
Protož PŘijímejte se vesPoleK, jaKož
i Kristus PŘijal nás v slávu Boží.

Římanům 15,7 K
Zdá se to být docela snadné, jasné a
samozřejmé. Přijmeme-li se navzá-
jem, pak se bude dařit spolužití v ro-
dině, v partnerských vztazích, ve
sboru, ve společnosti a nakonec i ve
světě. Chtěli bychom být otevření,
domníváme se, že jsme tolerantní,
ale pak jsou tu ještě zvláštní okol-
nosti, kdy dochází ke střetům s bliž-
ními pro jejich způsob hovoru, jejich
oblékání, příliš hlasitý smích, jejich
modlitební život nebo vyjadřování
víry v Boha. Jak rychle pak často
dokážeme mezi sebou vytvářet
hradby!
Konflikty byly i v době apoštola

Pavla, i v jeho sborech byly různě
vnímány způsoby zbožnosti či
různé tradice. Někteří členové spo-
lečenství trvali na dodržování ži-
dovské tradice, naopak druzí tolik
nelpěli na zachovávání rituálů. To
ovšem nebyl nejlepší způsob spolu-
práce.
Proto ten apel k pohledu směrem 
k Ježíši. Už mezi Ježíšovými učední-
ky se takováto napětí objevovala,
mnozí se domnívali, že právě jenom
oni mají právo zaujmout zvláštní
nebo významné místo u stolu Páně.
A tak i my se můžeme v tomto roce
2015 zamyslet nad tím, co Heslo
roku 2015 znamená pro naše spole-
čenství, naše sbory a nadto ještě pro
naše ekumenické kontakty a setká-
vání.
V tomto roce si budeme připomínat
šestisté výročí doby, kdy tato
Pavlova výzva byla ignorována.
Tehdy bylo rozhodováno podle
zcela jiných měřítek a jiný názor
nebo podnět k reformě a obnově byl
označen a odsouzen jako kacířství.
Můžeme se radovat z toho, že vzta-
hy mezi církvemi se od dob mistra
Jana Husa významně proměnily.
Jak krásné by bylo, kdyby se všecky
církve vydaly na cestu s pohledem
upřeným ke Kristu a přitom sdílely
a slavily společenství sester a bratří.
To, co potřebujeme, je „kristocen-
trická“ ekumena. V prohlášení ně-
meckých katolických biskupů, na-
zvaném „Výzva k jednotě“, čteme:

„Mezi křesťany musí růst vědomí,
že jenom společné vyznávání je svě-
dectvím důvěryhodnosti křesťan-
ského poselství.“
Obecně můžeme říci, že nasměrová-
ní našich životů směrem ke Kristu je
to hlavní, co nás s ním a spolu
navzájem může spojit. Jestliže jsme
orientováni pohledem ke Kristu,
získáváme zároveň i nové vztahy se
svými bližními. A to je naše naděje.
Pokud se my křesťané bez ohledu
na všelijaké rozdílnosti dokážeme
přijmout srdcem, bude to vyzařovat
i navenek. Nemůžeme ale vylučo-
vat ani ty, kteří za námi přicházejí se
svými starostmi a potřebami.
A jak často dnes jednáme s lidmi,
kteří zpochybňují naše chápání
pravdy poukazováním na naše sla-
biny? Přeji si, abychom dokázali
vystupovat s Ježíšovou otevřeností
a přesvědčivostí.
Ježíš řekl svým prvním následovní-
kům: „Pojďte a vizte“ a svým po-
zváním ke společnému životu jim, a
tedy i nám, dal  jasně najevo, na čem
záleží, co je v životě podstatné. Při
setkávání s Ježíšem mohli učední-
ci, a tedy můžeme i my, hovořit o
svých chybách a nedostatcích, být
od nich osvobozeni a začít nový
život plný radosti a naděje.
Budeme-li ke Kristu upírat své
zraky, mělo by to být docela snadné.

Theodor Clemens, 
biskup Jednoty bratrské, 
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Poselství k Heslu roku 2015

Tuto větu napsal do úvodu svých
Loci theologici (Teologická témata)
Filip Melanchthon, Lutherův spolu-
pracovník a systematický teolog,
jemuž se podařilo vystihnout nejzá-
kladnější principy reformátorů. Tu
větu nenapsal Melanchthon tak lho-
stejně, jak ji dnes vyslovujeme my.
Do teologických rozhovorů neza-
padla totiž lhostejně jako jedno ze
známých témat, měla v sobě skrytý
bojovný, stranický význam. V círk-
vi té doby platili za vedoucí teology
dva muži. Prvním byl Pavel, první
teolog církve, druhým byl Jan, Pav-
lův znamenitý následovník. Pavel
se lišil od Jana tím, že mluvil více 
o díle, než o osobě Ježíše Krista,
zatímco Jan naopak: Především sta-
věl svým čtenářům před oči Ježíše
Krista jako Syna Božího. Je tomu
tak. Čtenář by si mohl spočítat, jak
se u Pavla vyskytují výroky o Kris-
tově božství oproti výrokům o jeho
díle ve zřetelné a více než zřetelné
menšině. To ostatně není nic nové-
ho. Teologie křesťanské církve, její
vztah ke Kristu a jeho dílu před
Pavlem nebyl odlišný. Pavel dával

přednost Kristovu dílu před jeho
osobou. Církev si bere z Krista dar,
smím-li to tak říct, zisk, a tajemství
jeho osoby ponechává k uvážení až
na druhém místě. Není divu, když
o člověku učí, že je ubohý hříšník,
zcela závislý na Božím milosrden-
ství. Ubohý hříšník sáhne po Kris-
tově dobrodiní daleko dřív, než
propukne v jásot chval nad tajem-
stvím jeho osoby. Přesto by bylo
ukvapené, kdybych Pavlův způsob,
zohledňující okamžitou nouzi hříš-
níka, nazval lidským a Janův anděl-
ským, protože rovnou krouží kol-
em tajemství Kristovy osoby. Ne-
doporučuji vám to, neboť i vám
mohlo napadnout, že oba přístupy
přijdou na řadu s tím nebo oním
způsobem. 
Poukažme si ještě na jeden rozdíl
mezi Pavlem a Janem: Pavlovo
učení o Kristu je určeno spíše slove-
sem než podstatným jménem. Slo-
veso ukazuje na Ježíšovu činnost,
na náš prospěch nebo co se pro nás
připravuje, což u Jana ustupuje do
skrytého náznaku. Lze tedy sou-
hrnně říci, že poznání Ježíše vede

od jeho díla k jeho osobě, tedy v po-
řadí dílo – osoba. 
Stejně i tituly, které patří k Ježíši
Kristu, charakterizují jej slovesem,
nikoli podstatným jménem. Zřetel-
ně sdělují, co Bůh skrze Ježíše vyko-
nal ve prospěch celého lidstva. To,
kdo  je Ježíš, se čtenář doví zároveň
s tím, jak se dovídá, co Bůh v Kristu
učinil a nabízí každému, kdo k ně-
mu přistoupí bez předsudku, ze
zvědavosti nebo z vnitřní potřeby.
Ten titul zní KRISTUS. Mít jej za
pouhé jméno asi tak, jako my lidé
máme rodné a křestní jméno, je hlu-
boký omyl, způsobený také tím, že
vyslovujeme Ježíše Krista jako
jedno jméno, zatímco bychom měli
mezi Ježíše a Krista učinit pomlku,
která by naznačila, že Ježíše Bůh
použil jako Krista a ujal se suvereni-
ty nade vším jako Pán. 
Je tedy Kristus nejprve a hlavně
funkce, a to velmi důležitá, neboť
Bůh jej ustanovil, aby ukončil tento
věk a nastolil věk budoucí. Svým
athénským zvědavým poslucha-
čům Pavel oznámil, že Bůh „usta-
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V listopadu 2014 se konalo v Castel Gandolfu a v Římě již 33. setkání
biskupů – přátel Hnutí fokoláre. Spiritualita fokoláre velmi podporu-
je a otvírá přátelské ekumenické vztahy, založené na vzájemné úctě a
lásce. Poprvé jsem se zúčastnil tohoto setkání v roce 2006 ve
Stuttgartu. Bylo to povzbudivé společenství, které mě oslovilo vzá-
jemnou úctou a láskou mezi biskupy různých církví. Setkal jsem se
tam se zajímavými osobnostmi, jakými jsou např. kardinál Walter
Kasper či předseda Světového luterského svazu Christian Krause.
Tehdy jsem mohl slyšet i proslovy Chiary Lubichové, zakladatelky
Hnutí fokoláre. Byl jsem osloven její hlubokou oddaností Kristu a
hledáním křesťanské cesty v tomto světě. Jako předseda CB a ERC
jsem byl přizván do tohoto pestrého společenství. Poznal jsem někte-
ré biskupy a arcibiskupy katolické, luterské, anglikánské, reformova-
né i pravoslavné, modlil se s nimi a slavil bohoslužby. Překvapující
byla otevřenost rozhovoru. Nikdo si na nic nehrál a poctivě odpovídal
druhým. Nikdo se nepovyšoval a nepřezíral druhé. Kladl jsem si otáz-
ku, zda je to působeno spiritualitou Hnutí fokoláre, nebo rozvinutý-
mi bratrskými vztahy na základě osobních přátelství. Tomuto eku-
menickému společenství tehdy předsedal Miloslav kardinál Vlk, kte-
rý se sám k Hnutí fokoláre hlásí.
V roce 2007 jsem se aktivně zúčastnil podobného setkání biskupů 
v Praze. Jedno shromáždění se tehdy konalo i u nás v Církvi bratrské,
v Praze 1 - Soukenické. Biskupové z Asie, Evropy, Ameriky i Austrálie
tvořili pestrobarevné a přátelské společenství. S řadou z nich jsem se
ještě více spřátelil. Později jsem byl opakovaně zván na další setkání,
ale z pracovních důvodů mi to nebylo umožněno. Až letos se to poda-
řilo a mohl jsem jako emeritus vyjet na týden do Castel Gandolfa, kde
je centrum Hnutí fokoláre a také letní sídlo papežů a do Říma, kde
jsme navštěvovali jednotlivá centra různých církví a také i Vatikán a
papeže Františka. Vedení tohoto společenství nyní převzal arcibiskup
Francis Kriengsag z thajského Bangkoku.
Bylo nás 40 z nejrůznějších zemí světa a každé ráno jsme začínali
modlitební přípravou v kapli na kolenou a společnou bohoslužbou 
s eucharistií. Každý den byla sv. večeře Páně slavena podle liturgie
některé jiné církve. Teprve po bohoslužbě jsme měli přednášky se
zaměřením na eucharistii jako tajemství jednoty v Kristu. Zkoumali
jsme sv. večeři Páně teologicky z nejrůznějších úhlů a snažili se ote-
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33. ekumenické setkání 
biskupů v Římě
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novil den, v němž bude spravedlivě
soudit celý svět skrze muže, které-
ho k tomu určil. Všem lidem o tom
poskytl důkaz, když jej vzkřísil 
z mrtvých.“ (Sk 17,31) Vzkříšenému
Kristu přidělil list Efezským 1,21
„jméno nad všechna jména, která
jsou vzývána, jak v tomto věku, tak
i v budoucím“.
I další titul BOŽÍ SYN budeme v té-
to souvislosti chápat jako funkci,
nikoli jako důstojnost blízkou Bohu.
V Petrově vyznání u Cesarey Fili-
povy: „Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živé-
ho“ (Mt 16,16) a titul Božího Syna
pojal těsně s titulem Mesiáš = Kris-
tus, a proto mu rozumíme jako
funkci. Žalm 110,1: „Zasedni po mé
pravici“ je funkce Žalmu 2,7: „Ty jsi
můj Syn, já jsem tě dnes zplodil.“
Syn je podle jazyka evangelistů ten,

komu Bůh svěří výkon své suvere-
nity a vůbec přitom nemyslí na jeho
rodovou důstojnost.  Ježíš co Boží
Syn je tedy ten, komu Bůh Otec svě-
řil výkon své všemohoucnosti a nej-
vyšší autoritu. 
To, co platí o Božím Synu, platí i 
o titulu PÁN, který v prvotní církvi
nahradil titul Kristus, který se stal
vlastním jménem. Totéž se děje
zejména v dětských ústech s titulem
Pán ve spojení se jménem Ježíš a
pak z toho zazní náš známý Pán
Ježíš. Titul Pán vzal tím vlastně za
své a zůstal Ježíš, zatímco biblické
podání má opačný záměr. Proto je
výchovné mluvit před dětmi o
Pánu a Ježíše zamlčet. Až budou
dospělí, dovědí se, že Pán Ježíš je
vysloven správně, jestliže důraz je
položen na titul Pán, který ovšem
není tělesně jiný než Ježíš narozený

v Betlémě a ukřižovaný na Golgotě
v Jeruzalémě. Však Nový zákon
končí prosbou: „Amen, přijď, Pane
Ježíši“, a požehnáním: „Milost Pána
Ježíše se všemi.“
Nový zákon vypravuje o Ježíši
Kristu se zřejmým záměrem ujistit
nás, že přišel proto, že si nás zami-
loval, nám odpustil a zemřel za nás,
a tak nás zachránil před zatracením.
Nepřišel, aby jako Boží Syn vládl,
ale naopak, aby sloužil. Jeho tituly
to potvrzují. Jsou to funkce, od
nichž se očekává práce, skutky,
život, neboť spása padlého lidstva
to vyžaduje. „A začal je učit, že Syn
člověka musí mnoho trpět, být za-
vržen od starších, velekněží a záko-
níků, být zabit a po třech dnech
vstát.“ (Mk 8,31)

Josef Veselý

Poznáváme Krista, 
když poznáváme jeho dobrodiní

Dokončení ze str. 1vřít něco z tajemství této svátosti jedni před druhými. Vždyť si vzá-
jemně uznáváme křest, ale stále ještě trvá rozdělení u stolu Páně.
Jedním z významných momentů byla přednáška nové prezidentky
Hnutí fokoláre – Marie Voce. Tato žena převzala vedení duchovního
hnutí po smrti Chiary Lubichové. Nyní má na starosti hnutí, které má
své pobočky ve více než 100 zemích světa. Její přednáška o tajemství
eucharistie velmi rozšířila naše vnímání Kristem ustanovené a daro-
vané svátosti. Bylo překvapivé poznat někoho, kdo není akademic-
kým teologem, ale má velmi hluboký vhled do mnohavrstevného
tajemství eucharistie.
Odpoledne jsme vyjížděli na návštěvy okolních církví. Velmi půso-
bivá byla např. návštěva řeckokatolického kláštera Grottaferrata, zalo-
ženého v roce 1004. Je pravděpodobné, že na tomto místě byl v 9. sto-
letí ordinován za biskupa náš věrozvěst Metoděj a nynější klášter a
kostel byly postaveny na místě vily Římana Cicera, který zde měl své
letní sídlo v letech 106-43 př. Kr. Po společné bohoslužbě na tomto
místě jsme svou duchovní jednotu potvrdili slavnostním podepsáním
tzv. „paktu vzájemné křesťanské lásky“, který vyjadřuje bratrství,
úctu, lásku a vzájemnou pomoc na celý život. Poté ve starém pravo-
slavném chrámě při veřejné bohoslužbě proběhlo liturgické „políbe-
ní svatých“ (Ř 16,16; 1 K 16,20) mezi čtyřiceti ekumenickými biskupy
a arcibiskupy. Někdy to tak bývá, že Kristova láska předběhne dog-
mata a instituce. V žádném případě to neznamená přeskočit či zapřít
věroučné a liturgické rozdíly. Každý, kdo se pouští do ekumenické
práce, musí sám být pevně zakotven ve své vlastní tradici a církvi.
Jinak by nemohl druhým dávat to, co od něj čekají. Cílem není uni-
formita, ale jednota v rozmanitosti a pestrosti. Existuje ale také „du-
chovní ekumenismus“, který otevírá možnost poznávat bratry a sest-
ry jiných křesťanských církví, jejich spiritualitu a způsob následová-
ní Krista. Z takového otevřeného dialogu je možné velmi mnoho vytě-
žit a zušlechtit vlastní konfesní tradici a zbožnost. 
Celková atmosféra setkání ani trochu nepřipomínala setkání suché a
upjaté hierarchie. Hodně veselí jsme si užili při cestování autobusem.
Někdy došlo i na mezicírkevní vtipy a vyprávění různých veselých
zkušeností. Anglikánský biskup z australského Sydney nezapřel své
skotské kořeny a přivezl si s sebou pověstné dudy. Na ně pak s váž-
nou tváří vyluzoval zvuky, které občas připomínaly známé duchovní
písně. O veselé chvíle nebyla nouze ani při tlumočení různých slov.
Byli tam např. biskupové syrské pravoslavné církve, kteří spolu
komunikovali aramejsky. Vedle nich u večeře seděla ještě fokolarín-
ka, Arabka z Jeruzaléma, a biskup z Turecka. I pokusy o překlad ně-
kterých slov byly veselé. Porovnat hebrejská slova v aramejském dia-
lektu, arabštinu a domluvit se přes angličtinu bylo zajímavé. Jindy
jsme ale naopak měli slzy v očích, když nám např. ortodoxní biskup
z Damašku a starověkého Aleppa vyprávěl o válce a vyvražďování
křesťanů islámskými milicemi v jeho zemi. Toto vážné téma se stalo
předmětem řady rozhovorů, modliteb a hledání pomoci pro potřebné.
Velmi zajímavá byla návštěva anglikánského centra v Římě. V centru
je velká knihovna, studovna a je možné se tam seznamovat s vývojem
a současností jednotlivých církví. Velké překvapení čeká pod tímto
velkým domem v centru Říma. Před časem se pod sklepy objevila
další patra a vrstvy. Archeologové odkryli další prostory. Existuje ná-
zor, že byl objeven dům, ve kterém byl v Římě uvězněn apoštol Pavel
a kde psal své listy z vězení. Části z vězeňských epištol jsou zavěšeny
na stěnách a také je možné vidět některé starobylé předměty a staro-
věkou studni. Toto podzemí jsme mohli rovněž prozkoumat a děko-
vat za apoštola, který nám zanechal tak velkou část Nového zákona.
Poslední den setkání jsme jeli do Vatikánu, kde jsme opět měli boho-
službu ve Grotte Vaticane - kryptě v podzemí, pod chrámem sv. Petra.
Je to místo, kde je vyznačen z doby císaře Konstantina (4. století) apoš-
tolův hrob a kde jsou pohřbeni papežové. Po této bohoslužbě jsme
byli vedeni do reprezentačních prostor a procházeli mezi salutujícími
švýcarskými gardisty, ozbrojenými meči a halapartnami. Usedli jsme
do přijímací místnosti a čekali na papeže. Za týden společného poby-
tu jsme se s biskupy hodně spřátelili a našli několik společných pís-
niček. A tak jsme hlasitě, jak už to faráři umějí, v srdci Vatikánu zpí-
vali známé písně Taizé, jako např. Laudate omnes gentes, Ubi caritas
nebo Confitemini Domino. Do tohoto zpěvu přišel bratr František a
srdečně nás přivítal. Zaznělo několik proslovů za naši stranu a potom
promluvil papež. Naše setkání označil za „jasné a přitažlivé znamení
společné víry v našeho Pána Ježíše Krista“. Také podtrhl, že „když my
křesťané toužíme reagovat na mnoho problémů a dramat své doby,
potom musíme mluvit a jednat jako bratři, aby každý mohl rozpoznat,
že patříme Kristu, jednomu Pánu“. Dotkli jsme se také tématu hledá-
ní jednoty Kristovy církve a potom celosvětového zápasu o nábožen-
skou svobodu. Měli jsme s sebou konkrétní jména unesených bisku-
pů ze Sýrie. Požádali jsme papeže o pomoc a on ochotně přislíbil
diplomatické úsilí v těchto konkrétních případech. Některé inciativy
se již rozběhly. Po oficiálních projevech šel mezi nás a každý jsme s
ním mohli neformálně promluvit pár slov. Potvrdilo se, že je velmi
komunikativní a srdečný. Mohl jsem mu popřát Boží vedení a sílu ke
změnám, do kterých se ve své církvi pustil. 
Tak jako to vyslovili i další účastníci setkání biskupů, rád bych se
dočkal společného stolu Páně mezi křesťany různých církevních kon-
fesí a tradic. Je zde ale samozřejmě ještě mnoho citlivých a zcela kon-
krétních problémů. Znovu jsou zkoumány otázky apoštolské po-
sloupnosti, pochopení učení o církvi, primátu římského biskupa, neo-
mylnosti. Je zkoumána role Písma v církvi a vztah Písma a církevní
tradice. Jsou zde i staré problémy s kultem Panny Marie, jejím nepo-
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Dokončení ze str. 1

Čas od času někdo nastolí otázku, zda je
islám slučitelný s demokracií. V tomto
článku nechci přinášet jednoduchou
odpověď „ano – ne“. Chci se zamyslet
nad rozdíly v interpretaci svatých knih
těchto dvou náboženství, protože právě
tyto interpretace významně souvisí 
s otázkou, jaký mohou mít tato nábožen-
ství poměr k demokracii.
Věřím v inspirovanost Bible, a pokud
někdo klade rovnítko mezi inspirovanost
Bible a fundamentalismus, pak jsem
fundamentalistou. Jsem ale přesvědčen,
že mnohé, co v Bibli – zejména v jejích
historických knihách – čteme, není
návod k jednání, ale popis toho, co se
stalo. I historické knihy jsou velmi pouč-
né; můžeme vidět, že pokud se někdo
chová tak a tak, má to za následek to a to.
A můžeme na jejich základě rovněž uvě-

řit tomu, že Bůh zasahuje do lidských
dějin a dává jim určitý význam a smysl. 
Nicméně Bible sama jako celek nám dosti
přesvědčivě naznačuje, že jejím hlavním
účelem je přivést nás k víře v Ježíše
Krista, který je klíčem k celému Písmu.
Vidíme určité napětí mezi Starým a
Novým zákonem – stačí porovnat třeba
Davidovy kletby ze 109. žalmu s
Ježíšovým slovem, že máme žehnat
svým nepřátelům. Naprostá většina
křesťanů, ať už o inspirovanosti Písma
smýšlí jakkoli, dobře ví, že z Písma
máme pochopit především určité zásady,
které pak máme aplikovat do našeho kon-
krét-ního života. A jen některé okrajové
komunity – např. tzv. „amiš“, žijící 
v Pensylvánii - soudí, že způsob života
známý z biblických dob máme beze zbyt-
ku přenést do současnosti. („Amiš“

nepoužívají elektřinu, telefony apod.)
Proto ani křesťanští fundamentalisté
dnes neobhajují otroctví, ačkoli Starý i
Nový zákon s ním počítají jako s danos-
tí a nevyzývají ke změně společenských
pořádků. Byli to ale právě křesťané, kteří
začali prosazovat – a nakonec prosadili –
zrušení otroctví. 
Problém současného islámu je v tom, že
mnohem hlasitější a významnější je 
v něm to křídlo, které chápe Korán fun-
damentalisticky, a proto chce v součas-
nosti zavést pořádky panující v Arábii 
v 7. století. Odtud kamenování, sekání
rukou, naprostá podřízenost a méněcen-
nost žen apod. Nepochybuji o tom, že
Korán lze interpretovat i jinak; v součas-
nosti jsme ale svědky pohybu spíše 
k uvedené fundamentalistické interpre-
taci. Nahrává tomu významná skuteč-
nost, že Korán nebyl nikdy podroben
stejné kritice, jaké byla podrobena Bible. 
Křesťanství se tedy nesnaží vrátit svět
do novozákonních dob, ale hledá v Pís-
mu principy, jak jednat dnes v duchu
Kristově. Proto netvrdí, že demokracie je
s křesťanstvím neslučitelná, jak to tvrdí
významná část muslimů o islámu.
Naopak, zejména Spojené státy byly od
počátku demokratické, protože byly vý-
razně křesťanské. Dokonce se odvažuji
tvrdit, že demokracie nemohla vznik-
nout nikde jinde než na křesťanské půdě.
(Ano, mnohokrát jsem slyšel argument,
že demokracie vznikla v antickém Řecku.
Byla to ovšem demokracie pro deset pro-
cent obyvatelstva; otroci zůstávali bez-
právní. Řeckou demokracii bychom dnes
označili v nejlepším případě za oligo-
kracii.) 
Křesťanství bylo na počátku hnutí za
zrušení otroctví i za emancipaci žen.
Současný feminismus, který hlásá ne-
přátelství mezi pohlavími a vyžaduje
stejnost tam, kde je na místě rovnost, je
již ovšem velmi vzdálen ženskému hnutí
z přelomu devatenáctého a dvacátého
století. 
Podobně je možné z křesťanských pozic
odmítat trest smrti, přestože s ním
Písmo počítá. 
Někteří křesťané mají ovšem s demokra-
cií problém. Určitým způsobem chápou
tvrzení apoštola Pavla, že „veškerá vrch-
nost je od Boha“, a soudí, že vrchnost
(např. současného prezidenta) bychom
neměli kritizovat. Jsem ale přesvědčen,
že jako křesťan mohu demokracii vítat –
a mohu vítat i možnost volby, a tedy 
i voleb komunálních, parlamentních
apod. Přímou volbu prezidenta sice za

Demokracie, Bible a Korán 

skvrněným početím, s modlitbami ke svatým, uctíváním ostatků,
očistcem apod. Přes to všechno jsou činěny kroky, které by před něko-
lika lety nebyly možné. Spolupráce se otevřela v evangelizaci, diako-
nii a v zápase o náboženskou svobodu. Probíhá spolupráce v biblisti-
ce, včetně překladů Písma, odborné teologii i vedení k aktivnímu
učednictví. Není výjimečné vidět římskokatolické farnosti, které pou-
žívají protestantské kurzy Alfa, pracují v YMCA a zase naopak pro-
testanty pracující s hnutími, jako jsou fokoláre, charismatická obnova
a další. Bylyo dosaženo některých dílčích úspěchů, jako např. pode-
psání dokumentu o ospravedlnění z víry svazem luterských církví a
Římskokatolickou církví. Jak Vatikán, tak Světová rada církví vedou
intenzivní rozhovory např. s velkými letničními církvemi Latinské
Ameriky. Intenzivní je nyní dialog Vatikánu se Světovou evangeli-
kální aliancí. Padají mnohé dřívější přehrady a dialog se dostává na
úroveň kvalitnějších vztahů úcty, lásky a vzájemné pomoci. Nejde o
jednotu instituční. Pokročil ale duchovní ekumenismus a také vzá-
jemné předávání zkušeností, sdílení teologické práce, zkoumání a
prožívání spirituality jednotlivých konfesí. Je zřejmé, že vzájemné
omluvy za historická ublížení byly vzaty vážně a že nyní není bráně-
no poctivému dialogu, spolupráci v Duchu svatém a službě Kristu.
Každý jednotlivec i každá církevní tradice poznávají jen částečně, a
tak je dobré se podívat, které části poznání a zkušeností můžeme
nabídnout druhým a které naopak od nich přijmout.

Pavel Černý Dokončení na str. 3
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vii. Další PŘeDstavy o věčném životě PoDle evangelicKýcH
zPěvníKů

V závěru předchozí páté části průzkumu představ o věčnosti v evange-
lických písních jsem vyzval naše čtenáře k oznámení obdobných před-
stav a ohlasů v jejich zpěvnících. Sám jsem se ještě vrátil k zpěvníku
„SVÍTÁ“, který je s oblibou používán zvláště mladšími generacemi a při
ekumenickém setkávání. V něm jsou písně o věčném životě dokonce
uvedeny v tematickém rejstříku. Z nich jsem vybral některé nové pří-
měry a formulace. (Uvádím opět čísla písní a slok, případně i autory.) 
Citace: Jsem přece živ a kdo jsou moji, jsou živi se mnou, se mnou stojí. Toť
královské, toť vyhlášení naděje. Dech jistoty, jež zavěje – dnes, zítra a
pak, zítra a pak.(1,1 - S. Radechovská).- Tam najdu novou, lepší zem, vrata
jsou otevřená všem... a nebude tam svár a stres, půjdem se kouknout do
nebes a nebudem mít v srdci hráz, najít druhého půjde snáz. (13,2 4 7,-
Z. Šorm).- Tam se svými já budu žít, sláva halelu, tam na konci je náš cíl,
hale, aleluja. (53,1 - F. Šilar).- Tam bude Pán, přijde a v srdcích bude
chrám, tam bude Pán, do Nové země zavolal. (111,1-2 –T. Najbrt).- Až se
náš na zemi zboří stan, příbytek od Boha v nebesích pro svou krev pře-
drahou dá nám Pán, žít kde s ním budeme ve plesích. (164,3 – J. Baštec-
ký).- Kdo věří v něho, obdržel život věčný, Ježíš je život věčný. Poznáte
lásku, láska vás promění, Ježíš vás láskou promění.- Vejdete v slávu města
Jeruzaléma, budete chválit po celou věčnost Boha, zpívati haleluja. (259,3
4 6 7).- K poslednímu troubení chceme být připraveni. Až opona spadne, co je
slavné, zvadne, my žít budem, my žít budem, křesťané. (291,3 – R. Schiller). 
Další formulaci biblicky motivovaných představ jsem našel v říjnovém
čísle měsíčníku Český bratr, kde celocírkevní kantor L. Moravetz před-
stavuje přebásněnou církevní píseň z EZ 522 pro nový zpěvník, a to
dokonce jako „Hymnus o věčném životě“. Jde o nový překlad středo-
věkého textu Petra Abélarda: „O quanta, qualia sunt illa sabbata“ - „Ó
jaké a jak mnohé jsou ony neděle“.(Starý překlad pokračuje:„..jež stále
slaví tam nebeský dvůr skvěle, zemdlené věrné své pokojem největším
odmění Bůh, který sám bude vším.“) Nové přebásnění Z. Svobodou (na
původní působivou melodii M. Horké) zpívá přímo o radosti v naplně-
ní Božího království: Ó jak nádherné jsou dny v Božím království, jsou plné
zpívání, radostných slavností, slabým i silným se tam plní dávný sen,
kdy Bůh je každému z věrných svých přítomen. Pokračuje představa: V no-
vém Jeruzalémě skončí rozbroje, plno je radosti, dobra i pokoje, jakou-
koliv představu předčí skutečnost, že je tu dobroty a lásky víc než
dost.(v.2.) Posléze znovu základní téma: Tam bude každý den krásnou
nedělí, ve které všichni se společně veselí, ozvou se též nesčetné písně
radosti, všude se blaženost a pokoj rozhostí. (v.6.) V závěru svého člán-
ku připomíná L. Moravetz, že představa nebes spolu s výzvou k po-
zvednutí mysli vzhůru znamená, že nejen náš přítomný čas, ale celá
naše časnost je v nějaké relaci vůči Boží novosti: „Hle, všecko tvořím
nové.“ (Zj 21,5). – Dočkáme se ještě nějakých dalších písňových ohlasů?

Jiří J.Otter

K otázce víry ve věčný život
naD BiBlí

* Rok 2014 byl poznamenaný váž-
nými problémy s celosvětovými
dopady. Které tendence a události
považujete za nejzávažnější?
Můj obor je česká politika. Zajímá
mne především hluboký rozvrat
české demokracie. Na tom, že s ní
není něco v pořádku, se shodnou
všichni, méně už na tom, kdy pro-
blémy začaly. Sociální demokraté
viní „pravici“, především vlády
Mirka Topolánka a Petra Nečase.
Představitelé toho, co si říká „ob-
čanská společnost“, vidí zlom 
v „opoziční smlouvě“ či už před-
tím, v době, kdy „disidentskou“
vládní garnituru vystřídal Klaus a
ODS. Andrej Babiš to bere od pod-
lahy a mluví o 25 letech, kdy nám
vládli politici, kteří kradli a nema-
kali – to je skryté odsouzení celého
polistopadového režimu. Všichni se
ovšem shodují, že obrat k lepšímu
nastává teprve v posledních dvou
letech. Musím se přiznat, že to vi-
dím úplně obráceně. Letos se dovr-
šila změna výrazně k horšímu. Byly
nastoleny „nové pořádky“, jak říká
jejich hlavní protagonista, Andrej
Babiš. Vrcholí nejhlubší politická
krize, jakou naše společnost prošla
od let 1945-8.

* Nepřeháníte?
Ale kdepak. V listopadu 1989 se
nám poněkud nezaslouženě otevře-
la cesta ke svobodě. Společnou
prací mnoha lidí, kteří velmi často
chybovali (za všechny jmenuji Vác-
lava Havla a Václava Klause) se
podařilo vybudovat základy spole-
čenského uspořádání, které mělo
spoustu zjevných chyb, ale zároveň
dvě velké přednosti: za prvé, bylo
podstatně lidštější než to, co tu bylo
předtím, a za druhé, bylo otevřeno
změně k lepšímu. V letech 2012-14
se nám je podařilo společnými sila-
mi rozvrátit.

* Co to znamená „nám“? Buďte ad-
resnější.
Aktéři změny, z větší části nevědo-
mí, jsou:
Za prvé sociální demokracie: byla
schopna slabé vlády Mirka Topo-
lánka a Petra Nečase skoro úplně
paralyzovat, ale nikoli dostat je par-

lamentní cestou od válu. Proto se
rozhodli přenést zápas mimo parla-
ment, na ulici. Věřili, že všechno
udrží pod kontrolou a jen přivodí
výměnu vlády. Kdepak!
Za druhé „občanská společnost“,
„nezávislé aktivity“. Typická byla a
je iniciativa „Vraťte nám stát“. Jejich
nespokojenost byla v lecčems legi-
timní, ale nebyli nikdy schopni na-
zřít svůj podíl na polistopadovém
režimu v dobrém i ve zlém. 
A za třetí oligarchové. Ovlivňovali
život velkých politických stran
(„kmotři“), pak je přestalo bavit být
jen v pozadí a zatoužili zmocnit se
celého balíku politické moci.
Povedlo se to jednomu. Na revoluč-
ní vlně, kterou účelově iniciovala
ČSSD a živila „občanská společ-
nost“, nakonec jako faktický, i když
nečekaný vítěz dosurfoval do cíle
Andrej Babiš. Slíbil, že nám všech-
no zařídí. Nekrade, protože to už
nepotřebuje.

* Takže je všechno ztraceno?
Jistěže ne. Jen musíme přesně vě-
dět, na čem jsme. Českou společ-
nost čeká dlouhá namáhavá práce
na rekonstrukci základů demokra-
tické politiky. Její základna, demo-
kratické politické strany, jsou vlast-
ně zničeny. A do značné míry jsou
nefunkční i média. Významnou
část skoupil oligarcha Babiš. 

* Padla jména Havel, Klaus, Babiš.
A co Miloš Zeman? O tom se dnes
mluví nejvíc.
Nechci bagatelizovat význam Ze-
manových kontroverzních výroků
a aktivit, ani důležitost veřejných
protestů. Ale náš problém je o hod-
ně širší než problém Zeman. Ze-
man je jistě jeho částí, nejhlučnější,
ale nikoli nejvýznamnější.

* Zatím jsme mluvili jen o Česku.
Jenže uplynulý rok byl poznamena-
ný závažnými problémy s celosvě-
tovými dopady – islámský stát,
válka na Ukrajině atd.
Zajímá mne vlastně jen, jaký je do-
pad těch věcí na nás v ČR. A z toho
hlediska je zásadní Ukrajina. Ukra-
jinci teď zažívají to, co nás potkalo 
v našich dějinách mnohokrát. Jsme

jim tedy povinni solidaritou. Stali
se obětí probuzených imperiálních
choutek Putinova Ruska. Pokud to
Rusku projde, jako další budeme na
pekáči my. Je možné meditovat o
tom, co a jak dělají Ukrajinci špatně,
my jsme v minulosti taky nebyli
vždycky neviňátka. V první řadě
jim však musíme ze všech sil pomá-
hat. Mají problém a je to taky náš
problém. 

* Není pochyb, že západní euro-
americká civilizace, formovaná mj.
i křesťanstvím, ztrácí své pozice.
Můžeme v tomto roce vyhlížet něco
nadějného, co by překrylo naše
obavy?
To je na mne moc obecné. Ptám se
jen, co má v téhle světové i české
situaci dělat věřící křesťan. Našemu
světu chybí naděje. U nás – i mezi
křesťany - je rozšířena víra ve Vác-
lava Havla a v ideologii Pravdy a
Lásky. Nepotřebujeme ji, máme
svou víru, možná v něčem podob-
nou, ale lepší (taky nepotřebujeme
nové mesiáše, nota bene oligarchy).
Naději pro příští dny si musíme
udělat. My živí. Mrtví (například
Václav Havel) nám přitom mohou
nanejvýš trochu pomoci.

* Za rozhovor děkuje a do dalších
let přeje mnoho příjemných podně-
tů pro komentáře

Bohumil Kejř

Bohumil Doležal je literární kritik, poli-
tický komentátor zvláště domácího poli-
tického života. Publikuje pravidelně pře-
devším "Události", totiž svůj politický
zápisník (http://bohumildolezal.cz/)

usilujme o naději

moudré řešení nepovažuji, ale respektu-
ji ji. 
Demokracie umožňuje kritický přístup
ke státní i místní moci. Dokonce tento
kritický přístup vyžaduje – bez něj by
neměla smysl. Soudím tedy, že křesťa-
novi je dovoleno vše, co i ostatním křes-
ťanům, tedy i kritizovat prezidenta.
Neměl by ho ovšem nikdy snižovat nebo
se ho snažit odstranit nedemokratickými
prostředky. 
Někdo by se mohl tázat: Jak to tedy je?
Rozhoduje o našem prezidentovi přímá
volba, nebo je to vrchnost daná nám od
Boha?
Pro mě to není otázka buď – anebo.
Žádné zřízení – monarchie, diktatura,
demokracie – nemůže narušit Boží svr-
chovanost. Na rozdíl od některých ateis-
tů vím, že žiji v „otevřeném vesmíru“,
do nějž Bůh zasahuje. Může, a nemusí
přitom respektovat to, čemu říkáme pří-
rodní zákony, tedy především „kauzální
nexus“, řetězec příčin a následků. Proto
se i v demokracii můžeme a máme mod-
lit o Boží požehnání a přimlouvat se za
„v moci postavené“. 
Domnívám se, že křesťan by měl demo-
kracii vítat, ale svět pro něj pochopitelně
neskončí ani tehdy, když se demokracie
změní v diktaturu. Ať žijeme v jakémko-
li zřízení, můžeme být poctiví, milosrd-
ní, obětaví, velkorysí, kultivovaní…
Zatímco v Bibli můžeme sledovat určitý

posun od tvrdosti k měkkosti, od nepřá-
telství ke vstřícnosti, od zákona k milos-
ti, v Koránu je tomu naopak. Jedním ze
základních interpretačních pravidel, 
v islámu všeobecně uznávaných, je, že
to, co bylo řečeno (muslimové věří, že
zjeveno) později, přebíjí to dřívější.
Problém je ovšem v tom, že pozdější vý-
roky – tedy výroky stárnoucího Moha-
meda – jsou tvrdší a násilnější než jeho
výroky rané. To je jeden z důvodů – ne-
li hlavní z hlediska svatých textů –,
který vede k současné tvrdé podobě mili-
tantního islámu s jeho křižováním, ka-
menováním, zákazem jakéhokoli vzdělá-
ní pro ženy a obchodem s otroky. Ibn
Warraq k tomu uvádí: „Patrně nejhor-
ším dědictvím, jež Mohamed po sobě
zanechal, je jeho tvrzení, že Korán je
doslovné slovo Boží, že je jednou provž-
dy věčnou pravdou. Tím uzavřel mož-
nost nových myšlenek a vyloučil svobo-
du myšlení, která je naprosto nezbytná,
má-li islámských svět v jednadvacátém
století dosáhnout nějakého pokroku.“ 
Klíčové pro správné chápání demokracie
je, že v ní nejde jen o „vládu většiny“.
Jde v ní stejným dílem o ochranu men-
šin. Z tohoto hlediska demokracie vyža-
duje mimo jiné i náboženskou svobodu.
Jelikož Korán vyzývá k zabití všech ne-
věřících, není snadné islám a demokracii
smířit.

Dan Drápal

rozHovor s BoHumilem Doležalem

Demokracie, Bible a Korán
Dokončení ze str. 2

„Každá pravda může být už minutu po svém zvěsto-
vání mylná,“ cituje Johanna Rahnerová výrok svého
příbuzného, teologa Karla Rahnera.
Rozhovor Evelyn Fingerové s Johannou Rahnerovou,
která od letního semestru 2014 vyučuje systematickou
teologii (dogmatiku) na katolické teologické fakultě
univerzity v Tübingen, v týdeníku Die Zeit ze 10.7.2014
se zaobírá aktuálními tématy a vyznačuje se kritičností
na všechny strany. Rahnerová tak kráčí ve stopách teo-
loga Hanse Künga (jemuž byla svěřena stejná katedra
v letech 1963 až 1979). U protestantů pozoruje jistou
„profilační neurózu“, která jde až tak daleko, že Martin
Luther bývá pod tlakem blížícího se jubilea reformač-
ního vystoupení (jež bude už za tři roky, tedy v roce
2017) stylizován jako vynálezce demokracie, svobody a
tolerance. Na otázku, jak by tedy vypadal suverénní
přístup k reformaci, říká Johanna Rahnerová: „Na-
hlédnout, že reformační dědictví je dědictvím společ-
ným. A tak rozpoznat, že o víru se musí stále znovu
zápasit a o její podobu vést spory… A uvědomit si, že
bodem, který je pro křesťanství základní a kolem něhož
se křesťanství otáčí, je osobní důstojnost člověka.“

Z pasáží kritických vůči církvi vlastní (tj. katolické)
uveďme pár osvěživých vět: „Církev spolu se světem
putuje a sdílí tudíž také jeho předběžnost. Postoj ´my
máme pravdu, ostatní ji ještě hledají´ je teologickou
nadutostí … Ne vždy se svět mýlí a církev nemá
pokaždé pravdu. K modernímu pojetí víry patří vždy
sebekritika… Poloprázdné kostely se vzdělanějšími
věřícími jsou mi milejší než plné kostely, které využí-
vají nouzi lidí.“ (Posledně citovaná věta se týká šíře-
ní křesťanství ve třetím světě oproti jeho statistické-
mu, „matrikovému“ úbytku v Evropě. Koncem
sedmdesátých let podobně komentoval úřadující
synodní senior ČCE zprávu, že v důsledku ze-
mětřesení se v Rumunsku plní kostely: „Já bych byl
ale raději, kdyby nebylo zemětřesení a lidi nechodili
do kostela!“)
Důraz na lidskou důstojnost vystupuje z rozhovoru
jako ústřední důraz Rahnerové. „Lidská důstojnost je
jádrem křesťanství,“ říká katolická teoložka i na
jiném místě. Zcela nepochybně běží o důraz nadkon-
fesijní! 

František Schilla

jádrem křesťanství je lidská důstojnost
(Důrazy teoložKy joHanny raHnerové)
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S pokornou a povinnou poddaností nyní i vždycky. Přikázání Spasitelovo
ukládá, aby se otec neukvapoval uvést syna ve zlou pověst, leč by se syn
vzepřel otcovu rozkazu a jeho vzpurnost byla jasně dokázána; také se neslu-
ší hospodáři, aby pracujícího syna odháněl od žně, leč by dříve jasně poznal,
že syn chce otcovu žeň hanebně rozmrhat. Proto u Lukáše v kap. XVI. náš
Spasitel ukazuje, že boháč nezavrhl obviněného správce, o němž vyslechnul
obvinění, nýbrž obezřetně jej zavolal a řekl mu: Co to o tobě slyším? Vydej
počet ze svého správcovství. A také Spasitel náš komusi, kdo vymítal ďábly,
ale nechodil s ním, nezabránil vymítat, nýbrž při takovém vymítání raději
chtěl úmysl zjistit; neboť u Lukáše v kap. IX. se píše, že učedníci řekli
Ježíšovi: "Mistře, viděli jsme jednoho, který ve tvém jménu vymítá ďábly, i
bránili jsme mu, protože nechodí s námi. I dí jim Ježíš: Nebraňte; nebo kdo
není proti nám, je s námi.”
Hle, otče nejdůstojnější! Když jste poučen těmito příklady našeho Spasitele,
neměl jste mne na liché nařčení mých protivníků písemně jak latinsky, tak i
česky vyhlásit a veřejně mne zhanobit jako neposlušného syna svaté matky
církve, nýbrž měl jste, vyšetřiv pravdu, říci: „Co to o tobě slyším?” a kdy-
bych byl pochybil, uložit mi spasitelný trest, a když bych nepřestal v nepo-
slušnosti svaté matky církve, potom použít příslušných prostředků, veřejně
mne prohlásit za neposlušného a dle potřeby mně zabránit, abych kázal
svaté evangelium.') Proto nechť Vaše Veledůstojnost ví, že nikdy nebylo, a
jakož důvěřuji v Pána, nebude mým úmyslem odstoupit od poslušnosti
svaté matky církve, nýbrž podle přikázání svatého Petra3) apoštola je mým
předsevzetím nejen papeže Římského a Veledůstojnosti Vaší poslouchat,
nýbrž i všelikému zřízení lidskému být poddán pro Boha, buďto králi,
jakožto nejvyššímu, buďto vladařům od něho poslaným. A níže se dodává:
“Poddáni buďte ve vší bázni pánům netoliko dobrým a mírným, ale i zlým.”
Hle, Kristův apoštol nařizuje poslouchat každé lidské zřízení i zlé předsta-
vené, ale pro Boha, ne ve zlých rozkazech, nýbrž dovolených, znějících ku
chvále Boha všemohoucího; tak tedy přikazuje, aby služebníci poslouchali
pánů svých a prelátů. Cožkoli tedy Římský papež Řehoř XII. nebo svatá
matka církev nebo konečně Veledůstojnost Vaše dovoleně nařídí, chci
pokorně poslechnout. Ale do sporu o prvenství v církvi nemohu se vkládat,
poněvadž to Spasitel zapověděl svým učedníkům u Luk. XII, a také nemo-
hu s náměstkem apoštolským souhlasit v tom, že nedodržuje vykonanou
přísahu a téměř všemu křesťanstvu známou, poněvadž bych se tak protivil
Kristu, který u Mat. v kap. V. praví: „Buď řeč vaše: Jistě, jistě, nikoli, nikoli;“
a který praví skrze proroka:') „Sliby čiňte a plňte Hospodinu Bohu vašemu."
A tak vzhledem k těmto dvěma věcem, totiž sporu papeže a protipapeže a
nedodržení přísahy jsem nestranný: nikoliv jak to pojímají lidé nevzdělaní,
kteří nevědí, jak relativním je výraz „nestranný”, vyžaduje právě tak jako
jednoduché slovo, z něhož složením odvozen jest, určení vztahu obsahové-
ho. Pročež není to srozumitelné, řekne-li se: „tenhle jest nestranný,”  jestliže
se nepřipojí vzhledem k těmto dvěma věcem a jestliže se nevymezí, v čem
jest nestranný vzhledem k úmyslu pomáhat. A dále nenásleduje, protože
ten třetí jest nestranný, že ani jednoho ani druhého nechce poslouchat, jako
na příklad, jestliže matka Petrova má spor s otcem, Petr jako věrný syn má
být nestranným k otci i matce a nenapomáhat sporu, ale jak otce, tak matky
poslušný být ve věcech dovolených. Tudíž nemá být Petr nestranným
vzhledem k poslušnosti, nýbrž nestranným vzhledem k napomáhání ve
sporu, poněvadž se má vynasnažit, aby takový spor zamezil, aby jak otec,
tak matka mír učiníce a bezpečněji v lásce obcujíce, Petrovi bratry zplodili.
Ostatně, otče nejdražší a také nejctihodnější, moji nepřátelé podle svého
zvyku na mne shazují pomluvy již dlouhý čas, a mohlo by se o nich psát
mnoho, pro nynějšek ať postačí: Jestliže Veledůstojnost Vaše na mně shledá
vinu,  chci se trestu pokorně podrobit. Nicméně pro Boha pokorně prosím,
aby Vaše Veledůstojnost všem víry nedávala a nezastavovala mně úřad
kazatelský, poněvadž jste obdržel písemné svědectví, že jsem neodstoupil
od poslušenství Římského papeže Řehoře XII.; naopak právě minulou nedě-
li jsem veřejně kázal na kazatelně, že jsem neodstoupil od papeže Řehoře,
nýbrž že chci svaté Římské církve a samého jejího představeného být
poslušný ve všem dovoleném. Kdyby to Vaše Veledůstojnost byla věděla,
nebyla by mne snad ve svém listě označila za prvního syna neposlušného,
abych byl jak cíl vystřeleného šípu. Avšak já musím pokorně trpět, poně-
vadž Spasitel říká:  “Radujte se a plesejte, poněvadž odplata Vaše hojná jest 
v nebesích.” Kterou Pán náš Ježíš Kristus nechť ráčí udělit Vaší Veledůstoj-
nosti. Amen.

(Koncem r. 1408 (1408 konec - 1409, březen)

Vážení čtenáři,
vítáme vás u stránek prvního čísla roku
2015. Jak jsme ohlašovali, rádi bychom v
tomto jubilejním roce Husova mučed-
nictví a stého ročníku vydávání Kost-
nických jisker tato výročí připomínali
jednak ukázkami z Husových dopisů,
jednak citacemi toho, co před jedním sto-
letím u nás vycházelo.
Po dlouhých desetiletích také přestává-

me pravidelně otiskovat rubriku „Boho-
služby“, tedy jakýsi schematismus větši-
ny protestanských sborů s jejich adresa-
mi, nedělními shromážděními a faráři
(kazateli). Podařilo se nám před řadou
let do této rubriky začít zařazovat nejen
bohoslužby v pražských sborech (což
bylo po většinu času dost pragocentri-
stické), ale přibližně podle hranic evan-
gelických seniorátů také ve všech ostat-
ních oblastech naší republiky. Během
roku se několikrát protočily tyto přehle-
dy, které jsme se pokaždé snažili aktuali-
zovat. Domníváme se však, že tato služ-
ba již v současné době není tak aktuální,
protože není tak obtížné si nyní opatřit
potřebné údaje pro vaše případné
návštěvy dalších sborů a v jiných mís-
tech. Neznamená to, že se občas nevrátí-
me k uvádění tohoto schematismu; do-
mníváme se, že leckdy je zajímavé podí-
vat se, k jakým změnám kde došlo, ale již
to nebude nic, s čím se setkáte v každém
čísle.
Další oznámení se týká úředních hodin.
Protože naše sekretářka sestra Támar

Kočnarová u nás pracuje již jen na polo-
viční úvazek, bývá v kanceláři, a tedy i
na pevné telefonní lince, pouze ve dnech
Po - Út + Čt - Pá přibližně od 13.30 do
16.30 h a ve středu od 9.30 do 13 h.
Prosíme, počítejte s touto změnou, ke
které jsme museli přistoupit i z úspor-
ných důvodů. 
Jinak zůstávají všechny kontakty stejné,
jak bývají uváděny pokaždé v tiráži
našeho listu:
Ječná 19, 120 00 Praha 2
tel.: 224 919 607,
e-mail: et.kj@worldonline.cz
www.evangelickytydenik.cz
Č.ú.: 228961190/0300
Byli bychom rádi, kdyby všechny změ-
ny, které můžeme ovlivnit, přispěly 
k lepší úrovni našeho listu a k vaší větší
spokojenosti. Proto uvítáme vaše připo-
mínky, představy a podněty, co by po-
sloužilo, aby Evangelický týdeník -
Kostnické jiskry i ve svém kmetském
věku působil svěže, přitažlivě a prokazo-
val se již dostatečnou moudrostí, náleže-
jící jeho věku.

z redakce a administrace

List budící české svědomí 
Začínáme uveřejňovat ukázky z Kostnických jisker, tak jak vycházely před 100 lety.
Uvědomujeme si, že to je již opravdu poněkud zaprášený historický materiál, ani 
v našem archivu není, s vděčností jsme použili archiv synodní rady ČCE.
Ale nejde jen o časovou vzdálenost jednoho celého a tak rušného století, ani o malou
dostupnost počátků tohoto časopisu. Budeme tyto výběry předkládat spíše jako zají-
mavosti, které nás někdy možná i trochu zaskočí, jindy snad i trochu pobaví svým
pathosem, jindy nás snad přinutí trochu nechápavě a pohoršeně pozvedat obočí.
Otiskované citáty odráží dobové podmínky, ve kterých uzrálo rozhodnutí vydávat
tento týdeník. Cítíme z nich závažnost  tehdejší situace a snahu jí čelit.
Zahrnujeme do ukázek i některá spíše technická a administrativní sdělení, abychom
nahlédli také k tomu, co naši předchůdci prakticky řešili a jak.
Doufáme, že i ctění čtenáři dojdou k závěru, který máme trochu neskromně jako redak-
ce: že současné Kostnické jiskry jsou čtivější, otevřenější, že většinou přináší kvalitněj-
ší materiály. Ale tím nechceme zlehčit úsilí našich předchůdců, jejichž práce si vážíme
a na to dobré chceme také ve své době a za současných podmínek navazovat.

redakce

prosinec 1913
... Jsme si vědomi úkolů, jež nám ukládá závěť J. A. Komenského, jak ji
zapsal krví srdce svého, ve svém věkopamátném Kšaftu.
Shrnujeme tedy, poukazujíce na název, který jsme zvolili pro svůj nový
orgán: hranice kostnická jest nám ohnivým sloupem, za kterým by měli jíti
věrní synové a dcery českého národa, aby se z cizího područí dostali přes
poušť do země zaslíbené. Jestliže ujišťovaly kdysi vlivné noviny, že bude
uhašen plápol této hranice za jakési směšné ústupky se strany Říma, my
chceme naopak rozdmychati její plameny, aby kde kdo byl upoután tímto
světlem a zasažen mocným žárem. Připadá nám jako spásný maják, k je-
hož směru nutno říditi porouchanou loď našeho bytí, aby v panujících
mlhách neztroskotala se o číhající skály nepřátelské tvrdosti nebo neu-
vázla na mělčině bídné povrchnosti. Nechceme k Husově hranici přihlížeti
jako prázdní zvědavci k tuctovému ohňostroji, jaký hodlají "vlastenci"
vypalovati nyní nejen 16. května a 28. září, ale i 6. července - aby byl
konečně pokoj! Chceme, aby se rozlétly široko daleko ty sršící jiskry, aby
nezapadly jako sebezářnější letavice, nýbrž aby zapálily v českých srd-
cích požár svatého nadšení, jenž by nás zachvátil jako kdysi Boží bojovní-
ky a hořeti věčně nepřestal. 
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Listy M. Jana Husa

Následkem pohoršlivé roztržky papežské trvající od roku 1378 panovali současně dva papežo-
vé; těmi byli r. 1408 Benedikt XIII. ve francouzském Avignoně a Řehoř XII. v Římě a žádný
z nich nechtěl se dobrovolně svého úřadu vzdáti, ačkoliv to oba byli přislíbili (zejména Řehoř
při svém povýšení 30. listopadu 1406 přísahal, že se zřekne, jakmile i protipapež k tomu hotov
bude; na tuto přísahu Hus naráží v listě). Z podnětu Francie, která úplnou neutralitu čili
nestrannost k oběma papežům prohlásila, neuznávajíc ani nezamítajíc žádného, sjednotily se
oba kardinálské sbory a vypsaly všeobecný koncil k urovnání papežského rozkolu do Pisy na
den 25. března 1409. I král Václav přistoupil z politických příčin k neutralitě a žádal totéž od
arcibiskupa i od university. Arcibiskup s většinou duchovenstva nechtěl poslušenství Řehořo-
vi XII. zrušiti; podobně i tři cizí národové na universitě, totiž bavorský, saský a polský. Toliko
český národ na universitě prohlásil se vedením Husovým v souhlase s králem pro neutralitu.
Následkem toho stihl Husa trest. Tuto neshodu se Zbyňkem považuje Hus za hlavní příčinu
všech pozdějších sporů. (Viz list Husův ku kardinálům č. 14.) Koncem r. 1408 dal arcibiskup
veřejně na dvéře několika předních chrámů latinskou a českou vyhlášku, kterou všechny, kdož
od Řehoře XII. odstoupili, za neposlušné syny církve prohlásil a zejména Husovi další kázání
zakázal. Proti tomuto svému složení s úřadu kazatelského ohrazuje se Hus v přítomném listě
k arcibiskupovi, kterýž později (2. září r. 1409) sám také se Řehoře XII. zřekl. Hus ohradil se
i skutkem neuposlechnuv zákazu. Hus v listě vyčítá Zbyňkovi, že ukvapeně o něm soudí,
nařknuv ho veřejně z neposlušenství, dokazuje, že si vede nestranně ve sporu papeže a vzdo-
ropapeže a ukazuje, jak se nestrannosti rozuměti má.
1) Tom. 405, Pal. 99  2)Viz list 19  3) IPetr 2.-13+18.  4) Ž. 76.-r2.  5) poměrným  6) Luk.
6.-23.
2. Husův dopis podle vydání Bohumila Mareše (1851 – 1901, evang. farář a církevní
historik)  z r. 1911 (již 3. vydání), který také připojil vykladačské poznámky, které
zde uvádíme. V roce 2015 Husovy dopisy převedeny do současnější češtiny.

Ekologická sekce České křesťanské
akademie  ve spolupráci s Meziná-
rodním ekumenickým společen-
stvím (IEF) se připojuje k lednovým
modlitbám a připravuje  Podvečer
modliteb za životní prostředí a náš
vztah k němu s biblickým zamyšle-
ním ThDr. Petra Jana Vinše ze Sta-
rokatolické církve. Toto ekumenic-
ké setkání se uskuteční v úterý 13.
ledna 2015 od 18 h (předpokládaný
konec do 19 h) v přízemí kláštera
Emauzy, Praha 2, Vyšehradská 49.

* * *
Izrael 2015
Odlet v neděli 22. 3. v 11.50 h leta-
dlem spol. EL AL 2522 z Ruzyňské-
ho letiště terminál sever 1. Sraz na
letišti nejpozději v 9 h. Spojení na
letiště autobus 119 z Dejvické (met-
ro A), 1. vůz, k autobusu dovede
ikonka letadla.
Příruční zavazadlo (váha do 8 kg)
nesmí obsahovat nic ostrého, žádné
tekutiny, masti, gely. Hlavní zava-
zadlo v zavazadlovém prostoru
nesmí přesáhnout 23 kg. Nutné slu-
neční brýle, krém na opalování, lá-
hev na vodu, plavky, pohodlné bo-
ty, svetr, bunda. Individuální ces-
tovní pojištění. 
Letenky budou předány v kavárně
před odletovou halou u stolku
označeném IZRAEL-HAIFA. 
Zpá-teční letenku 7.500 Kč zaplatit
složenkou, nebo na účet – 
ČR 2200083778/2010, 
SR 2200083778/8330,
MB 670100-2206198728/6210. 
Cena zájezdu – dle ceny paliva, za-
počítán letištní poplatek v Praze a 
v Tel Avivu. S ubytováním a polo-
penzí 975,- USD (790,- Euro) za
osobu, platí se na letišti v Tel Avivu. 
Potřebné údaje vyžadované v Iz-
raeli: Jméno podle pasu, datum
narození, číslo pasu, datum vydání
a platnost pasu, státní příslušnost.
Platnost pasu nejméně do 30. 9.
2015. Další informace + celý pro-
gram zájezdu na adrese: Ludmila
Hallerová, Ve Vilách 7, 140 00 Praha
4-Michle, tel. 242428814, 774572671,
e-mail: hallerova@volny.cz

Pozvánky

novinka z Kalicha
ivan štrPKa: ruKojmí
(Druhé vydání se Ztracenou kapitolou)
Prózu Rukojmí inspiroval autorův přítel a
spolupracovník z tvůrčí dvojice Štrp-
ka–Ursiny. Román o Dežově a vypravěčo-
vě cestě do neznáma je zároveň snem a
zpěvem – elegií za zmizelého přítele.
„Mnohé nádherné věty udržují rytmus té
divoké jízdy a mnohá slova chutnají jako dia-
mantový prach nebo jako ryba po půstu.“
(Ivan Laučík)
Překlad Martina Blažeková.
Ilustrace Zdenka Krejčová.
První vydání, 2014.
Cena 221 Kč (na www.ekalich.cz cena 177 Kč).
216 stran.

č. 1


