
Poznávej, 
jAká je tvá vírA
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Celý život je ta nejprestižnější škola,
v níž se můžeme naučit buď mnoho
dobrého, nebo svůj čas promarní-
me. Procházíme v ní zkouškami a
na nás záleží, jak v nich obstojíme. A
ty nejrůznější zkoušky, kterým mů-
žeme být v životě vystaveni, vychá-
zejí z našeho prostředí a jsou podmí-
něny různými okolnostmi a vzájem-
nými mezilidskými vztahy. Zda 
v nich obstojíme, závisí na tom, jak
sami uvažujeme o svém okolí, o
svých vztazích k nejrůznějším lidem
a o sobě samém. Když pak zkoušky
v našem životě přijdou, naskýtá se
nám jedinečná příležitost uplatnit
(prokázat) svou víru, svou moudrost
nabytou ze čtení Bible, poslechu ká-
zání, z našich modliteb, ze soužití 
v rodině nebo v jakémkoli jiném dob-
rém pozitivním společenství lidí.
Naše víra, kterou vkládáme do mod-
litby nebo do své činnosti, vše, co
jsme získali během svého života, by
bylo marností, kdybychom to neu-
platňovali. Díky nejrůznějším život-

ním zkouškám můžeme prokázat
ryzost a závažnost své víry.
Zkoušky, které nám život připravil,
bývají trpké i bolestivé. A pak se
ptáme, proč se to stalo, proč se to
děje. Chceme slyšet, jaký to má
smysl. My, věřící lidé, bychom chtě-
li vidět za každou životní zkouškou
(pokušením) Boží vliv. A rádi pak
sledujeme, zda naši bližní před Boží
tváří obstojí. Jakubova epištola nás
všechny důrazně varuje, abychom
se neklamali. Od Boha totiž nepo-
chází nic zlého, ani nejmenší stín.
Nejenže Bůh sám je dobrý, ale od
něj pochází jen vše dobré. Naopak
zlé, škodlivé žádosti, úmysly a činy
pocházejí od člověka – od nás. Jak
jim předcházet, jak je minimalizo-
vat? Ve svém životě a v přicházejí-
cích zkouškách hledat vždy, čím a
jak bych mohl uplatnit (prokázat) to
nejlepší, co vlastním, co vím, v co
věřím. Pak se mnoho naučíme a náš
čas bude osvědčen jako dobrý.
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Poselství k neděli Invocavit

Aniž to vědí, používají ho lidé, kteří
chtějí dokázat, že není třeba mít
nějaké náboženství a chodit do kos-
tela. Ukáží vám na člověka, který do
kostela nechodí, ale obstojí ve srov-
nání s těmi, kdo tam chodí každou
neděli: je solidní, slušný, vede spořá-
daný život, je na něho spolehnutí
jako na souseda. Kostel a nábožen-
ství nehrají v jeho životě žádnou roli.
Ví, co má dělat, jak se má rozhodo-
vat, aniž by mu to musel někdo jiný
říci, třeba Bůh nebo někdo jiný.
Zkrátka je nevěřící. Někdy je dokon-

ce lepší než jeho věřící soused. Bylo
by však příliš unáhlené usoudit z to-
ho, že náboženství a víra jsou zby-
tečné. Oni ti nevěřící mají s věřícími
hned na začátku něco společného. Je
to ten známý kategorický imperativ.
Co to je? 
Každý jej zná, i když ne pod tímto
cizím jménem. Imperativ je pátý
pád, jímž voláme a rozkazujeme.
Kategorický je vyslovený jakoby 
z katedry soudní nebo z kazatelny.
O něm se nediskutuje. Prostě platí.
Je to ta duchovní síla, která omezuje

naši vůli tak, aby člověk uznal, že
nepatří jednoduše sám sobě. Cosi – a
je to morální zákon, který člověka
zadrží a řekne mu „ tohle se nedělá“.
Někdy přiměje člověka, aby povstal
a protestoval proti nespravedlnosti,
když ostatní mlčí. Kdo tuto uzdu
neuzná a prosazuje za všech okol-
ností svou vůli, je podivný člověk,
vyřazuje se, nepatří mezi slušné lidi.
Avšak spíše se v lidské společnosti
zakořenilo poznání, že nikdo nežije
bez vědomí, že je za své činy odpo-

kategorický imperativ 
aneb vyšší mravní princip

Údolí Nilu v Egyptě - viz článek na str. 2 ke Světovému dni modliteb

Dokončení na str. 2

výraz „lustratio“ znamená původně smírnou slavnost, důležitý nábo-
ženský úkon, jímž byl národ (místo, pozemek, skupina obyvatel, voj-
sko, věc) očištěn od vědomé či nevědomé poskvrny, smiřován s bož-
stvem a uváděn znova v jeho ochranu. tato smírná slavnost však
neměla způsobovat další poskvrny a nespravedlnosti.
návrh lustračního zákona (1991), který měl po změně režimu „napo-
moci k očistě veřejných institucí“, vycházel ze zásady, že občané, kteří
se podíleli na potlačování lidských a občanských práv, nemohou ve
vymezeném okruhu státních institucí vykonávat určité funkce. 
podíl na potlačování těchto práv byl přitom zjišťován pouze z archívů
institucí, které se na potlačování lidských a občanských práv podílely
(kSč, lm, mv). tak se režiséři očistných snah dostali do paradoxní
závislosti na scénáři, který napsali ti, od nichž měla být společnost
očištěna. 
zákon měl původně platit pět let, avšak byl prodloužen na neurčito.
Jeho optika je však soustředěna na dávnou minulost a zcela pomíjí
čím dál delší období nedávné minulosti. vzniká tak riziko, které
oproti původnímu záměru zákona činí společnost zranitelnější. 
Jeden politik prohlásil cosi jako „s lustracemi na věčné časy a nikdy
jinak“. zdůvodnil to takto: „lidé, kteří spolupracovali s Stb, překro-
čili normy. Selhali jednou, mohli by selhat zase.“ 
zdá se, že takové lidi měl prorocky na mysli G. k. chesterton:
„obzvláště hanebná a nemilosrdná na moderních trestech není ani
tak jejich přísnost, jako jejich trvalost. moderní filosofové tvrdí, že se
jim nelíbí věčný trest na onom světě. můžou být spokojeni. Stvořili
věčný trest už zde, na tomto světě. ... Jeho hrůza pramení z toho, že je
racionální, že si všechno pamatuje, že zachází s člověkem, který jed-
nou zklamal důvěru, jako by byl nedůvěryhodný navždycky.“
(trvalost trestu, překlad zdeněk Hron, dybbuk 2010)
aby bylo jasno – neodmítám lustrace. odmítám „jenom lustrace“,
protože jejich přezdůrazněním oproti komplexním bezpečnostním
šetřením se péče o bezpečnost ve skutečnosti oslabuje. proto jsou lust-
race v současné podobě už téměř nebezpečné. Je to slaboduché politi-
kum, nebo přímo činnost proti bezpečnosti státu?

Jan Schneider

nebezpečné lustrace

Styl komunikace
S pozváním do Hyde Parku ČT, živě vysílaného 7.2.2014, se vše
seběhlo rychle. Nešel jsem k nepřátelům, chápu zpravodajce,
chápu jejich styl, proto jsem váhal jen krátce. Našli si mne sami.
V každé diskusi, i v těch nejvypjatějších, může člověk ohledávat,
zda má ještě všechny části těla pohromadě. A pokud zjistí, že
ano, měl by zachovat klid. Laskavost a nadhled je jedinou zbra-
ní, kterou máme používat. Sarkasmus úsměvů a zúžených zor-
niček je třeba opustit, opravování otázek redaktorů jako chyb-
ných, neustálé řeči o krádežích a podobně - ty nikam nevedou.
Proti vám jsou také jen lidé. A cílem je to, že je máme získat,
nikoli je přeprat svými slovy. 
HiStorická nevázanoSt
Velice často nás tlačí tazatelé svými otázkami do věcí, na které
není třeba odpovídat. Člověk se zaplete jedna dvě. Nebudu niko-
mu v přímém přenosu o majetkovém vyrovnání řešit „odkud
zlo”, když mám třicet vteřin na odpověď. Nenechám si vnutit
nesmyslný termín restituce, nebudu odpovídat na otázky kolem
třicetileté války či protireformace. Záležitost zákona se týká roku
1948 a dalších, tečka. Historik, který mi velice pomáhal, říká:
„Když už o tom někdo chce mluvit, tak v Čechách církve o drti-
vou většinu majetku přišly už po husitských válkách a nikdy jim

nebyl vrácen. To, co církve měly před rokem 1948, je v drtivé vět-
šině výsledek dobrovolných darů věřících a dále (zvláště v pří-
padě klášterů) výsledek moudrého a uvážlivého hospodářství.”
Nemám obavu, že by církvi majetek nepatřil. Martin Šanda,
který se především ranému novověku velmi intenzivně věnuje,
je navíc ještě protestant a tvrdí: „Každý restituent z řad potom-
ků šlechty nebo podnikatelů měl na ten majetek ve skutečnosti
menší morální právo než církev.”
určení pro budoucnoSt
Stát si tím vším řeší svou vlastní budoucnost. To je pravda.
Nemusí platit nové církve a nové požadavky starých církví.
Odstřihne za pár let církve zcela, což jinde v Evropě není. A
bude po církvích žádat, aby byly. Platí jim tedy dopředu, opatr-
ně řeknu, že špatně, to, co bude chtít dále přijímat z obecně pro-
spěšných činností. Nikoliv duchovních činností. Ty ať jsou pla-
ceny věřícími. 
politická odpovědnoSt
Dá, dá. Nedá, tak nedá a musí si to ustát. Stát má moc rozhodo-
vat a ti, kdo vládnou, mají povinnost počítat. Ať si rozhodnou,
jak chtějí. Nám, církevníkům, nepřísluší komentovat, zda nám
něco uberou anebo nechají. 

Daniel Kvasnička, kazatel CB Říčany

Aktuálně
Písemný ohlas na rozhovor o tzv. „restitucích“
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ArmádA sPásy sPoluPrAcuje
s ekumenIckou rAdou církví v čr
Armáda spásy, dlouhodobě působící v ČR, je od loňského podzimu
nově registrovanou církví v České republice, proto bylo i logickým kro-
kem, že její představitelé požádali o spolupráci s Ekumenickou radou
církví v ČR. Delegáti 10. Valného shromáždění ERC v ČR na svém zase-
dání 28. 11. 2013 přijali Armásu spásy zatím jako členskou církev se sta-
tutem pozorovatele, s tím, že není vyloučeno, že se Armáda spásy 
v budoucnu stane plným členem Ekumenické rady církví v ČR. 

Sandra Silná, 
www.ekumenickarada.cz

otevře se vatikánský archiv?
Objevují se úvahy, že by mohly být odtajněny dokumenty z dob druhé
světové války, které by snad ozřejmily působení papeže Pia XII., který
vykonával svůj úřad v nesnadné válečné době. Dosud je vnímán nejed-
noznačně, na jedné straně jsou zmiňovány jeho zásluhy na pomoci
mnoha lidem, i židům, v té kruté době; na druhou stranu je obviňován,
že proti fašistickému zlu nepozvedal svůj hlas, a tak jakoby nechával
tomu zlu volný prostor.
Současný papež již v dřívější době naznačoval, že by k otevření této
části vatikánského archivu mohlo dojít, asi by se takový krok dal oče-
kávat v souvislosti s jeho plánovanou květnovou návštěvou v Izraeli.

euthanasie pro děti?
Na počátku února 2014 byl v Belgii schválen zákon, který umožňuje
euthanasii bez rozdílu věku, tedy i pro děti. Je pochopitelné, že se při
tom střetla silně si odporující stanoviska: na jedné straně těch, kteří jsou
těžce postiženi, společně s těmi, kteří jejich často bezvýchodné utrpení
sledují z nejtěsnější blízkosti; na druhou stranu proti tomuto zákonu
protestovali někteří lékaři i představitelé křesťanských církví.  

bůh vs. darwin, 9 : 1
Podle průzkumu Amerického sdružení pro rozvoj vědy téměř 90 %
dotazovaných odpovědělo, že podle jejich názoru je za vznikem světa 
i člověka Bůh – buď zcela, nebo alespoň nějakým způsobem. Na druhou
stranu pouze asi 10 % respondentů bez výhrad přijímá závěry
Darwinovy evoluční teorie.

rodič a rodič
Podobně jako v Litvě, kde se již na sklonku minulého roku objevily 
v elektronických žákovských knížkách místo pojmů „otec“ a „matka“
kategorie „rodič I.“ a „rodič II.“, se prý nyní v přihláškách na slovenské
vysoké školy vyskytují pouze kolonky rodič a rodič. Je otázka, nakolik
budou úspěšné protesty proti této změně chápání rodiny na stále silně
katolickém Slovensku.

připravil bohumil kejř

„Bét/Bajit“ znamená hebrejsky „dům“. Na Khao San Road (nejznáměj-
ší ulici v thajském Bangkoku a jeho neoficiálním turistickém centru)
vyskákaly přes rok hebrejské nápisy! (Výsledkem jsou trojjazyčná ozna-
čení thajsko-anglicko-hebrejská, někde dokonce jen dvojjazyčná označe-
ní thajsko-hebrejská.) Nejčastěji v nich figuruje (jako součást různých
složenin) právě hebrejské slovo „bét“ či „bajit“ (česky: „dům“). Co
všechno se tu jen hrdě nenazývá domem! I krámky z tyček a prken stlu-
čené. Přednostně ale vnímám a oceňuji onen drajv, onu ambici k (opra-
vdovému, tj. zděnému) domu se časem propracovat …
Martin Heidegger uvedl etymologicky do souvislosti německý výraz
„der Bau“ (stavba) a hebrejský výraz „bét/bajit“ se slovesem „ich bin“,
totiž „jsem“. Právě o bytí či nebytí thajské společnosti v dosavadní
podobě se nyní zápasí a hraje. (Demonstrace mají převážně formu lido-
vé veselice, k níž nedílně patří hudba.) Transformace se nemůže netýkat
také ekonomiky. Na Khao San Road nově stojí, opatřen thajsko-hebrej-
ským nápisem, krámek, jehož existenci jsem loni na přelomu roku (kdy
jsem tu strávil celkem tři dny) nezaznamenal. (Vsadil bych botky, že
tam loni nebyl; tento typ obchodů totiž vyhledávám a obrážím přímo
náruživě.) Knihkupectví. A ejhle, o pár ulic dále (opatřeno nápisem
pouze thajským) knihkupectví další. Ani toho jsem si loni nepovšiml …
Reportér Ryszard Kapušciňski si před časem posteskl, že v dynamicky
se rozvíjejících asijských ekonomikách jako by pro knihkupectví nebylo
místa – v celé Djakartě nenašel ani jediné. Bangkok začíná tento trend,
zdá se, postupně korigovat.  
Stánky lze „rozbít“ (ve smyslu postavit) i sbalit ze dne na den. Vedle
pružnosti a přizpůsobivosti však v současnosti v Bangkoku stejně jako
v Praze běží hlavně o vytváření tzv. znalostní ekonomiky. To mimo jiné
obnáší návrat ke kontinuitě, tradici. K moudrosti z generace na genera-
ci předávané, zachycená převážně v knihách, jež jsou uchovávány 
v domech. A dómech (tj. chrámech).   

František Schilla 

vědný. Slušný člověk jedná odpo-
vědně, správně, i když ví, že za ním
nestojí policista. 
Řekli bychom, že v takových přípa-
dech se pohybuje ručička lidského
jednání od jedné do padesáti. Tam je
na vrcholu. A přece se stává, že se
člověk dopustí zlého činu, který je
mimo lidské chápání Pod tlakem
zkušeností poznal významný filosof
Immanuel Kant, že ručička se vy-
chýlí a prudce klesne do hlubokých
hodnot skoro podlidských. Kant
mluví o radikálním zlu, kterého je
člověk schopen se dopustit. A to se
děje i před našima očima, že se ne-
setkáváme s dobrými událostmi tak
často jako se zlými. Černá kronika
by jistě i dnes převládla nad všemi
ostatními zprávami. Do ní se v po-
slední době zapsala strašná událost:
V Brně, v městské části Ivanovice,
mladý člověk zabil v domě své čtyři
příbuzné, v jednom dopoledni, jed-
noho po druhém, jak přicházeli. Pak
utekl domů do Ameriky. Nepocho-
pitelný případ, který však aspoň
naznačil, že se ve vrahovi ozvalo
svědomí. Nezůstal u svého činu, ale
utekl. 
Pro všechny vychovatele je to výzva,
aby posilovali v mladých lidech vě-
domí kategorického imperativu, od-
povědnosti za své činy. U některého
člověka upadá toto vědomí, u někte-
rého se vyvine nad obyčej. Vyšší
mravní princip ho vede k výjimeč-
ným postojům. Společnost jej obvy-
kle nesnášela a nesnáší. Mistra Jana
Husa církev upálila, Jan Palach se
upálil sám, poprava Milady Ho-
rákové odsoudila stranu, která si
uzurpovala právo rozhodovat o
životě svých poddaných, jejichž
poddanství v tomto případě jen do-
kresluje, jak strašné důsledky může
způsobit tak hluboký úpadek vědo-

mí kategorického imperativu. Ne-
spolehlivost tohoto rozhodování se
vyjeví ve střetu kategorického impe-
rativu s požadavky nižší společen-
ské morálky nebo její zkaženosti. Ve
chvíli, kdy je člověk postaven před
své zlo, má možnost přiznat, že je
způsobil, nebo zapřít a neznat se 
k němu. 
V prvním případě jej jeho přiznání
přivádí k víře v Boha, v druhém pří-
padě odmítne zlo jako nevlastní
dílo, nelituje ho a nejde do sebe.
Ospravedlňuje sebe, nepřizná se a
nesetká se s Bohem. Přiznaná morál-
ní odpovědnost vede k víře, a ještě
dřív, než se setká s Bohem, lituje
svého činu. Tak se člověk setkává 
s Kristem, ne jako nevinný, naopak
uvědomuje si, že dosud žil v nevěře
a v neposlušnosti, dokonce ve vzpou-
ře proti Bohu. 
Vraťme se k tomu člověku, který se
zdál tak solidní, slušný člověk spo-
řádaného života a že je na něho spo-
lehnutí, i když je nevěřící. Je to
ovšem zdání. Protože není možné,
aby se právě tento člověk nesetkal se
zlem, neboť takový je život, že skýtá
více příležitostí, kdy se sám podivu-
je, kdy a jak se v něm určité zlo
vzalo. On sám však nebývá jen obětí
zla, ale je i jeho strůjcem. Tvrdě si
počíná v případě, kdy by mohl dát
přednost druhému. Zná lásku jen 
v té podobě, která vidí jen sebe a
svou rodinu. V tom důsledně jde jen
za svým prospěchem. Kategorický
imperativ mlčí, nebo byl spíše uml-
čen v maličkostech a pak dále je
umlčován tak, jak to člověku schva-
luje celá společnost: pokud jsi neza-
bil a nedopustil se veliké loupeže,
zůstáváš jako jeden z nás, slušný člo-
věk. Kategorický imperativ mu
svým mlčením, k němuž ovšem byl
postupně „vychován“, dovolí, aby si
pěstoval svou morálku a své nábo-

ženství. Tak se ve svém svědomí
brání proti Božímu soudu, který
jeho umlčený imperativ dává aspoň
tušit.
Do tohoto obecného stavu nejistoty
vstoupila v Evropě v 16. století refor-
mace oznámením, že Ježíš Kristus
odpouští všechny hříchy. Za jeho
odpuštění se nic neplatí. Získá je jen
ten, kdo v Krista uvěří a spolehne se
na jeho spasitelné skutky. Víra bez
vlastních skutků - to bylo něco na-
prosto nového, co způsobilo, že do-
šlo u velkého počtu lidí k odmasko-
vání. Už se nebojí přiznat, že jsou
hříšníci. Hlavní záležitostí člověka
se stala otázka věřit, nebo nevěřit.
Víra se však stala svobodnou, bez
zátěže skutků, které ji měly teprve
umožnit. Když se víra cele obrátila 
k Ježíši Kristu, stala se osobním vzta-
hem, jak je tomu všude v Novém
zákoně, kde Kristus Pán tě volá k ná-
sledování nebo se ptá: Miluješ mne?
Tehdy si církev také uvědomila, že
odpadla od správného učení, když
víru připoutala ke zbožným skut-
kům. Přesvědčila se také o tom, že
víra zcela závislá na osobním vztahu
ke Kristu nemá nedostatek skutků,
které ovšem nejsou vynucené, upo-
cené, studené. Jsou z lásky a bez zá-
sluhy, konečně člověk činí svou pra-
vicí, co neví levice (Mt 6,3). Církev se
vrátila z tuhé úřední organizace, aby
se stávala živým organismem. Ško-
da jen, že jižní půlka Evropy zůsta-
la tímto reformačním proudem ne-
dotčena. 
Úlohu kategorického imperativu na-
hradil u věřícího Duch svatý. Ten se
nedá vychovat, ani umlčet, protože
je Boží. Vyznačuje se výsostnými
osobními zásahy, a proto vidí do člo-
věka lépe a hlouběji než imperativ,
který je vznešeného původu, ale je
zkorumpovatelný. 

Josef veselý

kategorický imperativ 
aneb vyšší mravní princip

Dokončení ze str. 1

Nejstarší známá historie Egypta začíná
kolem roku 4000 př. Kr. stavbou pyra-
mid – mnohé stojí dodnes. To byla
doba Staré říše s hlavním městem
Memphis. Pyramida byla hrobka fara-
ona – absolutního vládce, považova-
ného za boha. Mnoho chodeb a míst-
ností vedlo nakonec k pohřební komo-
ře, která obsahovala jak sarkofág mrt-
vého faraona, tak i zlato, šperky a dra-
hocenné artefakty, které bude faraon
potřebovat v příštím životě. Stěny bý-
valy vyzdobeny náboženskými kres-
bami (výjevy) a tělo bylo pečlivě nabal-
zamováno. Starověcí Egypťané věřili,
že smrt je důležitá zastávka na cestě do
budoucího světa a bohatšího života. 
Z těchto nástěnných kreseb a artefaktů
se učenci mnoho o těchto starověkých
dobách naučili.
Starou říši následovala Střední říše
kolem roku 2000 př. Kr. - v době Abra-
hamově – a hlavní město se přestěho-
valo do Théb. Nyní byly hrobky budo-
vány hluboko v podzemí, aby byly
ochráněny od vykradačů hrobů, a mo-
hou se stále vidět v Údolí králů, ačko-
liv poklady nejproslulejšího faraona
Tutanchamona spatříme jen v muzeu
v Káhiře.
Nová říše začala v roce 1600 př. Kr. -
kolem doby, kdy Josef a Izraelité přišli
do Egypta. Nejslavnější král v té době
byl Ramses II. A mnoho jeho obrovi-
tých soch můžeme stále vidět po celém
Egyptě. Během této éry Achnaton slav-

nostně prohlásil, že je jen jeden Bůh a
že slunce je projevem jeho moci.
Ovšem když Achnaton zemřel, byla
víra ve staré bohy znova zavedena.
Pozdní věk, trvající do roku 332 př. Kr.,
viděl Alexandra Velikého, dobývají-
cího Egypt a budujícího Alexandrii,
jako hlavní město. V roce 27 př. Kr. se
Egypt stal částí Říše římské (Římského
impéria). Během této éry Egypťané,
kteří byli o svatodušních svátcích
(Letnicích) v Jeruzalémě, slyšeli evan-
gelium ve svém vlastním jazyce, jak je
uvedeno ve Skutcích 2,4-10. Po návra-
tu přinesli evangelium do své vlasti a
to byl začátek první křesťanské církve.
Paša Mohammed Ali, po němž byla
pojmenována hlavní mešita v Káhiře,
vládl v Egyptě od roku 1805 do 1848. 
V této době to byla provincie Turecké
říše. Mohammed Ali a jeho nástupci
chtěli Egypt modernizovat, ale aby to
udělali, museli si půjčit od evropských
bank na financování různých projektů.
Tyto dluhy znamenaly, že správa
země musela být předána Francouz-
sko-britskému konsorciu, asociaci,
která vedla k britské okupaci v letech
1882 – 1922. Během této doby se Egypt
stal královstvím. V roce 1852 „svobod-
ní důstojníci“ z egyptské armády pod
vedením Gamala Nassera svrhli krále
Farouka a přinutili ho abdikovat.
Nasser se stal prezidentem v roce 1954.
Byl absolutním vládcem, který zrušil
všechny politické strany a zavedl soci-

alismus. Byl považován za velkého
vůdce, oblíbeného národem a hluboce
oplakávaného při své smrti v roce
1970.
Následoval ho Anwar Sadat. To bylo v
době konfliktu s Izraelem. V roce 1979
zprostředkoval Sadat Mírovou doho-
du s Izraelem, aby se obnovily diplo-
matické vztahy. Tím získal Nobelovu
cenu míru, ale Egypt byl do roku 1989
vyloučen z Arabské ligy. Ačkoliv se
doufalo, že Mírová dohoda podpoří
zahraniční investice, ve skutečnosti to
vyvolalo nenávist a odpor u radikál-
ních muslimských skupin, které v roce
1981 úkladně zavraždily Sadata.
Hosni Mubarak ho nahradil. Během
jeho 30leté vlády vzrostla korupce,
přestalo fungovat hospodářství a zvý-
šila se nezaměstnanost. Toto vedlo 
k Arabskému jaru v roce 2011, když
zvláště mladí lidé povstali, aby
korupční režim skončil. V červnu 2012
Dr. Mohammed Mursi z Muslimského
bratrstva se stal prvním zvoleným pre-
zidentem, který slíbil svobodu, rov-
nost a spravedlnost pro všechny. Po
pozitivním začátku se zdá, že do
egyptské politiky se vracejí zpět ko-
rupce a absolutní vláda. „Počkáme a
uvidíme!“ říkají egyptské ženy od ro-
ku 2012, kdy vypracovaly bohoslužeb-
ný pořad pro Světový den modliteb
žen v roce 2014.

ze zahraničního materiálu
přel. marie ulrichová

z církví doma i ve světě

zpětné (mediální) zrcátko

starověká a (trochu modernější)
historie egypta - ke světovému dni modliteb

stánky, domy, dómy
(thAjský záPAs o sPolečenskou reformu, zImA 2013-2014)



O tomto "ovoci" v Pavlově metafo-
rickém pojetí jsme se již zmínili při
třídění předchozího pátého ovoce,
vyznačeného v ČEP slovem "laska-
vost". Onen původní výraz chrésto-
tés jsme pojali jako nuanci dobroty,
oproti zde použitému výrazu agat-
hósyné, který vyznačuje dobrotu 
v širším a plnějším významu, takže
je v NZ klíčový. Je odvozen od zá-
kladu: to agathon - dobro. Jeho vytří-
dění jako "ovoce Ducha" však vyža-
duje zvláštní pozornost, protože je 
v NZ použit i pro obecné pojetí
dobrých věcí, jako protikladu k vě-
cem zlým. Tak i ve výrocích samého
Ježíše: "Nebeský Otec dává svému
slunci svítit na zlé i dobré" (Mt 5,45);
"Jak může být vaše řeč dobrá, když
jste zlí? Dobrý člověk z dobrého po-
kladu srdce vynáší dobré; zlý člověk
ze zlého pokladu vynáší zlé" (Mt
12,33-35). Rozdíl vyznačuje odpověď
Páně na otázku: "Co dobrého mám
dělat, abych získal věčný život?" Od-
pověď: "Proč se mne ptáš na dobré?
Jediný je dobrý!" (Mt 19,16). 
Na pojetí agathósyné jako "ovoce Du-
cha" se proto zaměřujeme přede-
vším v Pavlových listech, i když on
sám použil tento výraz jen čtyřikrát.
Mnohem častěji však použil příbuz-
né adjektivum agathos - dobrý, jako
"to agathon"- dobro. V tomto směru
mohl Pavel navazovat na Starý zá-
kon, kde Hospodin-Bůh je spojen 
s dobrem od samého začátku jako
dobrý Stvořitel, kdy "všechno, co
učinil, je velmi dobré" (Gn 1,31).
Proto je vyznáván jako základ a
zdroj agathósyné, ve spojení s ot-
covskou láskou a milosrdenstvím.
Oproti lidské relativní dobrotě je
Boží dobrota absolutní, takže zaslu-
huje i zbožnou úctu: "Chválu vzdej-
te Hospodinu, protože je dobrý, je-
ho milosrdenství je věčné!"(1 Pa
16,34; Ž 118,1). V tomto smyslu Pa-
vel opět úzce spojuje Boží dobrotu 
s láskou - agapé jako orientaci pro
život z víry: "Víme, že všecko napo-
máhá k dobrému těm, kdo milují
Boha" (Ř 8,28). Jde o "dokonalé
obdarování"! (Jk 1,17). Spasitelské
prostřednictví Ježíše Krista jako
Božího Syna připomíná List Židům:
"Kristus jako velekněz, který nám
přináší skutečné dobro" (Žd 9,11).
Toto šesté ovoce je možno třídit po-
dle vztahu k Bohu jako dárci dobra,
dále jako výzvy adresované do spo-
lečenství věřících, jako významné
apoštolské připomínky, i v eschato-
logickém zaměření.
(Pořadí podle spisů v NZ. -Výrazy,
kde je v původním textu agathósyné-
agathos, jsou vyznačeny tučně.)

1. vztah k bohu - dárci dobroty.
"Bůh má moc zahrnouti vás všemi
dary své milosti, abyste vždycky
měli dostatek všeho, co potřebujete,
a ještě vám přebývalo pro každé
dobré dílo" (2 K 9,8); "Každý dobrý
dar a každé dokonalé obdarování je
shůry, sestupuje od Otce nebeských
světel" (Jk 1,17). "Moudrost shůry je
především čistá, dále mírumilovná,
ohleduplná, ...plná slitování a dob-

rého ovoce" (Jk 3,17). "Veškeré Pís-
mo pochází z Božího Ducha a je
dobré k učení,...aby každý člověk
byl náležitě připraven ke každému
dobrému dílu" (2 Tm 3,17).

2. výzvy do společenství věřících.
"Sláva, čest a pokoj čeká každého,
kdo působí dobro" (Ř 2,10); "Pro-
měňte se obnovou své mysli, abyste
mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co
je dobré, Bohu milé a dokonalé" (Ř
12,2b); "Každý z nás ať vychází
vstříc bližnímu, aby to bylo k dobru
společného růstu" (Ř 15,2); "Jsem
přesvědčen, že i vy jste plni dobro-
ty, naplněni veškerým poznáním,
takže sami můžete ukazovat cestu
jeden druhému" (Ř 15,14); "Jsme
přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvo-
řeni k tomu, abychom konali dobré
skutky, které nám Bůh připravil"
(Ef 2,10); "Z vašich úst ať nevyjde

ani jedno špatné slovo, ale vždy jen
dobré, které by pomohlo, kde je
třeba" (Ef 4,29); "Žijte jako děti svět-
la; ovocem světla je vždy dobrota,
spravedlnost a pravda" (Ef 5,9); "Pá-
nu se budete stále líbit, ve všem
ponesete ovoce dobrých skutků"
(Ko 1,10). "Vždycky usilujte o dobré
mezi sebou a vůči všem" (1 Te
5,15b); "Modlím se, aby vás náš Bůh
učinil hodnými svého povolání a
svou mocí přivedl k naplnění každé
vaše dobré rozhodnutí" (2 Te 1,11).
"Cílem našeho vyučování je láska 
z čistého srdce, z dobrého svědomí
a z upřímné víry" (1 Tm 1,5); "Kdo
se od falešných nauk očistí, bude
nástrojem vznešeným, užitečným
pro hospodáře, připraveným ke

každému dobrému dílu" (2 Tm
2,21). "Bůh nechť vás posílí ve všem
dobrém, abyste plnili jeho vůli" 
(Žd 13,21). "Odvrať se od zlého a čiň
dobré, hledej pokoj a usiluj o něj" 
(1 Pt 3,11).

3. apoštolská napomenutí a připo-
mínky. "Nevydávejte v potupu to
dobré, co jste přijali" (Ř 14,16); "Přeji
si, abyste byli moudří v dobru a
nezkušení ve zlu" (Ř 16,19b); "Pán
odmění každého, kdo něco dobrého
učiní, ať je otrok nebo svobodný" (Ef
6,8); "Připomínej bratřím, ať jsou
vždy hotovi jednat dobře" (Tt 3,1).
"Prosím za tebe, aby se tvá účast na
společné víře projevila tím, že roz-
poznáš, co dobrého můžeme učinit
pro Krista" (Fm 1,6)."Můj milý,
neřiď se podle zlého, ale podle dob-
rého; kdo jedná dobře, je z Boha" 
(3 J 1,11). 

4. v eschatologickém zaměření.
"Jsem si jist, že ten, který ve vás za-
čal dobré dílo, dovede je až do dne
Ježíše Krista" (Fp 1,6); "Náš Pán Ježíš
Kristus a Bůh náš Otec, který si nás
zamiloval a ze své milosti nám dal
potěšení a dobrou naději, nechť
povzbudí vaše srdce a dá vám sílu
ke každému dobrému činu a slovu"
(2 Te 2,16-17).  
Kraličtí mají k svému překladu
"dobrota" výkladovou poznámku:
"Dobrota, taková ctnost, která při
člověku působí to, aby svého bližní-
ho nepodhlídal, ale z lásky raději
všecko na dobrou stranu sobě při
něm vykládal (1 K 13,7) a rád 
s svými bližními podle možnosti se
sdílel."

Jiří J.otter
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ovoce ducha vI. část

Německý prezident Joachim Gauck napsal pozo-
ruhodnou knihu Vzpomínky – Zima v létě – jaro na
podzim, která nedávno vyšla v nakladatelství Ikar.
Narodil se v roce 1940 v Rostocku, ale dětství a
válečná léta prožil ve vesnici Wustrow na balt-
ském pobřeží. V deseti letech, v létě, které se pro
něj stalo zimou, odvezli dva muži jeho otce. Joa-
chimova matka a babička podaly oznámení o
pohřešované osobě a ptaly se po něm na Lidové
policii, ale dověděly se jen – Jestli vašeho muže
sebrali Rusové, nemůžeme nic dělat.
Sovětské vojenské tribunály odsoudily asi 40 až
50 tisíc lidí a rozsudky padaly i po 7. říjnu 1949,
kdy byla soudní pravomoc včetně výkonu trestu
převedena na nově založenou NDR. 
Joachimův otec dostal 2 x 25 let – 25 let kvůli dopi-
su od bývalého nadřízeného, který emigroval na
Západ, a druhých 25 let kvůli tomu, že při do-
movní prohlídce našli legálně doručovaný odbor-
ný časopis ze Západu. Byl deportován do pracov-
ního tábora na jižní Sibiř, ale o tom všem se rodi-
na dověděla až po více než dvou letech, v září
1953. 
Jak věděli ze západních zpráv, spolkový kancléř
Adenauer odcestoval v září 1955 na pozvání
Kremlu do Moskvy a vytkl si za cíl dosáhnout
propuštění 10 000 německých válečných zajatců a
20 000 internovaných civilistů, a také toho po
obtížných jednáních výměnou za příslib navázání
diplomatických vztahů opravdu dosáhl. Gauck
vzpomíná: 19. října 1955 si mě překvapivě zavolal ředi-
tel. Nebyl jsem si vědom, že bych byl něco provedl, ale

přesto jsem tam šel se stísněným pocitem chlapce, který
není právě vzorný žák. Navzdory očekávání mě komu-
nistický ředitel přijal přátelsky a nikoli bez pohnutí mi
sdělil: “Právě mi volali – tvůj otec se vrátil.” Vstal, podal
mi ruku a směl jsem odejít domů… Doma seděl muž
téměř bez zubů, se silně prokvetlými vlasy. Připadal mi
důvěrně známý, ale zároveň i cizí. To znamenalo pro
rodinu konec strachu a strádání, ale také novou
situaci pro Joachima – najednou se musel znovu
podřizovat otci, který zaujal opět postavení hlavy
rodiny. 
Gauck popisuje poměry v NDR, které se drama-
ticky zhoršovaly a stále více lidí proto odcházelo
na Západ. On sám, tehdy už student teologie, o
odchodu neuvažoval. Byl přesvědčen, že my teolo-
gové bychom přece neměli lidi opouštět. Jako hlasatelé
křesťanské zvěsti máme přece jiná měřítka, než jakými
se řídí strana. To ale ještě nestála zeď a bylo možné
na Západ volně cestovat. Teprve když jsem viděl
obrázky ozbrojených pohraničníků, kteří střežili zeď a
zablokovali všechny přístupové cesty do Západního
Berlína, teprve tehdy jsem si s bolestí uvědomil, že už
nemáme možnost volby. Už žádné cesty a návštěvy.
Kdo neutekl, ocitl se v pasti. Seděli jsme zavření v kleci.
Gauck píše o osudech řady lidí, kteří se různým
způsobem dostali z NDR – nakonec se to podaři-
lo v roce 1987 i třem ze čtyř jeho dětí.
Samostatnou část knihy tvoří působení Gaucka
jako evangelického faráře. Vzpomíná na svoje
začátky: Z univerzity jsem vyšel jako člověk, který bez
ustání sám o sobě pochyboval a svou nejistotu kompen-
zoval rázným vystupováním. Naučil jsem se ale, že se

smí vkročit do kruhu věřících s pochybami, že lze i s
pochybami žít a kázat. Často jsem se dostával k hrani-
cím svých teologických i lidských možností. Takové
situace jsem mohl zvládat pouze tehdy, když jsem si
přiznal: “Stojím před tebou, Bože, i před vámi truchlí-
cími, ač to stěží unesu. Smysl dění mi zůstává skryt
stejně jako vám. Avšak přestože je víra vlastně nero-
zumná – lépe řečeno: existuje mimo rozum -, je pro mě
svět pochopitelnější s Bohem než bez Boha”.
První působiště faráře Gaucka bylo na meklen-
burském venkově, kde rodina žila na staré faře
bez tekoucí vody, pak se přestěhovali na před-
městí Rostocku. Gauck píše: Zatímco na venkově
byli členy církevní obce všichni, nyní jsem musel křes-
ťany hledat. Bylo to, jako by mě poslali do pohanské
země na misii. Znamenalo to chodit od domu k domu.
Zvonil jsem, představoval jsem se jako evangelický pas-
tor, informoval jsem, že budujeme obec, a říkal jsem:
“Rád bych si s vámi promluvil, jste-li evangelíci.”
Protože obec neměla vlastní prostory, opírala se
práce na sídlištích o takzvané domácí kroužky.
Nakonec se evangelická obec, která zpočátku vů-
bec neexistovala, rozrostla na 4 500 členů. Vedení
církve rozhodlo, že se uplatní v obci dva faráři, a
Gauck tak mohl lépe plnit své úkoly člena prezi-
dia Evangelických církevních dní (Kirchentagu). 
Rostockého Kirchentagu v roce 1983 se zúčastnilo
30 000 lidí. Gauck vzpomíná: Závěrečnou bohosluž-
bu pod širým nebem na přístavním parkovišti jsme pro-
žívali jako velký svátek: téměř 25 tisíc křesťanů se hlá-
silo ke svému Pánu, zpívalo a modlilo se Otčenáš na

vzpomínky německého prezidenta

"ovoce ducha": podle apoštola Pavla devatero charismatických obdarování (Ga 5,22-23). 
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

dobrota - šesté ovoce ducha

Tento pojem asi většina z nás slyšela
poprvé, i když spravedlnost jako tako-
vá je jednou ze základních tužeb člově-
ka. Je to termín označující lidi, kteří
přispěli k záchraně Židů během holo-
kaustu.
Tento titul uděluje komise založená při
památníku Jad Vašem (památník obětí
a hrdinů holokaustu) v Izraeli, vedená
izraelským nejvyšším soudem.
Toť trochu na úvod k jedinečnému cyklu
programů v klubu Samaří, Soukenická
15, Praha 1, který po odborné stránce
připravuje p. Marek Šlechta.
12.2.2014 jsme opět odcházeli z klubu
hluboce zasaženi životním příběhem

dalšího ze spravedlivých, JoRge (gIoRgIo) PeRlaSCa.   
Nejen film, který nás zcela vtáhl do děje, ale i vstupy přednášejícího po-
máhající k pochopení souvislostí umocňovaly osobní prožitek.
Jorge Perlasca se narodil v Itálii, jako mladý dobrovolník bojoval nejdří-
ve v italské armádě v Habeši, později jako stoupenec Frankova režimu ve
Španělsku. Zde také získal listiny, podepsané samotným Frankem, které
mu zaručovaly pomoc od kterékoli španělské ambasády.  
Po uzavření paktu mezi Itálií a Německem v r. 1938, kdy vstoupily v plat-
nost protižidovské zákony, rozpoznává dobro a zlo a mění svoje přesvěd-
čení.
od této chvíle, již jako schopný obchodník zajišťující v Maďarsku maso
pro italskou armádu, stojí na straně spravedlnosti a dobra a využívá
obdivuhodným způsobem a s obrovskou mírou rizika svoji vysokou inte-
ligenci, postavení i peníze, aby zachraňoval Židy v Budapešti.
Využíval chráněných domů, které patřily Španělské ambasádě a byly tak
výsostným územím Španělska, aby zde ukrýval Židy, často i mnoho dětí.
Neváhal se postavit německým důstojníkům, ale i velitelům maďarského
četnictva, které s Němci spolupracovalo a často doslova v poslední chvíli
jim „vyrval“ z ruky další oběti, jednal rychle, mozek pracoval na plné
obrátky v každé nové situaci. Ke konci války, kdy bylo poslední běsnění
snad nejhrůznější, několikrát odmítl pod ochranou odcestovat ze země,
nedokázal utéci od bolesti druhých a ještě nějak nezasáhnout. odvaha, se
kterou se nakonec vydával i za španělského konzula, až brala dech, ale
nevedla ho k tomu záliba v hazardu, nýbrž soucit s trpícími, kterých nako-
nec zachránil okolo 5 tisíc.
Po válce se mu podařilo utéci před Rudou armádou  zpět do Itálie, kde
začal žít normální život, v ústraní, aniž by se komukoli svěřil se svým pří-
během.
Nevěděla to ani jeho žena do doby, než ho vyhledaly dvě ženy, které ten-
krát zachránil ještě jako malé holčičky.
Jedna z žen vzpomíná na vyprávění své židovské maminky, které jako dítě
ráda poslouchala:
„V každé době je na světě alespoň 36 spravedlivých, kvůli kterým Bůh svět
nezničí. oni o své spravedlnosti neví, ale cítí bolest druhých.“
V této hrůzné době jich bylo daleko více a čím více se kdy v dějinách roz-
máhá zlo, tím jsou potřebnější. Jsou vždy novou nadějí i pro naše dny.

ludmila Beranová

spravedlivý mezi národy

Dokončení na str. 4



K předním českým historikům patří
PhDr. Fridolín Macháček (1884-
1954), spjatý svou badatelskou i or-
ganizační činností s Plzní a Plzeň-
skem. Svým bohatým dílem však
daleko přesáhl regionální rámec a
výrazně se zapsal do dějin českého
dějepisectví. Čtenáře našeho listu
bude jistě zajímat, že dr. Macháček
zdaleka nebyl jen kabinetním učen-
cem a organizátorem odborných ak-
tivit. Podstatnou část svého životní-
ho působení spojil s Českobratrskou
církví evangelickou, nejen jako pou-
čený znalec české reformace, ale též
jako živý člen církevního společen-
ství. Tak se horlivě podílel na orga-
nizování církevních akcí, v plzeň-
ském regionu příznačně ovlivně-
ném tzv. přestupovým hnutím po
roce 1918. V oblasti dosud výrazně
katolické začaly vznikat nejprve
kazatelské stanice a posléze farní
sbory ČCE. Pro duchovní i laické
pracovníky to přinášelo množství
úkolů nejen organizačních, ale také
výchovných a pastoračních. F. Ma-
cháček se na jejich řešení aktivně
podílel jako obětavý laický kazatel
ve sboru Plzeň- západ a v určitém
období také jako seniorátní kurátor..
K církevním dějinám přispěl F. Ma-
cháček již svou první závažnou
prací (z roku 1908). Je zaměřena na
vysledování církevně politických
souvislostí pražské defenestrace
roku 1618. Svůj výklad Macháček
založil na kritickém hodnocení sou-
dobé publicistiky a výslechů účast-
níků událostí. V následujícím tvůr-
čím období se jeho badatelský zájem
trvale přechýlil k dějinám Plzně a
Plzeňska, a to v širokém záběru. Na-
vázal tak na starší bohatou tradici
plzeňského dějepisectví, kterou obo-
hatil svými novými podněty i pro-
hlubujícími poznatky. 
F. Macháček působil od roku 1918

jako ředitel Historického muzea 
v Plzni, jehož součástí byl tehdy i
plzeňský městský archiv. Takže
představitel tohoto ústavu byl nejen
muzejníkem, ale také archivářem.
Mohl tedy pokračovat v tradicích z
poloviny 19. století, kdy se rodily
snahy o vytvoření organizovaných
muzejních a archivních sbírek. Pl-
zeňští městští zastupitelé měli pro
tyto záměry vzácné pochopení,
které vyvrcholilo výstavbou důstoj-
né a na svou dobu účelně a moderně
zařízené muzejní budovy. Podle
projektu architekta Josefa Škorpila
tak do roku 1899 vznikla impozant-
ní novorenesanční stavba. Dokon-
čovací práce a výzdoba interiérů
však trvaly ještě řadu let a muzeum
bylo s expozicemi zpřístupňováno
postupně až do roku 1913. Tedy
nedlouho před Macháčkovým na-
stoupením do vedení ústavu. F. Ma-
cháček jako nový ředitel hned od
počátku rozvinul bohatou činnost,
která zejména v oblasti muzeologic-
ké přesáhla regionální hranice. Ma-
cháčkova koncepce muzejní práce
má trvalou platnost a řada z jeho
principů a postulátů je obsažena
dokonce i v soudobých muzejních
zákonných normách a metodikách.
Jistě to svědčí o rozhledu a perspek-
tivní prozíravosti jejich autora!
Organizačně zdatný Macháček se v
době první republiky rovněž stal ini-
ciátorem a spoluzakladatelem Sva-
zu československých muzeí, v jehož
čele stál po řadu let. Svaz tehdy plnil
úlohu profesní poradní organizace
vlády ČSR. 
F. Macháček založil Sborník Měst-
ského historického musea v Plzni,
jako důležitou publikační základnu
pro regionální dějepisectví. Sám do
něho soustavně přispíval závažný-
mi pojednáními. Z nich vynikly
výsledky bádání o dějinách městské

správy, díky nimž se Macháček stal
uznávaným odborníkem v tomto
oboru i pokud jde o širší pohled na
společenský a hospodářský život
českých měst. Činnosti a kompeten-
ci městských úřadů v 16.století
věnoval zásadní studie „Městská ra-
da a městská kancelář v Plzni“(1932)
a „Městský soud a městský rych-
tář“(1931) Macháčkovy demografic-
ké a hospodářsko-historické studie
objevně objasnily vývoj plzeňské
populace a městského hospodářství
za třicetileté války. Z nich pak mohl
vyjít k obecnějším závěrům, týkají-
cím se sociálních a hospodářských
důsledků třicetileté války, zejména
finanční situace českých měst
(„Plzeň za války třicetileté“,1927 a
„K hospodářskému stavu českých
měst venkovských po válce třicetile-
té“,1929). 
F. Macháček se však soustavně za-
býval i problémy místopisnými a
kulturně historickými. Tak v dvou-
svazkovém díle „O staré Plzni“
(1923-24) se soustředil na plzeňský
literární, školský a hudební život.
Stranou jeho zájmu nezůstalo ani
předhistorické osídlení Plzeňska a
zejména závažná problematika ko-
lonizačního a hospodářského vývoje
jihozápadních Čech (1930). V Ma-
cháčkově životním díle však zaují-
mají nezastupitelné místo také jeho
práce popularizačního charakteru,
ať již jde o samostatné publikace či o
články v místním tisku. 
Při letošním dvojím jubileu bratra
Fridolína (1884-1954) si jeho životní
působení zaslouží vděčné připome-
nutí. V dějinách českého dějepisectví
je jeho dílo trvale zapsáno na čest-
ném místě. A za vzpomínku jistě
stojí také jeho obětavá činnost ve
prospěch rozvoje evangelického živ-
lu v západních Čechách.

michal Flegl

senIorát Brněnský

českobratrská církev evangelická

boSkovice – Ne 9.30 h
Hybešova 9, a f. Pavel Freitinger
brno-HuSovice – Ne 9 h
Netušilova 720/26, p. Brno 14, f. Ště-
pán Hájek
brno-Židenice – Ne 9 h
Konečného 6/8, p. Brno 15, f. Pavel
Kašpar, f. Marta Židková
brno i – Ne 8.30 h + 10 h 
Opletalova 600/6, p. Brno 2, f. Jiří
Gruber, f. Olga Tydlitátová
brno ii – Ne 9 h
Lidická 719/79, f. Alexandra Hause-
rová, f. Martin Horák
břeclav – Ne 8.45 h
nám. Svobody 2056/14, f. Jan Zá-
mečník
dambořice – Ne 9 h
Dambořice č. 73, f. Jana Gruberová
Heršpice – Ne 9.30 h
Heršpice č. 117, p. Slavkov, f. Jarmi-
la Řezníčková
Hrabětice – Ne c 9.30 h (Jevišovka)
Šanovská 304, a f. Ondřej Titěra
HuStopeče u brna – Ne 10 h
Masarykovo nám. 390/4, j. Kateřina
Rybáriková, a f. Ondřej Macek
klobouky u brna – Ne 9.30 h
Brněnská 30/218, f. Luděk Korpa
miroSlav – Ne 8.30 a 19 h (L); 17 h
(Z), Husova 67/44, f. Ondřej Titěra
moravSká třebová – Ne 9 h
Svitavská 961/40, f. Ivo David
nikolčice – Ne 8.30 h
Nikolčice č. 70, j. Kateřina Rybári-
ková, a f. Luděk Korpa
noSiSlav – Ne 9 h (nešpor 17 h)
Masarykova 156, f. Ondřej Macek
olešnice na moravě – Ne 8.30 h
Rovečínská 131, f. Tomáš Jirků
proSetín u byStřice n. pernšteJnem
– Ne 10 h
Prosetín u Bystřice n. Pernštejnem 
č. 44, a f. Ondřej Ruml
rovečné – Ne 9.30 h
Rovečné č. 174, f. Ondřej Ruml
Silůvky u brna – Ne 8.30 h
Kopaninky 184, f. Martina Kadle-
cová
Svitavy – Ne 9.30 h
Poličská 3, f. Filip Keller
vanovice – Ne 9 h
Vanovice č. 60, f. Pavel Freitinger, 
f. Lenka Freitingerová
veSelí – Ne 9 h
Veselí č. 21, p. Rovečné, a f. Ondřej
Ruml, j. Martin Litomiský
znoJmo – Ne 10 h
Rudoleckého 928/15, f. Jana Špina-
rová

církev bratrská

brno betanie – Ne 10.30 h 
koncertní sál Milosrdných bratří,
Vídeňská 7, k. Petr Dvořáček
brno kounicova – Ne 9 h
Kounicova 15, 1. k. Jan Asszonyi, 
2. k. Daniel Komrska
brno královopolSká – Ne 10 h
Královopolská 810/74, Brno Žabo-
vřesky, k. David Kubíček
kyJov – Ne 9.30 h
Urbanova 716, k. Mirko Tichý
letovice – Ne 9 h
Okružní 13, k. Zbigniew Lipus
třebíč – Ne 9.30 h
Jungmannova 16, a k. David Kubíček

evangelická církev metodistická

arcHa brno – Bystrc - Ne 9.30 h
Lýskova ul., f. Jana Křížová
znoJmo - Ne 9.30 h
Chelčického 774/2, 1. patro
f. Pavel Kuchynka

bratrská jednota baptistů

blanSko – Ne 9 h
Svatopluka Čecha 11, k. Michal Pe-
tratur
brno – Ne 9 h
Smetanova 20, k. Pavel Coufal

Bohoslužbyfridolín macháček, 
evangelický historik z Plzeňska

ekoloGická Sekce čeSké křeS-
ťanSké akademie zve na besedu 
s Ing. Boleslavem Vraným, PhD.,
na aktuální téma "Práce jako Boží
dar". 
Beseda se bude konat v úterý 11.
března 2014 od 17.30 h v přízemí
kláštera Emauzy v Praze 2, Vyše-
hradská 49. 

Jne
* * *

pozvánka na Seminář veritaS
„Náboženské bouře na Vysoko-
mýtsku ve 20. letech minulého sto-
letí“ jsou tématem přednášky Mgr.
Jiřího Plháka, faráře CČSH ve Vy-
sokém Mýtě. 
Prosloví ji v sobotu dne 29. března
2014 v 10 hodin na semináři histo-
rické společnosti VERITAS, který
se bude konat v sálku na faře ČCE
v Pardubicích, Sladkovského 638.
Vstup volný, všichni jsou srdečně
zváni.
Fara je šestý dům za evangelickým
kostelem. K ulici Sladkovského
jedou od nádraží trolejbusy číslo 2
a 13 do stanice Třída Míru.

Pozvánky

rou a teprve se zpožděním ochutnal
svobodu, dostal na podzim svého života
ještě jednou šanci zamířit k novým
obzorům a upsat se v životě něčemu
novému v úřadu prezidenta znovusjed-
noceného Německa, uprostřed sjednoce-
né Evropy. Předposlední slovo: záhada.
Poslední pocit: vděčnost.

Hana dvořáková
otištěno původně v Setkávání, 

měsíčníku brněnských sborů ČCE
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veřejném prostoru v ateistickém státě, “pod širým nebem, beze
zdí, které ohraničují a omezují,” jak řekl náš zemský biskup
Rathke. Ve východoněmecké společnosti se dalo cosi do pohybu
a při dalším Kirchentagu o pět let později už to pěkně kvasilo.
Ten se konal pod heslem “Stavte mosty”. Pastor Gauck měl
pronést závěrečné kázání. Píše: Byl jsem neuvěřitelně roz-
rušený. Ještě nikdy jsem nemluvil před tolika lidmi. Jedna moje
ostřejší věta se dokonce ocitla v hlavních zprávách ARD a
ZDF: Vrchnost v NDR jsem totiž vyzval: “Rádi dobrovolně
zůstaneme, když budeme smět odejít!” Bylo to rok před neče-
kaným koncem NDR.
Gauck píše obsáhle o životě církve v NDR za socialismu
– státní bezpečnost měla své lidi všude, i v církevních
kruzích, a verbovala spolupracovníky nevybíravým
způsobem, i ve školách. Hodně lidem to tragicky změ-
nilo život; o osudech některých se Gauck ve svých vzpo-
mínkách zmiňuje. Píše mimo jiné o dívce z komunistic-
ké rodiny, která odešla ze studia speciální pedagogiky,
začala studovat teologii a zajímala se o práci v církvi.
Dala se pokřtít, dala se také církevně oddat a vypadala
jako živý doklad toho, že církev ještě neztratila svou
misijní sílu. Počítalo se s ní na vedoucí funkci v evange-
lické církvi v Greifswaldu. Jak se ukázalo po revoluci,
všechny její kroky byly v režii státní bezpečnosti – o spo-
lužákovi, s nímž se přes den učila hebrejštinu, psala po
večerech zprávy. Tento teolog si dodnes klade otázku,
jestli mají křest a církevní sňatek, odehrály-li se na za-
kázku státní bezpečnosti, vůbec nějakou hodnotu.
A pak přišlo jaro na podzim. Je pozoruhodné, že změny,
k nimž došlo, začaly v kostelích, kde se scházely tisíce
lidí na přímluvných bohoslužbách. Gauck píše: Na pod-
zim 1989 jsem krok za krokem vrůstal do politické role. Jedny
rostocké noviny mi záhy začaly říkat “revoluční pastor”.
Jeden z konfidentů státní bezpečnosti, který byl členem
synodu Svazu evangelických církví a státní bezpečnosti

věrně sloužil až do konce, po přímluvné bohoslužbě 26.
října hlásil: “Gauck neskrývaně pronesl jednoznačně politický
projev. Je nutno konstatovat, že se ve své úloze politického
mluvčího cítí být natolik silný, že se nyní vydává cestou pří-
mého vměšování do státních záležitostí.”
Podstatnou část svých vzpomínek Gauck věnuje vývoji
situace po změně režimu - pádu berlínské zdi, obsazo-
vání objektů státní bezpečnosti ve snaze zabránit ničení
spisů, snahám o sjednocení Německa – ne všichni, kdo
se podíleli na boji proti východoněmecké totalitě, byli
této myšlence nakloněni. V prvních svobodných vol-
bách se pastor Gauck dostal do Lidové sněmovny. Byl
by rád pracoval ve výboru pro sjednocení Německa
nebo v zahraničním výboru, ale, skončil, jak píše, ve
výboru pro vnitro, kam se mi vůbec nechtělo. Netušil jsem, že
mi to přinese úkol, jemuž se budu věnovat více než deset let.
Nikdy by mě nenapadlo, že se nyní mým osudem stane státní
bezpečnost. Gauck se stal prvním spolkovým pověřen-
cem pro zpracování dokumentů státní bezpečnosti. Píše
o tom, jak bylo obtížné instituci, dnes známou jako
“Gauckův úřad”, vybudovat, kolik problémů právních,
personálních i lidských bylo nutné řešit. Gauck vzpomí-
ná na dobu, kdy se lidé začali seznamovat se svými
spisy: Na to nikdy nezapomenu – úleva, vystřízlivění, zkla-
mání, zděšení, hněv, to vše mísící se se záchvaty smíchu a
nevěřícným úžasem. Tísnivý pocit, že diktatura sice navenek
patří minulosti, ale v lidských srdcích je stále přítomná, dal ve
mně vzklíčit tušení, že bude trvat dlouho, velmi dlouho, než se
docela zbavíme jejího stínu.
Po dvou obdobích v čele úřadu v roce 2003 Gauck stanul
v čele sdružení “Proti zapomnění – Za demokracii”. A
18. března 2012 byl zvolen prezidentem Spolkové repub-
liky Německo. Svou knihu končí slovy: Nevím, jestli dove-
du řídit úřad tak, jak si přeje moje země i já sám a jak by v těch-
to bouřlivých časech bylo zapotřebí. Jedno vím ale jistě: nikdy
docela nepochopím, jak se stalo, že člověk, který prošel diktatu-

vzpomínky německého prezidenta
Dokončení ze str. 3


