
CeStA ke SVOBOdě
Židům 11,8-10  

Svoboda je proces. Oprostit se ze
závislostí. Postupně a pomalu.
„Abrame, odejdi ze země.“ Zbav se
vlivů! Velmi závažná slova. A tak
Abram putuje, válčí, modlí se. Trpě-
livě čeká na potomka. A pak:
„Obětuj ho.“ Pochopil, že Bůh ne-
chce oběti dětí, ale že je miluje. To,
co se může zdát nyní jako oběť, 
s odstupem časů není. Vzdal se
rodné země, přátel, otce. Jak je to
těžké. Vykročil do neznáma. Za hla-
sem neviditelného Boha. Nakonec
pochopil, že jiné cesty není. Stává se
Otcem pronárodů. 
Tak se vydej na cestu pro své vlast-
ní dobro. Tehdy uslyšíš a ostatní
kolem také uslyší. Staneš se svědec-
tvím. Jen na cestě zjistíš, kým doo-
pravdy jsi. Je to otázka volby. Žádný
osud, předurčení. Aktivita. Vyberte

si život nebo smrt. Život! Nejsi otro-
kem ekonomů, politiků, druhých.
Protestuj proti modlám doby. V od-
hodlání je překonej. A někdy půjdeš
sám. Postavíš se proti proudu.
Rozhlédni se kolem. Nesmiř se 
s tím, co vidíš. Nejsi tím, co vlastníš,
ale tím, co dáváš. Být křesťanem
znamená poslouchat, nutkavá tou-
ha vydat se na cestu, největší dobro-
družství života. Směrem do nezná-
ma, do tmy. A světlo ti bude svítit
na cestu, neboj se. Máš jen a pouze
to, o co se dokážeš dělit. Pojď do
svobody!
Buď mým světlem. S tebou vyrazím. Jak
dokonalá je tvá cesta! Uděl hbitost mým
nohám. Daroval jsi mi volnost, nesejdu
z cesty. Proto tě chválím, můj Bože, má
spáso!

Tomáš Cvejn, vikář CB, Bystré
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Poselství k neděli Reminiscere

Dne 9. 3. 2014 se dožil sta let bratr
ThDr. Josef Veselý. Napsat jen tak
(dožil se sta let) je vzhledem k jeho
nenapodobitelné osobitosti téměř
neslušné. Mohlo by to svádět jen 
k upozornění na vysoký věk. Jako
když se nějaký druh želvy dožije 150
roků. Takové zjištění člověka vždyc-
ky jaksi potěší. Uvědomujeme si
však, že nejde v prvé řadě o kvanti-
tu času, nýbrž o kvalitu života.
Jistěže vysoký věk je sám o sobě veli-
kým darem, zvláště je-li provázen
zdravým rozumem, živou vírou 
a věrnou nadějí. I to je milému ju-
bilantu dáno. Když ho blíže po-
známe, užasneme, jak za vší rozváž-
ností je skryta podivuhodná duševní
čilost, radost ze studia teologie a

živé sledování církevních i společen-
ských událostí. Sám Josef by spíše
vyznal „byl jsem dožit“, totiž milos-
tí Boží. Skromně pokládá delší lhůtu

jako příležitost k pokání a k hlubší-
mu pronikání do tajemství Boží
lásky k nám hříšným lidem. Je-li
každý jedinec originálem vzešlým 
z Božího ateliéru, pak je jím jubilant
v nejlepším slova smyslu. Nejen pro
svoje postoje, nýbrž i celým průbě-
hem své životní cesty, svojským pro-
mýšlením biblického poselství a jeho
interpretací do života dnešního člo-
věka a společnosti. To vedlo už pře-
mýšlivého středoškoláka přes kro-
měřížskou Ymku do Českobratrské
církve evangelické. Úchvat evange-
liem rozhodl pro studium teologie
na Husově evangelické fakultě 
v Praze. Tam jeden z profesorů 
v něm rozeznal studenta nejen

Stoletý teolog Josef Veselý

Dokončení na str. 2

Známe to, každý den ráno se opakuje stejný rituál… umyvadlo, zrcad-
lo, hřeben, pohled na sebe. Ach, dnes zrovna dobře nevypadám, chtě-
lo by to vylepšit. Ale půjde to vůbec s takovým zevnějškem? A hele,
tuhle mi zas zešedivěl vlas, přibyla vráska. Ženy si lámou hlavu a
zkouší hned ten, hned jiný účes, líčí tvář i rty, mění oční stíny, parfém.
O oblečení ani nemluvě. Chceme být krásní, krásné. Kdo by nechtěl?
Pěkným lidem se přece žije lépe, mají úspěch i sympatie, jsou obdi-
vováni a žádáni. Jak se stát pěkným, jak mít úspěch? Recepty a rady
na krásný zevnějšek plní stránky mnoha časopisů. Celý soubor oborů
se zabývá lidskou krásou a přitažlivostí. Od módy až po parfumerii,
zdravou výživu, kondiční cvičení, masážní a kadeřnické salony, kos-
metiku. Co všechno ženy vytrpí, aby byly krásné! Kolik času, úsilí i
peněz vynaloží, kolik dobrot si odpustí. Ach ty plejády diet, čajů na
hubnutí, rafinovaných garderob a příčesků! Možná bychom žasli,
kdybychom viděli, jak dlouhou řadu lidí tato péče profesně zaměst-
nává. O zevnějšek se má pečovat! Přesto se stává, že vynaložená péče
i prostředky se míjejí účinkem. Úspěch se nedostaví, zlepšení nena-
stane. Nemůžeme lehce změnit své tělesné proporce, svůj věk i typ.
Existují sice lékařské kosmetické kliniky, kde vadu na kráse operač-
ně odstraní, nelze však vylepšovat trvale a bez rizika. Platí tu i otázka
míry vkusu. Zdar nemusí přijít, neumíme-li postupovat podle rady
“méně znamená více“. A vylepšená tvář ještě neznamená jistý úspěch.
Může se pokazit vnitřním rozpoložením, mrakem na čele, zlobně na-
špulenými rty. Tady s žádnou kosmetikou neuspějeme. Charakter,
povahové rysy i nálada jsou velikou překážkou. Jedno biblické pří-
sloví srovnává dokonce krásnou svéhlavou ženu s ozdobou na pysku
vepře. Hrubost, pyšný pohled, zamračené čelo, či ústa, která chrlí pro-
stořeká slova, žádné kosmetické procedury nevylepší a líčení nepře-
maluje. Nejednou jsme potkali podobné krasavce, jejichž vzhled
spíše odpuzoval. Vizážisté jistě vědí, že nestačí upravit jen povrch lid-
ského zevnějšku. Poradí nám nasadit na vylepšenou „fasádu“ úsměv
a je to! S úsměvem jde všechno líp. Grimasu však dlouho nikdo neu-
drží, to stojí značnou námahu. Chtěný úsměv je vždy studený a cizí,
hned poznáme že tu něco nehraje. Tady rada odborníků nestačí.
Existuje však lepší řešení. Nestojí ani žádné peníze. Přistupme 
k zrcadlu a položme si následující otázky. Jaký je náš vnitřní člověk?
Stojíme též o jeho krásu? Očisťujeme naše nitro od nánosů nečistot
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Boží kosmetika

Nedávno jsme v Událostech na ČT 1 (6.2.2014) opět
mohli sledovat vstup na téma církevních restitucí. Ten-
tokrát s působivými histogramy, které ukazovaly, jak
významně se plnění státu církvím zvýší za dobu spláce-
ní případnou inflací. K posouzení situace stačí ale zdra-
vý rozum. Každému je jasné, že inflace znehodnocuje
peníze. V ekonomické teorii je to také jeden ze způsobů,
jak umořit státní dluh. Někde se inflaci z tohoto důvodu
trochu i pomáhá. Jako důchodce také konkrétně zaží-
vám, co to znamená, když nedávno pan Kalousek sáh-
nul na inflační doložku důchodů. Ve snaze vylepšit stát-
ní finance obrátil svoji pozornost ke skupině, která se jen
těžko může bránit, a snížil jí tak reálné příjmy.
Když si někdo uloží peníze do banky, kde úroky ani
nepokryjí inflaci, je za pošetilce, neboť prodělává. Když
stát nemůže - z rozpočtových důvodů - vyplatit církvím
finanční plnění v plné výši najednou, došlo k dohodě o
postupném splácení po dobu 30 let. Pak je jen logické, že
součástí příslušných závazků se stala i inflační doložka.
To nejsou žádné úroky (úročení se církve v rámci jedná-
ní vzdaly), to není něco navíc, to je jen opatření, aby ty
peníze neztratily časem na hodnotě. Takže tlak ČSSD na

inflační doložku znamená jen jedno: snahu církve o část
peněz připravit - tak trochu je zase okrást. Samozřejmě
zákonným způsobem a nejlépe s jejich souhlasem. A
pokud ten souhlas bude váznout, pak je v logice věci
tlak ještě stupňovat a konfrontaci z pozice vládní moci
dál vyostřovat.
České televizi jsem v tomto smyslu psal již vícekrát,
neboť s vyváženým zpravodajstvím nemá její referování
o této věci nic společného. Vzniká tak otázka: proč to ČT
dělá a kdo je za to zodpovědný? Nabízejí se dva důvo-
dy, oba stejně špatné: Je to buď projev neprofesionality,
anebo snahy podbízet se vládnoucí garnituře. Bez ohle-
du na důvod to má povahu podprahového štvaní proti
skupině obyvatelstva (církvím) a poškozuje to atmosfé-
ru ve společnosti. Nečasova vláda udělala řadu chyb.
Přijetí restitučního zákona - jako aktu historické sprave-
dlnosti (po dvaceti letech příslušných tahanic) - se však
řadí mezi její nejlepší výkony. Všechna solidní veřejná
média - ČT na prvním místě - by měla působit ve směru
kultivace veřejného prostoru a nikoli naopak.

Ing. Josef Potoček, Hradec Králové

Aktuálně

Otevřený dopis České televizi
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Vyhlášení dOBROVOlné SBíRky nA POmOC ukRAJině
"Milé sestry a milí bratři,
dovolte nám, abychom Vás informovali o situaci na Ukrajině a upozornili na
aktuální potřeby obyvatel Kyjeva a západní Ukrajiny.
Nyní se Kyjev vzpamatovává z nejkrvavějších dnů své novodobé historie.
Vývoj situace je nejistý, ač se na zprostředkování dialogu mezi znesvářený-
mi stranami podílejí zástupci evropských zemí a parlament zrušil některé
kontroverzní zákony. Vyřešení hluboké a nebezpečné politické krize v zemi
bude trvat dlouhou dobu.
Diakonie ČCE – Středisko humanitární a rozvojové pomoci (SHRP) je v kon-
taktu s luterským sborem Svaté Kateřiny, který sídlí v centru Kyjeva. Tento
sbor aktivně pomáhá zraněným lidem z Majdanu, poskytuje ošetření, jídlo,
pokrývky. Velmi by uvítali pomoc z naší strany, zejména finanční prostřed-
ky na přímou pomoc zraněným a potřebným a také na podporu rodin,
jejichž členové zahynuli během střetů nebo byli zraněni. Sbor bude podpo-
rovat potřebné rodiny individuálně a adresně.
Synodní rada ČCE vyčlenila z fondu sociální a charitativní pomoci 200 000,-
Kč na okamžitou pomoc Ukrajině a vyhlašuje dobrovolnou sbírku. Výtěžek
sbírky bude použit na doplnění tohoto fondu, prostředky převyšující zmí-
něnou částku budou taktéž odeslány luterskému sboru Svaté Kateřiny 
v Kyjevě. Administraci výtěžku této sbírky svěřujeme Diakonii ČCE –
SHRP; které bude spolupracovat s kyjevským luterským sborem Svaté
Kateřiny. SHRP se zavazuje informovat synodní radu i sbory o efektivním
vynaložení shromážděných darů.
Doba trvání sbírky je do 20. března 2014.
Číslo účtu, kam sbírku zasílat, je: 478496703/0300
Variabilní symbol: 911707 (k var. symbolu je možné přidat čtyřmístné evid.
číslo farního sboru)
Milé sestry a milí bratři, touto sbírkou vyjadřujeme svou solidaritu s lidmi,
kteří zápasí o demokracii a svobodu a ve svém úsilí potřebují podporu."

Lia Valková, synodní kurátorka
Joel Ruml, synodní senior

třetí ROČník kOnFeRenCe křeSťAn ZA kAtedROu
Rádi bychom vás pozvali na již třetí ročník konference Křesťan za kated-
rou. Konference je zaměřena jak naučitele, tak i rodiče či pracovníky v
církvi, kteří se zajímají o témata křesťanského vzdělávání. Pokud máte
ve svém okolí nebo na pracovišti někoho, koho by tato konference zají-
mala, prosíme, rozšiřte tyto informace dále.
Konference se uskuteční ve dnech 4. a 5. 4. 2014 ve sborovém centru
Hutník v Třinci. (V pátek to bude spíše modlitební chvíle a sdílení se
navzájem a v sobotu bude hlavní program konference. Účastníci si
mohou vybrat, zda se zúčastní obou dnů nebo pouze hlavního progra-
mu v sobotu.) Podrobnější informace jsou na www.kzk.sceav.cz, pro-
střednictvím kterých probíhá také registrace. Uzávěrka přihlášek je 
31. 3. 2014.
Pořadateli jsou Slezská církev evangelická augsburského vyznání
(SCEAV) ve spolupráci s Církevní základní školou a mateřskou školou
Třinec a křesťanským Gymnáziem Beskydy Mountain Academy ve
Frýdlantě nad Ostravicí a Sítí křesťanských učitelů.

Ing. Alena Kukuczová
Slezská církev evangelická a. v.

Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín
tel.: 558 764 242

e-mail: akukuczova@sceav.cz

nadaného, ale také k dané látce ori-
ginálním způsobem přistupujícího.
Vybídl ho k doktorské práci z věrou-
ky staré Jednoty bratrské.
Už však předtím po absolvování
fakulty, s některými semestry studia
v Paříži a Edinburghu, se dostal do
znamenitého praktického a zvlášť
homiletického učení jako vikář u
doktora Viktora Hájka v Brně. U ně-
ho jsme mnoho přijali, nejen posle-
chem jeho jasně propracovaných a
přirozeně přednesených kázání, ale
také při sedění dlouhé hodiny ve
farní kanceláři z jeho příležitostných
poznámek, oprav a povzbuzení. To
byla nejlepší škola, jaké se mohlo 
v té době mladému vikáři dostat. 
K nezaplacení však bylo, že nás šéf
měl upřímně rád a po celý život
jsme se s ním vděčně setkávali. I to
byla zvláštní Boží milost.
Středem a vrcholem díla Josefa
Veselého byla dlouholetá práce na
jediném jeho sboru v podkrkonoš-
ské Jilemnici, a to od roku 1941. Při-
šel tam do velice skromných pomě-
rů. Sbor formoval věrným zvěstová-
ním evangelia a pastýřskou starostí
o horskou diasporu. Po častém mě-

nění různých bytů vybudoval mo-
derní sborový dům. Tak je někdy
mladý farář postaven před nečekané
technické úkoly. Filosof E. Rádl
napsal: „Filosof, který nedovede sám
vyhrnout rukávy a jít do denní hrubé
práce, je špatným filosofem.“ Totéž
možno říct o faráři. Ne, že by se měl
ztrácet v technických záležitostech,
na to je zde staršovstvo a odborníci
ve sboru, ale neměl by být fajnovkou,
která by nerozuměla pracujícímu člo-
věku a nedovedla se v případu nouze
postavit k tělesné práci. Dostal jsem
se do těchto úvah, poněvadž to vše
mimo jeho vynikající teologické, pas-
týřské, vědecké a literární dílo patří
k jubilantově postavě.
Po téměř čtyřicetileté práci v Jilem-
nici se vrátil se svou milou ženou, 
s níž vychoval tři děti, a která mu
byla vždy oporou, jako emeritus do
Brna. Ve staronovém prostředí stále
obohacuje nejen svoje nejbližší okolí,
nýbrž celé církevní společenství.
Svými biblickými esejemi je kmeno-
vým přispěvatelem Kostnických jis-
ker. Tyto jeho příspěvky se nakonec
podařilo vydat v knize „Věřit a
rozumět“ (Eman 2010). Uspořádal
sbírku kázání „Radost na nové

cestě“ (Kalich 1988), překládal Kier-
kegaarda „Čistota srdce, aneb chtít
jen jedno“ (Kalich 1989) a napsal 
s Petrem Pokorným „Perspektiva
víry“ (Kalich 1992). Donedávna se
zúčastňoval pastorálních konferencí
brněnského seniorátu, kde dovedl
laskavě napomenout i povzbudit
mladší kolegy. Totéž jsme si posky-
tovali navzájem ve více jak sedmde-
sátiletém přátelství, ve stále nových
rozhovorech. Takové přátelství je
vzácným darem už proto, že může-
me hovořit o událostech v církvi a
osobách, které už jiní nepotkali, a
především o teologických otázkách
v jejich stálé platnosti i proměnných
interpretacích (kamení živé). S vděč-
nou radostí stále ještě smíme vidět
milého bratra pravidelně v neděl-
ních bohoslužbách.
Jubilantovi přejeme do dalších let
Boží vedení, dobrou naději a výhled
na to nejlepší. A jistě spolu s ním
smíme vyznat: „Všechno je milost,
pouhá milost.“

Jan Pokorný

S vděčností za dlouholetou spolu-
práci se k blahopřání připojuje i
předsednictvo KJ a redakce.

Stoletý teolog Josef Veselý
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Opět zajímavý článek – Ke dni
reformace (ET-KJ z 30.10.2013),
který se týká církevních dějin, ve
kterém autor Jaroslav Pechar let-
mým pohledem velmi reálně vysti-
huje stav křesťanských církví bě-
hem minulých staletí. A my, kteří
máme zájem o historii, víme, že
zvěst evangelia nesená církví či
církvemi jistě nesla ovoce působe-
ním Ježíšových slov, ale církve sa-
my se stávaly mocenským apará-
tem, byly ve státní správě nebo i
státem samým, který nesl i meč a
oheň a měl účast i na organizaci
bratrovražd. I tohoto se v podstatě
týká autorovo sdělení. Rád bych
proto na tomto místě ještě připome-
nul, že česká reformace pracovala
pro šíření Ježíšova evangelia a to
velmi dlouho, jistě minimálně
aspoň 150 let, a její členové napsali
spoustu odborných teologických
publikací, které jsme vlastně větši-
nou ani nečetli. Tak jsem si chtěl
přečíst něco aspoň od Husa, a proto
jsem si jeho jednu knihu zapůjčil na
evangelické faře, rozřezal jsem si její
listy a přečetl ji. Bylo to sice zajíma-
vé, vžil jsem se tím do Husovy doby
a života v ní, mnoho pochopil, ale
nedivil jsem se, že se to dneska ne-
čte.
Autor Jaroslav Pechar uzavírá opti-
misticky svůj článek smyslem Luthe-
rova díla, jako jediného úspěšného
reformátora, ovšem se svými spolu-
pracovníky, které obstálo v organi-
zaci světa a v jeho rámci je možno
jednotně hledat a nacházet pravdu.
Bohužel, u nás bylo toto vyznání
povoleno až po tolerančním paten-
tu, ale i tak zde žije docela dobře
dodnes. Jeho význam je ovšem přes
ekumenické snahy stále co do roz-
sahu malý. Pokusme se tedy hledat
pokračování tak, abychom oslovili i
takzvané ateisty. K tomu cituji jen
pár slov z kázání mého prapraděda,
evangelického (AV) faráře na Ru-
savě, Daniela Slobody: „My nejsme
luteráni, ale evangelíci, proto, poně-
vadž osoba Lutherova v žádném
podstatném svazku s náboženstvím
naším nestojí. My ho ctíme a váží-

me si jej jako nejznamenitějšího
kazatele a učitele svého času. Sám
Luther položil Písmo svaté za jedi-
nú studnici křesťanského nábožen-
ství. On jednú v Augšpurku pred
celým sborem křesťanským pově-
děl takto: Písmo svaté větší moc a
vážnost má, nežli zákony toho nej-
prednějšího kněze křesťanského, že
on své učení nemůže odvolati, jedi-
ně tak, když ho někdo z Písma sv.
presvědčí, že jest to blud.“ (Dle
Fišera, Rusava 2002)  
Ježíš jednou a navždy již přišel a my
jej neseme svojí vírou v každoden-
ním životě a do příchodu Božího
království v moci jej zase tak pone-
sou jenom křesťané (Jan 14, v. 20,
21). Ostatní prohlášení a očekávání
odvádí člověka od přímých plnění

Ježíšových konkrétních přikázání,
na ně se zapomíná, nejsou připomí-
nána dostatečně, a tohle není fráze,
ale takový je často stav víry i v ny-
nější církvi. Objasňovat části někte-
rých textů můžeme my věřící i 
v dnešní době na základě poznatků,
které nám Bůh dává stejně jako to
činil v minulosti. Tato činnost by
mohla a měla ne zúžit ale jistě i roz-
šířit nejen počet zájemců o víru, ale
i hodnotu rozprav o víře. V žádném
případě by tato snaha nemohla
narušit víru věřících lidí, maximál-
ně snad jen nějaké formální zvyky,
zrušit nepravé předsudky, které
pro život věřícího stejně nezname-
nají skutečnou hodnotu.

Josef Chmela
red. zkráceno

Z církví doma i ve světě

kostnické jiskry inspirativní

také tak pravidelně jako svůj obličej? Nebo jen jednou za rok na jaře?
Do jakého šatu je vůbec oblékáme? A jak nám i jiným voní? Byli jsme
někdy se svým vnitřním „já“ u poradce na dobrý vzhled ? Třeba u
odborníka na to, co nám sluší, a u učitele společenského chování?
„Kosmetik, vizážista a krejčí pro naše vnitřní já? To jsou ale otázky!“
pomyslí si někdo a zaťuká si na čelo. Jsou i nejsou, pravdou je, že nitro
dokáže zkrásnit či pokazit lidskou tvář. Vnitřní krása duše prozáří i
zevnějšek a činí člověka přitažlivým. Kdo viděl tu proměnu, ten to ví.
Ví, že lze narovnat čelo, projasnit pohled a změkčit i tvrdé, chladné
rysy. Že lze mít napřímenou šíji, jiskru v oku a pokleslé koutky úst
zdvihnout k hřejivému, nepředstíranému úsměvu. I mluva a gesta se
tu pročistí. Tu změnu postřehnou lidé kolem a v jejich očích bude
nevyslovená otázka: Kam to jen ten člověk chodí, jakou kosmetiku
používá? „Boží kosmetiku,“ zněla by odpověď. „Svěřil sebe samého
nejlepšímu odborníku, svému Stvořiteli.“ Odvážíme se toho také?
Jestli ano, pak se ocitneme v renovačním centru obnovy celého svého
já. Bude to možná delší proces, ale bude stát za to. Bůh nás obmyje,
očistí, nabídne nový šat, do očí dá jiskru a na rty úsměv víry, lásky a
naděje. Pookřejeme a šíje se nám narovná. Naše čelo se oprostí od
brázd mnoha obtěžujících starostí. Provoní nás Kristova vůně.
Budeme-li pozorně číst Bibli a jednat podle zde napsaných slov,
dobrý výsledek by nás neměl minout. Poznáme, že vnější vzhled není
až tak podstatný, že jsou mnohem důležitější a krásnější věci v živo-
tě. Mít obnovené a čisté nitro k nim bezesporu také patří. Mysleme na
to při jarních očistných kúrách, pořádcích a úklidech. Nezůstávejme
jen u povrchu. Přídavkem obdržíme radost ze života, pokoj a mno-
hem, mnohem více. Toužíme po tom, aby naše tvář zářila? Přibližme
se k Hospodinu a prožívejme s ním svůj čas.

Marie Plotěná

Boží kosmetika
Dokončení ze str. 1

8. března 1804 byla v Londýně zalo-
žena „Britská a zahraniční biblická
společnost“. Podněty přišly z Wale-
su – od patnáctileté Mary Jonesové,
která podstoupila dlouhou pěší
cestu, aby si ze svých úspor zakou-
pila Bibli, a od faráře Thomase
Charlese, který pro ni měl už jenom
poslední výtisk. U zrodu byl také
farář Joseph Hughes a William
Wilberforce. Od počátku bylo cílem
šíření Bible nejen ve Walesu a Velké
Británii, ale co možná po celém
světě. Je možné říci, že díky oběta-
vosti vedoucích pracovníků, ling-
vistů, jednatelů a kolportérů a díky
štědrým dárcům se mnoho podaři-
lo. U nás Britská biblická společnost
působila po roce 1861 až do roku
1938 a vydávala Kralickou bibli
podle znění z roku 1613. Od roku
1946 existují Spojené biblické spo-
lečnosti a Britská biblická společ-
nost je jejich členkou. Domácí bib-
lické společnosti založené časem 
v řadě zemí světa odtud dostávají
finanční podporu – tak i Česká bib-
lická společnost. Za zmínku stojí
některé zásady Britské biblické spo-
lečnosti: Bible se vydává bez výkla-
dových poznámek (jde o mezicír-

kevní dílo) a bez apokryfů - deute-
rokanonických knih - (což ovšem
odporuje předpisům Římskokato-
lické církve); Bible se nerozdává,
nýbrž prodává za dostupnou cenu.
Ve světě už dávno existují také řím-
skokatolické biblické společnosti a
ekumenická spolupráce se dnes ro-
zumí sama sebou. Šíření Písma sva-
tého je i naším cílem, a proto vydá-
vání Bible v různých zemích světa
svými sbírkami podporujeme.

Bohuslav Vik

210 let Britské biblické společnosti

Poradní odbor pro vzdělávání
laiků při synodní radě Českobra-
trské církve evangelické opět při-
pravuje jarní křesťanský kurz pod
názvem:

milý kubo, nekvap s tím
26. dubna – 2. května 2014,

Janské lázně, Sola Fide

Vedení kurzu: Anna Lavická
Aktuální téma: večeře Páně od
Jakoubka ze Stříbra až k  nám —
Dušan Coufal, Ladislav Beneš
Biblický program: Jakub Hála
další program: koncert, promítá-
ní filmu, výlet do Polska…
Kurz bude zahájen v sobotu 26. dub-
na společnou večeří, ukončen bu-
de v pátek 2. května obědem.
Cena za celý pobyt včetně stravy
je 2900 Kč.
Pro bližší informace a přihlášku
nás kontaktuje: vychova@e-cir-
kev.cz; tel.: 224 999 233.



Odkud hudba přichází, odkud po-
chází? Vzniká v lidském mozku, 
v lidské duši, v nitru člověka? Do
jisté míry ano, člověk ji modeluje,
přetváří, hraje si s ní, vlévá ji do růz-
ných forem. U většiny skladeb bývá
podepsán skladatel či aranžér. V hu-
debních encyklopediích se většinou
dočteme, jak hudba vznikla při hle-
dání řeči, že k hudbě se pračlověk
sám dopracoval. Historická věda se
svými argumenty přináší svou hy-
potézu, kterou nechceme zpochyb-
nit, ale je hudba pozemská tou jedi-
nou hudbou? Jak je to s hudbou
andělů, serafů a cherubínů? Co
víme o „nebeské hudbě“? Tento po-
jem nám příliš racionálně nezní,
někteří autoři duchovní hudby měli
a mají s takovou dimenzí své zkuše-
nosti a jejich skladby to dokazují.
Mnohé duchovní vokální a instru-
mentální (např. varhanní) skladby,
když zaznívají v dobré kvalitě, k člo-
věku promlouvají tak, jako kdyby
byly z jiného světa. Taková hudba
se pak stává zjevením, okénkem do
jiného světa, umožňuje vidění jiné
dimenze, která je nad námi, která
nás přesahuje. A my se radujeme 
z toho, že o této „nebeské hudbě“,
která bývá po kapkách zjevována
skladatelům, smíme vědět již teď 
ve svém pozemském životě. O tom,
co je nad námi, mnoho nevíme. Ale
přiznejme si: to, co víme, je méně
než to, co ještě nevíme. To se netýká
jen hudby. S hudbou je to podobné
jako s poznáním. Apoštol Pavel
říká: „Nyní vidíme jako v zrcadle, jen 
v há-dance, potom však uzříme tváří 
v tvář. Nyní poznávám částečně, ale
potom poznám plně…“ (1 K 13,12)
Kdyby člověk hudbu vymyslel, to
by pak znamenalo, že andělé začali
zpívat až poté, co je to pračlověk
naučil. Že by andělé chodili do ZUŠ
k pračlověku?  
Nejstarší biblická kniha Job hovoří o
preexistenci hudby v nebesích (Jb
38,4-7). Také u proroka Ezechiele
(Ez 28,13) čteme, že hudba existova-
la ještě před stvořením světa a člo-
věka. Biblická zvěst popisuje hudbu
jako dar, který člověk od Boha přijí-
má, aby pak tímto darem sloužil
Hospodinu, potěšoval lidi a také
sebe. V židovství je hudba tím nej-
vlastnějším prostředníkem mezi člo-
věkem a Bohem. „Hudba je darem
Božím,“ napsal církevní otec Augu-
stin. Tento výrok se vztahuje jak na
podstatu hudby, tak i na její působe-
ní. Reformátor Martin Luther byl
ještě universálnější, když tvrdil, že
„hudba se rozprostírá na všechno“ 
a že „všechno má svou hudbu“.
Ostatně i Johannes Kepler, barokní
matematik, astrolog a hudební teo-
retik, který se pokusil transponovat
zvukovou reálnou představu do
oblasti abstraktní matematiky („Har-
monie sfér“), spatřuje v harmonii
světa krásu stvoření a chválu Boží.
Že věci jsou na sobě závislé a jejich
příčinou jest Bůh, o tom často psal
Jan Amos Komenský. O propojení

světa neviditelného se světem vidi-
telným se zmiňuje celá řada křesťan-
ských mystiků: jako Teilhard de
Chardin či skladatel Petr Eben,
který kdysi řekl: „Bez světa nadpo-
zemského slovo HARMONIE ztrácí
svůj pravý smysl, vždyť odtud přichází
ty nejlepší hudební nápady.“ Když člo-
věk píše duchovní hudbu, otevírá se
jistému zdroji, který je mimo něj, jej
přesahuje a převyšuje: „Síla má a pís-
nička má jest Hospodin.“ (Ž 118,14)
V dějinách křesťanství několikrát
docházelo k tomu, že hudba si svou
roli v životě církve a své uznání
musela vydobýt, aby mohla patřit 
k základním projevům církve (mar-
tyria, diakonia a leiturgia). Hudba 
v životě církve může přinášet velké
obohacení především v tom, že
umožňuje propojení s duchovním
životem, reflektuje zkušenosti z ví-
ry, odpovídá, reaguje, může zpro-
středkovat různé dojmy a pocity
(např. chválu, prosbu, bědování,
nářek). Hudba umožňuje meditativ-
ní nebo extatické zkušenosti, může
otevírat jiný svět než ten, který
známe jako všední. Duchovní hud-
ba je řeč, která sděluje nějaké posel-
ství, zvěstuje, léčí a utěšuje, může
otevírat nebeské dimenze, stává se
„preludiem věčného života“, antici-
puje nebeskou radost. 
Hudba je výrazem víry a důvěry 
k Bohu. Bůh ve svém stvořitelském
záměru daroval člověku svět zvu-
ku, aby s ním hravě a kreativně za-
cházel. Hudba má právo se realizo-
vat při bohoslužbách a v celém křes-
ťanském životě, což také znamená,
že může mít autonomní funkci,
může být také nezávislá na liturgic-
kých textech, může se projevovat 
v životě církve a sboru, v individua-
lizovaném křesťanství jako projev
osobní zbožnosti a také v kultuře.
Hudba je symbol osvobození k no-
vému bytí v Kristu. Zprostředkuje
zkušenosti PŘED-VĚČNOSTI: po-

máhá člověku, aby se naladil pro
svatost, pro svaté věci, aby se přela-
dil pro dobrý život, zprostředkuje
zvláštní náladu a smysl pro věčnost.
Člověk odpovídá na Boží jednání
hudbou – v tom je veliké tajemství.
Komponování a muzicírování není
nic jiného než tvořivá činnost, svo-
bodné hraní s darem, který byl člo-
věku dán.
Martin Luther doporučuje, aby
Kristovo evangelium hlásalo slovy i
tóny. To je výzva a obrovská šance,
která může napomáhat misijním
snahám církve. Dělání a provozová-
ní hudby má mít své pevné místo 
v církvi, vždyť hudba pomáhá ke
slavení, vede k usebrání, mnohdy
může vést do stavu extatické rados-
ti či mystického rozjímání. Hudba je
dar, se kterým máme zodpovědně
zacházet, dát jí prostor a neplýtvat jí.
Má zaznívat ve správný čas a na
správném místě. O dobrou hudbu
má každý církevní hudebník usilo-
vat, hledat ji, toužit po ní, přemýšlet
o ní, modlit se za ni. A je také třeba
pamatovat na to, aby jakékoliv mu-
zicírování se neprovozovalo v nekli-
du. Když hudba zní, má být ticho,
protože ona chce otevřít prostor 
k soustředění, k prožitku. 
„Ale je hudba“ - tak zní název bás-
nické sbírky Vladimíra Holana,
která neobyčejným způsobem pro-
jednává otázky vnitřního lidského
údělu a zabývá se smyslem základ-
ních životních hodnot.  Holanovo
oblíbené slovo „ALE“ chce vyznívat
nadějně a vzdorovitě vůči všemu, co
nás táhne dolů, co nás brzdí, co nás
blokuje. Navzdory veškerému vněj-
šímu ruchu, který nás ohlušuje,
navzdory různým stavům vnitřního
neklidu či nesoustředění, které nás
často otupují a zneklidňují, věřím,
že Holanův výrok bezpochybně
platí pro takovou hudbu, která vy-
chází z upřímných lidských srdcí a
která se stává mostem mezi naším
světem a světem budoucím. 

Ladislav Moravetz
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Pán Ježíš říká, že do Božího království vejdou jen ti, kdo jsou jako děti
(Matouš 18,3).
Myslím, že nejmarkantnější vlastnost dětí je závislost. To nám předvedl
Pán Ježíš, když sám od sebe NIC neučinil. (Jan 5,19.30) Žil v absolutní
závislosti na Otci. Mám tříletého roztomilého vnoučka, který přišel jako
Boží dar ke svým velkým sourozencům (Míša 21, Jordan 18, Martin 17).
Nedávno to komentovala jeho maminka, jak úžasně je závislý a napros-
to pokojný, když jsou spolu. „Jedeme už domů?“ Když se doví, že ještě
jedou jinam, klidně nastupuje s maminkou a vystupuje s ní. „Uvědomila
jsem si, co by s ním bylo, kdyby někde zůstal sám. Byl by úplně ztrace-
ný,“ řekla Věruška. Uvědomila jsem si vděčně, jak si ve stáří, kdy se
znovu stáváme tak trochu dětmi, užívám toho bezpečí v absolutní závis-
losti na Pánu. Žiji cele jen přítomné okamžiky, jeden pěkně po druhém,
v plném vědomí, že ten příští bude tak připravený a bezpečný pod lás-
kyplnou péčí milovaného Spasitele, jako ten přítomný. Odmítám staros-
ti a pečování a odpočívám jako jeho ovečka bezpečně na jeho srdci.

Svou ruku kladu ve tvou zas,
co slzy slasti kanou zpod mých řas.

Přes radost, strast i žal,
jaks vedl, veď mne dál

a slavně doveď si mne ve vlasti jas!
Při ohlédnutí zpět vidím své pády i povstání a stálou Boží péči. Vidím

dozrávat své vnuky a pravnuky v Boží nástroje ve službě dětem, mlá-
deži, vidím, že požehnání minulých generací spočívá na naší rodině.
Především vidím Otce rodin, který rodinu vymyslel jako vzorek svého
království.
Vidím církev v mnoha proměnách času zachovanou Tím, který je
věrný, stále s námi a nedopustí, aby zvenčí nebo zevnitř brány pekel-
né Církev přemohly. Jsem TAK RÁDA STARÁ! Možná také proto, že
Mistr nikoho nedává do penze. Má jen dobré či lenivé služebníky a
potřebuje mladé i staré, protože i dnes platí, že žeň je mnohá, ale děl-
níků málo.
Něco možná najdete v mé knize vzpomínek POD OBLAKEM, která
právě vychází v Ostravě, k objednání na j.ostrolucky@centrum.cz 

Ludmila Hallerová

Jak je pravda v Ježíšovi?
Otázku, s níž jsme přece dávno hotovi, otvírá Samuel Jan Hejzlar svou
právě vydanou třetí sbírkou biblických uvažování. Knížka je příspěv-
kem k probíhajícímu rozhovoru o naší evangelické orientaci. Je k
mání zdarma, resp. za dobrovolný příspěvek místnímu sboru, který
autora pozve, aby zvěstoval při nedělním shromáždění. 

S. J. H. 
tel. 776 838 747 nebo 774 838 758.

Jsem ráda stará

Již devadesát let, od oslav stého výročí narození velkého „nejčeštějšího“ hudebního skla-
datele Bedřicha Smetany (1824 - 1884), se v letopočtech končících čtyřkou připomíná
česká hudba. k této tradici se přihlíží nejen v naší zemi, ale i na celém světě. Je to příleži-
tost vzpomenout na významné osobnosti naší hudební kultury, které jsou všeobecně
známé a uznávané, ale přiblížit i ty, které jsou poněkud v pozadí.
toto výročí inspirovalo i nás – a proto se mu chceme na stránkách našeho týdeníku věno-
vat  několika články, které budou ovšem spíše přihlížet k duchovní a k církevní hudbě,
někdy trochu obecněji, záleží na tom, jaké příspěvky se ještě sejdou.
na úvod bych také rád poděkoval, že jsme dostali svolení od Slezské církve evangelické a. v. k otištění několi-
ka článků z jejich kalendáře, které se tomuto tématu věnují. Přeji vám, aby i z řádků, které budete číst, vám
zaznívaly radostné tóny. nebo aspoň pozvání k naslouchání oslovující hudby.

Bohumil kejř

Měl jsem možnost v rámci tiskové besedy, spojené s projekcí nového slo-
vensko-českého 90minutového časosběrného dokumentu režiséra MgA
Ladislava Kaboše „Všechny moje děti“, se v předstihu seznámit s tímto
pozoruhodným filmovým dílem, které od poloviny března 2014 bude promí-
táno i v českých kinech. Zatím má za sebou jen několikatýdenní, ale pře-
kvapivě úspěšné promítání na Slovensku. Proč překvapivě? Protože se
jedná „pouze“ o poněkud syrový dokument, a navíc o téma, kterému se spíše
vyhýbáme a které nenabízí nic, co by bylo líbivě atraktivní.
Po dobu čtyř let probíhalo natáčení ve dvou podtatranských romských osa-
dách. Úděsné životní podmínky a nepříliš idylické životy místních obyvatel
se pokouší s velkým nasazením a obrovskou trpělivostí a láskou obětavě i
moudře proměňovat poněkud netypický katolický kněz Marián Kuffa. Ten
již hodně vykonal ve své farnosti v Žakovcích, kde po čtvrt století vytváří
komunitu z bezdomovců, alkoholiků, propuštěných vězňů. Člověk se podi-
vuje, že se ještě pustil do další tak náročné činnosti. Ale bezesporu jej vede
obrovská láska k Bohu i k lidem, ke všem jeho dětem, kterým se snaží pomá-
hat, předně pomáhat k tomu, aby si i oni pomáhali sami sobě. Je znát, že
někdy je těch starostí a bolestí i na tohoto kněze mnoho, ale on ve svém
působení dále pokračuje, protože si je vědom, že „kde končí naděje, začíná
peklo“.
Kněze Mariána Kuffu jen v krátkých momentkách zastihneme v náležitém
rouchu a v důstojnosti jeho úřadu. Daleko častěji jej sledujeme při manuál-
ní práci, za volantem náklaďáku, při pokusech se dohodnout na nějakém
řádu a potřebě spolupráce s jeho romskými dětmi. Blíže jsme seznamováni
s životy několika místních rodin, máme možnost jim až vtíravě nahlédnout
do soukromí, jistě díky dlouhodobému vztahu filmového štábu s touto
komunitou.
Musím se přiznat, že nedokážu snadno charakterizovat, jaké byly moje
dojmy při sledování dokumentu, a že si nejsem schopný to utřídit ani s urči-
tým časovým odstupem. Upřímně řečeno, líbilo se mi to i nelíbilo – totiž že
jsem jako divák nemohl mít a asi ani neměl mít příjemný pocit; bylo to
zároveň dojemné i odpudivé, protože (naštěstí) nám sledování cizí bolesti a
chudoby nepřináší radost; člověk si připadal jako když nahlíží do nějakého
vzdáleného až exotického světa, ale ono je to od nás dost blízko, o mnoha
takových místech ve své blízkosti ani nevíme; ti lidé vzbuzovali soucit,
občas i úctu, ale zároveň na ně byl člověk naštvaný... Kamera často zabíra-
la na pozadí majestátní a vznešené tatranské hory, zatímco v popředí se 
v kontrastu objevovaly hory lidské bídy a jejich odporných odpadků... Ne,
nemohu říci, že by se mi to líbilo. Ale o to ani tvůrcům nešlo. Důležité bylo
zprostředkovat, v čem žijí naši bližní (mimo jiné mě zaujala věta M. Kuffy,
že Pán Bůh se nemýlil, když dal Romy do naší blízkosti), a že by se s tím
lidé, křesťané, neměli lehce  smiřovat. Ten pan farář je svým způsobem svě-
tec, který prakticky žije „bohoslužbu všedního dne“. Myslet na něj, i v mod-
litbě, a na všechny ostatní, kteří podobným stylem slouží, je asi to nejmen-
ší, co můžeme dělat, ale zároveň je to nesmírně důležité.   
K nějakému uklidnění mi nepřispěla ani informace, že podobných osad, jako
je ta,se kterou jsme se prostřednictvím tohoto filmu mohli seznámit, je na
Slovensku asi 150. A není předpoklad, že by jejich počet v budoucnu klesal.
Na závěr snad připomenu jen slova z průvodních materiálů, které jsem
obdržel, že hlavní hrdina tohoto dokumentu nás učí milovat druhé „nejen
podle zásluh, ale podle jejich skutečných potřeb“.
VšeTKy MoJe DeTI
režie: Ladislav Kaboš
scénář: L. Kaboš, Svatava Maria Kabošová
kamera: Michael Kaboš
hudba: Martin Dohnal
Více informací najdete na oficiálních stránkách filmu www.vsetkymojede-
ti.eu
Ale není nad osobní diváckou zkušenost a prožití působivosti tohoto filmu,
které by nás nemělo nechat, abychom zůstali lhostejní ke skutečně úděsným
životním podmínkám našich bližních, ať jsou jacíkoliv.

Bohumil Kejř

Ale je hudba

Všetky moje deti



V podvečer 5. února 2014 zemřel 
v Domově důstojného stáří v Br-
ně-Maloměřicích emeritní farář
Českobratrské církve evangelické
ThMgr. Josef Průša, dožil se téměř
92 roků. Dříve, když byl ještě v dob-
ré tělesné a duševní kondici, mně
předal životopisná data, abych o
něm mimo jiné napsal článek, až
zemře, do Kostnických jisker; a to
mně téměř při každé návštěvě při-
pomínal. Mohl jsem zemřít dřív, i
když jsem hodně mladší, ale nesta-
lo se to. Jeho údajů, zvláště upřes-
ňujících dat jsem využíval při jeho
osmdesátinách, pak i devadesáti-
nách, kdy už se s bratrem farářem
pro nemoc ne nejlépe komunikova-
lo. Ještě jsme s ním prožili víc jak
před jeden a půl rokem krásnou
slavnost v domově CČSH v Malo-
měřicích, pořádanou ke kulatým
jubileím obyvatel. Už tehdy jsem
dost podrobně popsal běh života
nyní už zemřelého tehdejšího deva-
desátníka (ET-KJ 19/2012). 
Dnes si připomeneme jen stručně
plodný, radostný i smutný život ze-
snulého. Farář Josef Bedřich Průša
se narodil 10. června 1922 v Ude-
řicích u Moravského Krumlova,
maturoval v roce 1943. Chtěl studo-
vat bohosloví, ale vysoké školy
byly zavřeny, a tak nastoupil jako

prozatímní diakon (dálkový stu-
dent teologie) do Třebenic, kde
působil až do konce války. Po roce
1945 bohosloveckou fakultu dostu-
doval a po ordinaci v Brně se stal
vikářem v Horním sboru na Vse-
tíně, pak následoval Džbánov
(1948-1955) a Rovečné. Ve džbá-
novském období se oženil s Dag-
mar rozenou Vencovou a narodila
se jim jediná dcera Myra. Z obou
míst musel odejít na zásah státních
orgánů, zvláště těžko odcházela
celá rodina z Rovečného. Poslední a
nejdelší působiště bratra faráře byly
Heršpice u Slavkova (1960-1986).
Zde prožil úmrtí první i druhé
manželky. Podzim života prožíval
v zakoupeném a rekonstruovaném
domku ve Slavkově u Brna, pak
krátce žil v Myslibořicích a konečně
v Domově důstojného stáří v Brně-
Maloměřicích. I jako důchodce rád
vypomáhal ve sborech, kam byl
pozván, zvláště v kazatelské stanici
Dambořic v Násedlovicích. 
Připomeňme si ještě dlouholetou
práci zemřelého jako předsedy se-
niorátní Jeronýmovy jednoty. Už
jako důchodce vypomáhal službou
Slova v rádiu TWR a Proglas. ČT o
něm natočila a vysílala před časem
medailon a jedna z vnuček financo-
vala v BTM vydání sbírky čtyřiceti

kázání s názvem Dobrý strom nese
dobré ovoce. Poslední období živo-
ta našeho bratra nepatří zrovna 
k radostným, kdy chřadl, až se stal
dlouhodobým ležákem.
Pohřební pobožnost se konala 
v sobotu 15. února v zaplněném
kostele v Heršpicích u Slavkova.
Kázáním posloužil senior Brněn-
ského seniorátu ČCE Jiří Gruber
na text z 2. kapitoly Lukášova
evangelia o Simeonovi: „Nyní pro-
pouštíš v pokoji svého služební-
ka…“ Někdejší seniorátní kurátor
Jiří Novák ve svědectví o zesnu-
lém přiblížil život a práci zemřelé-
ho. Na pohřebním shromáždění se
ještě podíleli čtením Písma z 27.
žalmu farář Slezské církve evange-
lické a. v. z Karviné, dlouholetý
přítel zemřelého děkan ThDr. R.
Beile ze Spolkové republiky Ně-
mecko a pobožnost na hřbitově
vykonala heršpická farářka sestra
Jarmila Řezníčková. Při pohřbu
posloužil také místní pěvecký
sbor a ve společném zpěvu spolu
s přítomnou řadou někdejších
kolegů a s pozůstalou rodinou
jsme vyznávali naději ve vzkříše-
ní. „Buď tobě sláva, jenž jsi z mrt-
vých vstal!...“

Jiří Novák

SeniORát JihOČeSký

Českobratrská církev evangelická

ČESKé BUDěJOVICE, Ne 9.00
tř. 28. října 28, f David Nečil, f Da-
niel Freitinger

JINDřICHůV HRADEC, Ne 9.30
Bratrská 129/IV, f David Balcar

PíSEK, Ne 9.00
Fügnerovo nám. 48, f Jiří Ježdík

SOBěSLAV, Ne 9.30
ul. 28. října 277/II, f Richard Dračka

STRMILOV Ne 10.00
Studenská 382, a f. Daniel Matěj-
ka ml.

TáBOR, Ne 9.30
Bílkova 963/3, f Ondřej Kováč

VOLyNě, Ne 10.00
Lidická 124, f Hynek Tkadleček

Církev bratrská

ČESKé BUDěJOVICE, Ne 9.00
J. Š. Baara 64, k Svetozár Slavka

HUSINEC, Ne 10.00 
Kostnická 85, k Pavel Fér

PíSEK, Ne 9.30 
Tyršova 15, k Ondřej Kyml

TáBOR, Ne 9.30 
Bechyňská 2, k Petr Jareš, k Ro-
man Cimbulka

Bratrská jednota baptistů

ČESKé BUDěJOVICE, Ne 9.30 
U Hvízdala 9a, k Jaroslav Hrůza

Evangelická církev metodistická

BECHyNě, Ne 15.00 (1.3.5. ECM;
2.4. ČCE)
Čechova 284, f Josef Červeňák

ČESKé BUDěJOVICE, Ne 17.00
Palackého náměstí 1154 (Husův
dům CČSH), f Pavel Hradský

PROTIVíN, Ne 9.00
Mírová 171, f Josef Červeňák

TýN NAD VLTAVOU, Ne 11.00
Komzákova 416, f Josef Červeňák

TřEBOň, Ne 9.00
Seifertova 449, Husova kaple,
f Pavel Hradský

BohoslužbyZemřel bratr farář Josef Průša

Smíření
Ve výborném článku bratra Josefa Vese-
lého: „Boha v Trojici a Trojici v jednotě
uctíváme“ (ET-KJ 6/14) klopýtám v zá-
věru o dvě věty: „...víra v Ježíše Krista
smířila Boha s lidmi“ a „...víra v Ducha
svatého... proměňuje Ježíše Krista pro
nás...“ Jde o výroky o tom, který se ne-
mění (Nu 23,19; Mal 3,6).
V jejich souvislosti bych rád připomněl
poselství ap. Pavla: „...prosíme na místě
Kristově, smiřte se s Bohem,“ jímž ne-
pochybně vyzývá nás, abychom se smí-
řili s tím, jak Bůh v Kristu zjeven JEST. 
Totiž že trpí naším hříchem k smrti, ale
zázrakem víry křísí z mrtvých k „novo-
tě života“ (2 K 5,20.17; Ř 6,4). „Víme,
že Syn Boží přišel (ne aby nám Otec
konečně mohl odpustit); dal nám smysl,
abychom poznali toho pravého a jsme v
tom pravém i v Synu jeho Ježíši Kristu.
On je ten pravý Bůh a život věčný“ (1
J 5,20). Tentýž Jan píše o Kristu, že ON
je oběť slitování za hříchy naše (1 J 2,2;
4,10). Pohleď, člověče, jak jimi trpí a
dosvědčuje PRAVDU (J 18,37), jak se
to má s námi a jak JEST Bůh: Slituj se
konečně nad sebou...“ „Probuď se ty,
kdo spíš, vstaň z mrtvých a zasvítí se ti
Kristus“ (Ef 5,14).

Samuel Jan Hejzlar

Poslední vrchol
Od ledna letošního roku se v na-
šich kinech promítá tento pozoru-
hodný a divácky úspěšný film.
Poznáváme inspirující životní pří-
běh katolického kněze Pabla Do-
mingueze. Je to láska Kristova žitá
v životě člověka dnešní doby. Mi-
mořádně obdarovaný člověk dá-
vá, aniž si toho je vědom, příklad a
dobrý recept jak vlastně žít. Film
ukazuje, jak hlubokou stopu může
zanechat dobrý kněz v lidech, se
kterými se potkává a vyvolává 
v divákovi otázku: Mohl bych tak
žít i já?
Film je osobní zpovědí režiséra,
který Pabla poznal krátce před je-
ho tragickou smrtí při zlézání jeho
milovaných hor. Režisér shromáž-
dil výpovědi jeho mnoha přátel a
známých a doprovodil ho vlastním
monologem. Pablův život zcela
odevzdaný do rukou Pána byl
životem radostným, obětavým,
připraveným komukoliv pomáhat
24 hodin denně, ale zároveň nepo-
strádal humor. Tento film, prová-
zený krásnou hudbou, je mimo-
řádnou evangelizací i povzbuze-
ním, abychom si uvědomovali,
jaký je to krásný dar být křesťa-
nem.
Dokumentární film, 
Španělsko 2010, 82 min
Režie: Juan Manuel Cotelo

Jan Trnka
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Zdá se to neuvěřitelné, ale je to prav-
da. Naše milá sestra Dana Kamení-
ková, roz. Hauzarová se v plné svě-
žesti a v pracovním shonu vytížené
zdravotní sestry v chirurgické am-
bulanci dožívá významného život-
ního jubilea - 50 let. Je už v druhém
období kurátorkou našeho sboru.
Má na co navazovat, když si připo-
mínáme v Telči štafetu generací, kte-
ré probojovávaly svůj zápas víry,
mezi nimiž hrála významnou úlohu
už její prababička. V dospělém věku
se sestra Dana záhy plně zapojila do
sborového dění. A její dobré odhod-
lání vytvářet ovzduší širší rodiny
Božích dětí směřovalo až do odpo-
vědné role kurátorky sboru. Připo-
meňme si její aktivity v několika
rysech.
Je zde zázemí rodiny a - dá se říci -
vpravdě ekumenického společen-
ství, kde Dana se svým manželem
Karlem dokazují v praxi, jak se mo-
hou ve svých křesťanských tradicích
(římský katolík a českobratrská
evangelička ) nejen respektovat, ale
také vzájemně obohacovat. Jak je
dobré, že také jejich dvě dcery
mohly růst v dobrých podnětech 
v obou tradicích, měly možnost
mnohé věci srovnávat a z těch
dobrých podnětů čerpat pro vlastní
zápas víry. A právě již tradiční Noc
kostelů v Telči v provázanosti růz-
ných nápadů pomáhá vytvářet
ovzduší lepšího porozumění mezi
různými křesťanskými církvemi.
Např. návštěvníci kostela sv. Ducha
v Telči z Noci kostelů r. 2013 neza-
pomenou na poutavý seriál o Brouč-
cích a Janu Karafiátovi, který man-
želé Kameníkovi společně vymysleli
a zrealizovali.
Pak je zde pestrá paleta činností,
pokrývající důležité sborové aktivity
jako např. vytváření radostného
ovzduší rodinných nedělí (včet-
ně její dcery Katky, která se s další
věrnou sestrou Hanou Kulíkovou 
z telčského sboru věnuje dětem a

jejich tvořivé dovednosti), vydařený
sborový výlet s dětmi, hudební
doprovod při bohoslužbách v přípa-
dě potřeby jak v kostele tak ve sbo-
rové místnosti, stálá péče při zkráš-
lování sborového prostoru (ještě
spolu se svou maminkou) apod.
Naše sestra kurátorka Dana se snaží
dle možností zorganizovat i technic-
kou pomoc při mnohých opravách.
Její manžel pak ochotně uskuteční
potřebné kroky (opravy omítky 
v kostele, výměna čerpadla ve sbo-
rovém domě ve Slavonicích aj.). Bez
osobního nasazení a snahy strhnout
v tom dobrém ostatní by se leccos
podařit nemohlo. 
Je dlužno říci, že je kurátorka Dana
člověkem na svém místě. Nutno při-
tom dodat, že je to vlastně obdaro-

vání od Pána Boha, aby si mohl
každý v jejím okolí uvědomit, že
nejde v žádném případě o formální
funkci , ale o osobní nasazení, o
touhu dávat dohromady společen-
ství bratří a sester tak, aby se zde
dalo dobře dýchat, abychom si přes
své různé lidské omyly nepřestali
uvědomovat, že jsme všichni děti
jednoho společného nebeského
Otce. Přejeme jí nejen jménem star-
šovstva, ale i jménem celého našeho
telčského sboru mnoho síly, zdraví,
Božího požehnání do dalších dnů; a
těšíme se ze všech jejích dobrých
nápadů, které bude moci naše milá
sestra Dana uvádět v praxi a zboha-
covat tím naše malé diasporní sbo-
rové společenství.

Petr Melmuk, farář

inzerce
KřESťANSKý DůM "GRÜNE AU"
zve na březnové lyžování a k ce-
loroční rekreaci. 
Jiří Potoček, tel.: 495539393. 

č. 1

Významné životní jubileum 
kurátorky Farního sboru ČCe v telči

Ústřední kancelář Českobratrské církve evangelické,
ekumenické oddělení,

hledá spolupracovníka/spolupracovnici

do pracovního poměru na plný úvazek s nástupem od 1. 4.
2014 nebo dle dohody i později. Jedná se o rozmanitou pra-
covní činnost od administrativy přes přímé kontakty se
zahraničními partnery až po překlady a práci s teologickými
texty.

Požadujeme:
- Vš vzdělání,
- zájem o teologii a znalost církevního prostředí, 
- bezúhonnost,
- aktivní znalost AJ a nJ,
- schopnost organizace domácích i zahraničních akcí, 
- schopnost administrace a správy projektových činností,
- schopnost překladů a tlumočení.

nabízíme:
- příjemné pracovní prostředí v centru Prahy,
- odpovídající mzdové ohodnocení,
- možnost osobního a jazykového rozvoje.

uzávěrka přihlášek, doplněných o strukturovaný životopis,
motivační dopis a kopii dokladu o dosaženém vzdělání, je
dne 17. 3. 2014.
další informace podá tajemník pro ekumenu a mezinárodní
vztahy pan Gerhard Frey-Reininghaus, 
tel.: 224 999 216, e-mail: reininghaus@e-cirkev.cz


