo-
bu, oba mužové víry nám připomínají, že ani v slzách není nemožné hledět
na modlitbě k Božím nebesům. Vždyť tam a u něho je pomoc, pokoj i vykou-
pení. Amen

František Pavlis

Do našeho volnějšího seriálku, který je
odezvou na letošní Rok české hudby,
zařazujeme na závěr poněkud provoka-
tivní zamyšlení nad citlivou otázkou
národní identity skladatelů a jejich díla.
Poněkud se tak zpochybňuje koncept, že
by nějaká hudba mohla být přiřazena
jen k určitému národu, zvláště když se
jednalo o období, ve kterém se mísily
nejrůznější kulturní a jazykové vlivy.
Obecná úvaha v tomto směru by byla
pro nás přijatelná – ale jak se s ní vypo-
řádáme, když se dotýká našeho oblíbe-
ného českého skladatele?! A právě
toho, s nímž je spojována Česká vánoč-
ní mše? Přejeme vám, ať i tak vám le-
tošní Vánoce rozezní lahodnou hudbou
a povzbudivým zpřítomněním vánoč-
ního evangelia. 

Red.

Ptáme-li se s jednou ze současných
skladatelek, Marií de Alvear, naro-
zenou roku 1960, jejíž tvorbu najde-
me i v repertoáru českých dirigen-
tů, zda se cítí jako španělská sklada-
telka, odpoví, že je Španělka a
Němka. Nikoliv napůl Španělka a
napůl Němka. Její otec je Španěl,
matka Němka. S její identifikací
nemáme problém, řekla to o sobě
sama. A pokud by se někdo opová-
žil interpretovat její národní identi-
tu jinak, mohla by se bránit. Do-
volte mi ovšem, abych se krátce
zastavil u pojmu „národní identi-
ta“. Je spojen s národností a ta, dle
občanských průkazů některých
evropských zemí, nemusí souviset
se státní příslušností. Takže finský
skladatel může být švédským. A
není tajemstvím, že se najdou i pří-
pady, kdy se národní identita
ukáže být velmi flexibilní, jakmile
jde o získání grantů a jiných pod-
půrných prostředků… Skladatelé,
kteří žili v minulých stoletích, se již
bránit a hájit nemohou. obzvlášť ti,
kteří byli böhmisch, nikoli čeští.
Mohlo by se to zdát jako malicher-
nost, ale přivlastnění jejich jmen
bylo a je často trikem, jak obohatit
národní kulturní dědictví.
Jsou i jiné triky, což dokáže napří-
klad pohled do renomovaného
hudebního slovníku New Grove,
kde se dočteme: “Mozart, austrian
composer…” Nebýt Mozartových
koulí, dějiny hudby by se možná
vyvíjely jinak…
Namátkou připomínám příklad
skladatele Ryby, jehož nejznámější
dílo je hráno pod hrozným označe-
ním „rybovka“, což vyvolává pocit
čehosi mezi rybí polévkou a vánoč-
kou… Toto dílo již dlouho není chá-
páno jako část mešního ordinária,
nýbrž jako zábavná hra o jesličkách,
kdy je děj nadřazen liturgickému
významu a je poplatný současným
potřebám. Takže prakticky každý,
kdo na něco hraje (bez ohledu na
stadium technické dokonalosti), si
na ni troufne. A to i veřejně.
Mohl bych to vyjádřit i smířlivěji: to
dílo je prostě velmi populární. Beru
teď v potaz, že populární pochází
ze slova populus, jakož i plebs.
Ryba sám se podepisoval jako
Jakob Johan, Johan s jedním „n“,
takže podle dnešních německých
pravopisných norem jde o chybně
napsané jméno Jan. V českém pro-
středí je oslovován jako Jakub Jan,
pokud vůbec někdo dbá na správ-
ný sled jmen. Existuje řada mož-
ných odpovědí na otázku, proč se
skladatel v Čechách najednou jme-

nuje jinak. Jak známo, můžeme pra-
meny interpretovat různě, a to i dle
potřeby. Například při žádostech o
granty. Proč se ale Jakob Johan jme-
nuje Jakub Jan, když například
skladatel Ferenc Liszt není v Če-
chách znám pod odpovídajícím
jménem František Mouka?
Z hlediska historické korektnosti si
musíme tuto otázku položit. Je
ovšem mně i trochu trapně, že v
případě Ryby tuto otázku poklá-
dám já, jako Němec. V českém pro-
středí byla zatím ignorována. V ně-
meckém prostředí ale naopak pro-
běhla podobná diskuse — napří-
klad Jan Jiří Benda není Johann
Georg, jeho syn František Antonín
byl ale v Berlíně pokřtěn jako Franz
Anton. To Leoš zůstane Leošem.
Dále chci jen upozornit na fakt, že
Josef Mysliveček přes své italské
úspěchy a označení Il divino boemo
je v Itálii dodnes Josefem Mysliveč-
kem, nikoli Giovannim. Tento para-
dox pokračuje při pohledu do
Rybovy korespondence. Budeme-li
ji citovat dle vědeckých pravidel,
tzn. v původním jazykovém znění,
mohlo by se zdát, že Ryba psal jen
německy. Českých dokumentů
najdeme v Rybových rukopisech
pramálo. Paradox podtrhne fakt, že
jeho první významná, tiskem publi-
kovaná česká tvorba, 12 písní, byla
vydána pod německým titulem
Zwölf böhmische Lieder. Oproti
tomu by se měl mnohem více ocenit
Rybův přínos pro českou hudební
terminologii v době raného národ-
ního obrození.
Jeho hudební nauka Počáteční
základové z roku 1817 uvádí jméno
autora v  podobě Jan Jakub Ryba.
Můžeme toto považovat za začátek
zčeštění jeho jména? Pak bychom i
chybný sled jmen museli považo-
vat za správný.
Nechci zde položit otázku, zda se
Ryba cítil být Němcem, nebo
Čechem. Nechci ani dle příkladu
Marie de Alvear šalomounsky
navrhovat, že byl Němcem i Če-
chem. Je navíc otázkou, zda pro
něho byla národní identita život-

ním tématem. Proto závěrem polo-
žím otázku. Najdeme odpověď v je-
ho hudbě? Je česká? A pokud ano,
kdo stanovil kritéria, abychom ji
takto mohli definovat? A není sta-
novení takových kritérií jen mar-
ným, zastaralým, šovinistickým
pokusem? Nebo alespoň procház-
kou po tenkém ledě?
Prozrazuje jeho možná nejvíce
národní hudba, v podstatě jeho
taneční hudba, něco o jeho národ-
nosti? A co když byla psaná na ob-
jednávku? Při pohledu na Rybovu
taneční hudbu musíme konstato-
vat, že Ryba nebyl ani Čechem, ani
Němcem, ale nejspíš Francouzem.
Taneční hudba, hlavně ta provozo-
vaná prostými lidmi, řemeslnický-
mi cechy, např. v Praze, kde Ryba
studoval, byla předepsaná cechem
tanečním. Sama skutečnost, že se v
roce 1788 objevila kniha o tomto
spolku s cílem zprostředkovat
synům a dcerám ševců, obuvníků,
mlynářů a jim podobným, čili
žádné šlechtě, společenské tance o
nedělích a svátečních dnech, dokla-
duje význam této skutečnosti 
v centru Čech. Z hlediska sociolo-
gického je důležité, že víkendová
výuka a následně večerní akce byly
přístupné veřejnosti.
Dále, že taneční cech měl přísně sta-
novený repertoár o devadesáti tan-
cích! Když ale čteme jejich seznam,
jsme z jejich označení zaskočeni:
Menuet Damur, Lafrans, Anschu,
Burgund, Paspje spanier, Pastorell,
Prager Marionett, Laschursch. Za-
stoupen není žádný český tanec.
Stejně jako v ostatních zemích slaví
triumf nadšení pro tance frankofon-
ní. Ale určitě se mnou každý bude
souhlasit, že z toho nemůžeme
vyvodit seriózní závěr, že Ryba se
jmenoval Jean-Jacques. Nebo že
měl jinou národní identitu.

Andreas Kröper 

Otištěno s laskavým svolením autora,
podle sborníku Národní identita/y v čes-
ké hudbě, Praha 2012, red. opraveno
Autor je hudebník, dirigent a muziko-
log. Je členem České hudební rady.

národní identita— PříkLad J. J. ryby

rok české hudby 2014

Vánoční  evangelium – pastýři v té krajině u Betléma ponocovali a drželi stráž nad
svým stádem. A aj,  najednou se před nimi objevil anděl a celá krajina se rozzářila
světlem Boží slávy.  Velmi se  vyděsili, ale anděl jim řekl: "Nebojte se! Nebo zvěstu-
ji vám radost velikou, která bude pro všechny lidi. Nebo narodil se vám dnes Spasitel,
Kristus Pán, v městě Davidově. A toto vám bude znamením, najdete děťátko zavi-
nuté do plenek, ležící v jeslích." A hned s andělem se objevilo množství nebeských
zástupů takto chválících Boha:" Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi,
Bůh v nich má zalíbení." Jakmile od nich odešli andělé do nebe, řekli si pastýři:
Pojďme až do Betléma a podívejme se, co tam stalo, jak nám Pán oznámil.  Spěchali
tam a nalezli Marii a Josefa i to děťátko ležící v jeslích. Když je spatřili, pověděli, co
jim bylo řečeno o tom dítěti. Všichni, kdo to slyšeli, užasli nad tím, co jim pastýři
vyprávěli. I navrátili se pastýři velebíce a chválíce Boha  za všechn,o co slyšeli a vidě-
li, jak jim to bylo řečeno. 
Nevíme datum narození ani hodinu, ale víme, že to bylo v noci. Proto křesťané ten
den, který byl vybrán dodatečně, slaví noční slavnostní bohoslužby, většinou o půl-
noci.  
Přeneseme se do vánočníhu času roku 1818 do městečka Obendorf, poblíž rakouské-
ho města Salzburgu. Sváteční  Štědrý den.  Franz Xaver Gruber, učitel a varhaník
v místním kostele sv. Mikuláše. Pan učitel vyšel na chór, aby si ještě na varhanách
procvičil některé skladby, ale žádný tón nezazněl. Nahlodané měchy asi padly za oběť
myším a už se ten den nedaly opravit. Varhaník strnul hrůzou. Půlnoční, a bez
hudby, to je nemyslitelné. Šestadvacetiletý farář Josef Mohr byl najednou vyrušen
varhaníkem.. Důstojný pane, půlnoční mše bude bohužel bez hudby. Varhany vypo-
věděly službu. Půlnoční mše však nesměla  zůstat bez hudby. Farář si vzpomněl, že
má v šuplíku vánoční báseň, kterou napsal před dvěma lety. Oslavu noci, v níž se
narodil Spasitel. Franzi, co kdybyste k ní složil hudbu? Postačí pěkná jednoduchá
melodie, kterou zahrajeme na kytaru. Gruber nelenil, velice rychle ji složil a už pospí-
chal mrazivým večerem na faru. S hotovou písní. “Tichá noc, svatá noc” byla na
světě, měla 6 slok. Pro dva sólové hlasy, malý sbor a kytaru. O půnoční mši

Příběh štěpána

24.12.1818 tak zazněla dnes bezesporu světově nejoblíbenější a nejznámější vánoční
píseň. Tichá noc vyjadřovala klid a nádheru i radostné poselství štědrovečerní noci,
která bude pro všechny lidi. Působivá a zároveň jednoduchá melodie se  vryla všem
do paměti. Bylo to jistě dílo šťastné chvíle. Záhy se rozšířila do celého světa a  byla
přeložena dle některých pramenů asi do 140 jazyků. Je to téměř pohádkový příběh,
který se však skutečně stal.
Kostel svatého Mikuláše se nedochoval. Smetla ho velká voda rozvodněné řeky
Salzachu. Na stejném místě však byla postavena nová kaple, která nese název Kaple
Tiché noci a je o Vánocích magnetem jak místních obyvatel, tak turistů z celého
světa.

Tichá  noc, svatá noc! 
Co anděl vyprávěl,

přišel s jasností
v pastýřův stan,
zní již z výsostí,

z všech země stran:
Vám je dnes Spasitel dán,

přišel Kristus Pán.

Jan Trnka

tichá noc, svatá noc



moje máma
Vánoce v rodinném kruhu byly vždy ošemetné.
Těšení střídal stres. Těšívala jsem se na vánoční
prázdniny, ale především na návštěvu babiček 
v Litoměřicích. U jedné z nich se scházeli všichni
příbuzní, všichni mě měli rádi a podnikali se
mnou nebývalé radosti, které k Vánocům patří.
To nejhezčí na Vánocích bylo, že jsem při boho-
službách mohla sedět za varhanami s mým stre-
jdou, který na ty varhany hrál. Už tehdy jsem cítí-
vala potřebu splynout v nějaké myšlence s lidmi
dobré vůle. Tuto potřebu měla i máma, hasívala
rodinné požáry, o kterých jsem neměla ani tušení,
starala se o všechno, co babičky nezvládaly a co
dělalo Vánoce Vánocemi. Starala se, aby každý
měl, co potřeboval. Jen o ni se nikdo nestaral.
Když jsme před Silvestrem opouštěli tuto idylku
a vraceli se do Prahy, obě babičky dávaly najevo
něco jako úlevu. Matka mojí matky měla velmi
malý byt a často si pochvalovala, že je jí příjemné
bydlet takhle, protože se k ní nevejde moc lidí. Na
Štědrý večer bývala už od pozdního odpoledne
sama. Poslouchala koledy z rádia, zapálila svíčku
a myslela na své věci. Když se za nás všechny
pomodlila, šla spát, těšíc se na zítřejší bohoslužby.
Moje maminka to nechápala - proč není s námi
všemi pohromadě? -ptávala se více sama sebe.
O čtyřicet let později moje máma ovdověla. Na
Štědrý den jsme se o ni se sestrou přetahovaly

jako o mikulášskou punčochu. Ona ale nikdy
nechtěla zůstat na tu pravou slavnostní večeři.
Vždy  přijala pozvání jen na pozdní oběd, ať u
mne nebo u sestry, bez většího zájmu shlédla
vyšňořený byt, načančané mísy s cukrovím a ovo-
cem, poděkovala za dárky, svoje nenápadně odlo-
žila pod stromeček, který jsme kvůli ní ustrojili o
den dříve. Když se začalo smrákat, poprosila, jest-
li bychom ji mohli odvézt domů. 
„Ale mami, co tě to napadá, vždyť je sotva pět
hodin!“ ukecávala jsem ji. „Zůstaň přece ještě 
s námi, vždyť je Štědrý den!“
„Právě proto chci jet už teď domů. Pustím si z rá-
dia koledy, zapálím svíčky, chvíli se budu modlit,
chvíli vzpomínat a pak půjdu spát. Ráno chci brzy
vstát a jít do kostela.

naše Babička
Znám jednu krásnou dámu, která si říká Babička.
Je jí už dost přes osmdesát a žije  nedaleko našeho
města uprostřed své rodiny v domku, kde má své
soukromí i veškerou lásku a péči svých dětí a
pokrevních vnuků. Ona je však Babičkou mno-
hých. Slouží Bohu i lidem a mnozí ji mají velice

rádi. A tak se všichni staráme, aby ty vánoce měla
opravdu šťastné a veselé. Hrneme se k ní během
adventu, navštěvujeme ji před Štědrým dnem, ale
i na Boží hod, Štěpána, Silvestra, na Nový rok.
Babička by měla být šťastná a veselá. Ale zrovna o
Vánocích bývá spíš unavená z toho mumraje.
Všechny nás ráda vidí, nicméně nejvíce se těší na
Štědrý večer. Se svou rodinou uzavřela dohodu,
že společně poobědvají, podarují se, pomodlí a
požehnají si navzájem. Odpoledne už je Babička
ve svém pokoji sama a užije si zaslouženého šlo-
fíčka i pár pohádek v televizi, kterýžto "úlet" vese-
le přiznává. Dříve babičky pohádky vyprávěly,
dnes je sledují v televizi. Doba se mění a naše
Babička je docela moderní. Kolem páté poklidí,
aby měla "hezký stůl". Babiččin stůl se neprohýbá
pod cholesterolovými bombami. Vyniká krásnou
aranží z živých květin a nějaké té zeleně. Na stole
jsou jablka, fíky a hrozen vína, protože Babička
miluje Izrael, který nám dal to nebeské Dítě, co
nás všechny zachránilo. Babička zapálí svíčky v
menoře, oblékne se do svátečního a usedne ke
stolu. Modlí se, žehná a vzpomíná na ty, kteří
nepochopili štěstí nebeského daru v jesličkách.
Naše Babička neposlouchá koledy, ale chvály 
z cédéček nebo z křesťanského rádia. Koledy se
hrají jen v obchodech, patří k reklamě. Kdo by o
ně stál? Nakonec si otevře Bibli a nahlas čte
Izajáše. Pak sfoukne svíčky, jde dát dobrou noc
své rodině o patro výš a usne spánkem spravedli-
vých, protože ráno jde přece do kostela

rosťa a Cyril
V jednom městě byl vybudován velmi komfortní
dům pro obyvatele s těžkým zdravotním postiže-
ním. Jmenuje se Krásný domov a poskytuje nad-
standardní péči lidem, kteří se o sebe nemohou
postarat buď pro pokročilý věk, nebo pro těžkou
nemoc. Těžká nemoc je třeba roztroušená skleró-
za. Rosťa a Cyril se v tomto svém novém „domo-
vě“ seznámili poté, co jim bylo přiděleno společ-
né bydlení v moc pěkném pokoji. Byly zde polo-
hovací postele, velká televize, noční stolky, dvě
pohodlná křesla pro návštěvy a dva vozíky pro
chromé. Pod oknem stál jídelní stůl, na kterém
nikdo nikdy nejedl. Rosťa a Cyril byli ochrnutí,
tak nač jim jídelní stůl? Když jim bylo dobře,
odvezli je na vozíku do jídelny, když jim bylo
špatně, krmili je na posteli. Jenže jídelní stůl patřil
do výbavy pokoje, a tak tam byl. O Vánocích na
něj někdo postavil stromeček plný veselých kou-
liček, sněhuláčků, dědů Mrázů. Pod stromečkem
keramický betlémek, kde jezulátko nerušeně
podřimovalo ve stínu volka a oslíka.
„Že sem zase postavili ten lapač prachu?“ ptá se
Rosťa Cyrila. 
„Nevím, taky na to nevidím, ale je to pravděpo-
dobný,“ odpovídá Cyril Rosťovi.
„Mám dojem, že už se smaží řízky, co maj bejt k
večeři. A to je dobře, že je dostaneme teď, protože
večer aspoň nikdo nebude votravovat. Aspoň
Štědrej večer by měl bejt bez buzerace a teplomě-
rů,“ souhlasí Cyril s Rosťou. 
Ošetřovatelka, přizdobená umělou větévkou na
zástěrce a slavnostním úsměvem ve tváři, přinese
dva talíře s nadrobno nakrájenými řízky a rozmi-
xovaným bramborovým salátem. Postupně oba
mládence nakrmí, protože dnes, jako naschvál, se
u obou dostavila ataka, která jim znemožňuje
pořádně kousat a sdílet s ostatními společný oběd
v ozdobené jídelně.
„Kdyby sem dal někdo jmelí, s gustem bych se
nacpal těma jedovatejma kuličkama. Aspoň by
byl od Vánoc pokoj,“ medituje nahlas Rosťa po
odchodu ošetřovatelky.
„Já bych zase bral flašku něčeho, po čem bych ty
blbý Vánoce zaspal až do Třech králů. S tou mojí
„rozkou“ bych toho moc nepotřeboval,” míní
Cyril.
„Ty se máš, bejvalka za tebou nepřijde a kluka
máš ještě malýho, ten sám netrefí. Ale do hodiny
můžeme počítat s invazí mojí famílie, protože,
přece mě tu na Štědrej den nenechaj samotnýho.
A tak budeme muset tu šaškárnu nějak vydržet,“
obává se Cyril známé vánoční reality.
Stmívá se, na dvoře Krásného domova se rozsví-

til obrovský vánoční strom, jako by ho někdo 
z pacientů mohl náležitě ocenit. Návštěvy se už
většinou vytratily, protože musí přece slavit Vá-
noce podle všech pravidel. V Krásném domově
není ta pravá atmoška, jakkoliv se o ni tolik lidí
snaží. Všude ozdůbky vlastnoručně vyráběné v
arteterapeutických dílnách, na stolcích ve výklen-
cích chodby misky s cukrovím a ovocem, vázičky
se smrkovými větévkami a jmelím. Jenže u stolků
nikdo nesedí, nikdo nemlsá, nikdo nebeseduje.
Všude je ticho, jen ze sesterny hraje rádio koledy.
Rosťa a Cyril se dočkali zaslouženého klidu. Leží
na svých postelích v civilu, jak říkají slušivým tep-
lákovým soupravám. Vedle postele je připevněn
plastikový sáček, který po několika hodinách
ošetřovatelka vymění za prázdný. Rosťa a Cyril si
povídají o sexu, o svých bývalých sportovních i
pracovních výkonech, zlobí se na své bejvalky a
stýská se jim po psech, které mívali. Rosťovi se
dokonce často zdává, že jezdí na kole, zatímco
Cyrilovi o basketu, který hrával.
Večer přijde řádová sestra dobrovolnice, která
mívá noční službu.
„Tak co, pánové, mám rozsvítit svíčku a přečíst
vám něco z Písma svatého?“ ptá se zdvořile a přá-
telsky zároveň.
„Klidně, sestři,“ říká Rosťa, „my aspoň rychlejc
usnem.“
Sestra při svitu svíčky čte vánoční příběh z Lu-
kášova evangelia. Předtím ještě nabídla možnost
zúčastnit se ranní bohoslužby. Nakonec se po-
modlí, oba spící požehná křížem, sfoukne svíčku
a potichu odkráčí.
V noci se Cyril probudí s jakýmsi divným poci-
tem. Diví se, že neslyší Rosťovo obvyklé chrápání.
Brzy pochopí, že je v pokoji zcela sám. Tělo ležící
na vedlejší posteli už s kamarádem Rosťou nemá
nic společného.

delicie nerková

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

bohoslužby

EVAngEliCKý Sbor V PrAzE 4 –
nuSlíCH vás všechny srdečně zve
na děkovnou oslavu 80. výročí
otevření nově postaveného koste-
la v neděli 11. ledna 2015.
Při dopoledních bohoslužbách 
v 9.30 hodin bude kázat synodní
senior Joel Ruml.
Po nich se můžete těšit na koncert
Collegia 1704.
Jste rovněž zváni ke společnému
obědu a od 14.00 hodin k troše
historie stavby kostela a vzpo-
mínkám bývalých kazatelů sboru

Pozvánky

inzerce
V Klidné ČáSTi CEnTrA dobříšE
nabízím přízemní byt 3+1 v RD,
cca 80m2, zahrada. Hledám zá-
jemce o dlouhodobý pronájem a o
aktivní členství v místním sboru.
Nájem 6500,-/měsíc plus zálohy
na energie a vodné. 
Informace u faráře Samuela
Hejzlara, tel: 603578108 e-mail:
sammyhej@gmail.com.
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přece nebude na Štědrý den sama!

studenti a učitelé, mezi nimiž vynikal Jeroným
Pražský.  Wycliffovy názory nalezly silnou odezvu
v českém prostředí. To byl jeden z výsledků česko-
-anglických kontaktů, které zesílily po sňatku
Anny Lucemburské s Richardem II. (Anna, dcera
Karla IV., byla v Anglii velmi oblíbená). Wyclifovo
učení převzal také Jan Hus a spojoval ho s reform-
ními snahami v církvi.
Na koncilu v Kostnici byl nejen mistr Jan Hus
odsouzen k trestu smrti, ale v roce 1415 byl odsou-
zen i John Wycliffe jako kacíř; bylo nařízeno, aby
jeho kosti byly vyndány z hrobu a spáleny, a jeho
hrob byl zrušen.  V Praze byly Wycliffovy knihy
jako kacířské zkonfiskovány a spáleny na hranici. I
o něm platí biblická slova: „Protože věřil, ještě mluví,
ač zemřel.“ Žd 11,4. „Myslete na to, co všecko ON (Pán
Ježíš Kristus) musel snést od hříšníků, abyste neochabo-
vali a neklesali na duchu.“ Žd 12,3. 

St.Kaczmarczyk

zpěVy u jeSliček
(Z Veršů VáclaVa renče)

od prahů lidských odehnaná,
ve chlévě slehla chudá Panna.
Tu uprostřed noci vzešlo ráno

a na nebi hvězda radostná,
s ní andělé se z nebe snesli,

by volali a troubili.
Probuďte se, probuďte se

novinu vám hvězda nese,
ozařuje celý svět.

Zvony zvoní v nočním tichu.
narodil se z růže květ.

Vstávají ze sna pastýři
a diví se a žasnou.

a bez váhání zamíří
kde vidí hvězdu jasnou.

nad holým chlévem z kamení,
co hledí dolů k městu,
hoří to Boží znamení

a osvěcuje cestu.
svolává k chlévu ze všech stran

i anděle i lidi.
a kdo má srdce dokořán,

každý to světlo vidí.

John Wycliffe (1320-1384)
Dokončení ze str. 2

oPraVa

V ET-KJ 34/2014 ve článku Karel
Kryl na 3. straně došlo k nemilé
chybě. Samozřejmě, že správný
název první desky K. Kryla je:
Bratříčku, zavírej vrátka. Což si
patrně mnozí čtenáři uvědomili...
Za záměnu se omlouváme.


