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„Řekněte mi, co chcete, a já si z toho
pro sebe přeberu, co sám chci.“ Takto mi někdy připadají naše lidské
reakce při čtení 14. kapitoly Lukášova evangelia.

Ježíš mluví o pokoře v praxi a o pozvání na hostinu pro lidi, kteří nám
to nevrátí nazpět. Mluví k lidem,
kteří mají co rozdávat. A tu jeden ze
spolustolovníků pronáší myšlenku
o tom, jak úžasné to bude, jíst chléb
v Božím království. Souhlasím, určitě to bude úžasné. Jenomže Ježíš
pokračuje ve svém vyučování dál.
Mluví o pozvaných, kteří se zdráhali přijít, a o rozzlobeném hostiteli,
který nakonec nechá pozvat jiné lidi
namísto původně pozvaných. Myšlenka je jasná: Izrael odmítá, šanci
dostanou i jiní.
A tak si můžeme libovat v tom, že
zrovna my jsme ti jiní, a můžeme se
těšit, jak to jednou bude s Pánem
Bohem úžasné. Není důvod to popírat. Ale je to všechno, co nám tím
Ježíš chce říci dnes? Je to všechno, co
si z toho dnes máme pro sebe přebrat? Nejsme to v dnešní době právě
my křesťané, kdo má co rozdávat a

kdo má poslání zvát lidi na Ježíšovu
hostinu? Často to ale slyšet nechceme. Radost z pochopení pozvání
nás nehodných nám stačí a víc už se
nás netýká. Opravdu?
Všimněme si, že se tu mluví o Pánu
(který zve), a o otroku (který pozvání vyřizuje). Apoštol Pavel se o nějakých 25 let později nestydí označit
sám sebe za otroka Ježíše Krista.
A co my? Neuráží nás to? Není takový pohled křesťana na sama sebe
už tak trošku „out“? - Chci tím naznačit, že i nás, Ježíšovy učedníky
(na jednu stranu přátele a na druhou stranu dobrovolné otroky), Pán
vysílá také. A možná, že jsme mnozí
skutečně vyšli „na náměstí a do ulic
města“ a někteří se dali pozvat. Stalo se. Ale ještě je místo. A tak vyjděme „na cesty a k ohradám“ a řekněme to lidem.
zdenek Pokorný,
2. kazatel sboru BJB v Brně

„Jste stavbou,“ píše apoštol efezským křesťanům, „jejímž základem
jsou apoštolové a proroci a úhelným
kamenem sám Kristus Ježíš.“ Těmito
bohatými slovy vyznačuje Pavel církev a nám, dnešním křesťanům,
těmito slovy sděluje, že církev není
jen jakýsi podivný spolek prachobyčejných lidí, kterým na mysl nepřišlo, že by chodili po hrobech apoštolů a nad sebou jako v Dómu na
Hradčanech měli klenbu, která spíná
celou stavbu, Ježíše Krista. A přece je
to tak, a platí to o nejmenším shromáždění bratří a sester, kteří vyznávají svou víru v Ježíše Krista, bez
jehož lásky a prozřetelné péče by se
zhroutil celý svět, nejen kostely.
Všimněme si však jedné věci: Efezští
křesťané nebyli vlastně v církvi, ale
byli církví, nebyli ani diváky v té
nádherné stavbě, ale její částečkou,
třeba jen dechem, který ji otepluje a
oživuje tak, že je, že žije, ač by i bez
nich obstála, protože je Božím dílem,
ale oni by bez ní neobstáli. Zvlášť
vzácnou částečkou pak tam bude

váš farář jako kazatel Božího slova,
který vnese do té budovy život z Boha. Blaze kazateli, jehož sílí vědomí,
že vnáší do ní Ducha svatého prostřednictvím svého výkladu evangelia – svého kázání. Není-li si toho vědom, snadno podléhá únavě i beznaději, má-li jeho slovo vůbec nějaký
smysl.
Církev je apoštolská, protože apoštolové byli očitými svědky Ježíše
Krista. Přes apoštoly, přes jejich svědectví, se dostáváme k Ježíši Kristu.
Oni s ním žili, viděli ho při jeho činech, slyšeli jeho slova a byli i svědky jeho utrpení a smrti, a pak i svědky jeho vzkříšení – i potom jej viděli,
slyšeli ho a s ním i jedli. Proto jsou
a zůstanou jedinou cestou k Ježíši
Kristu. Jiná není. Díky za ni. A církev
se k jejich svědectví hlásí tak podstatně, že trvale, až na věky si vložila jméno apoštolů do svého jména.
Je apoštolská, svědčí o Ježíši Kristu.
Kdo touto cestou přijde až k Ježíši a
uvěří v něho, je křesťan. A celá církev je jako apoštolská pevně zakot-

vena v běhu dějin. Zrodila se v 1. století téměř společně s Ježíšem.
Lze se domnívat, že apoštolové byli s Ježíšem stejného věku. Ti také
v témž 1. století v čele s apoštolem
Pavlem, konvertitou z židovství, se
zasloužili o rozšíření křesťanství
z Palestiny do východní části Římské říše zvěstováním evangelia
Ježíše Krista.
Když vyznáváme svou církev jako
apoštolskou, přiznáváme, že jsme
kdykoli hotovi doložit, že svou víru
inspirujeme, ale také opravujeme
podle církve apoštolské, jak o ní podává svědectví Nový zákon, zejména v apoštolských Listech, v první
řadě Pavlových. Ti, kdo v moderní
době jistě s řádným rozmyslem se
rozhodli dát svému společenství
jméno „Apoštolská církev“, dávají
tím najevo, že hodnotí víru a život
starých církví, které se nějakým způsobem hlásí k první apoštolské církvi, jako nevěrnost a zklamání. Přejeme tomuto novému společenství
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„Obnovení Mariánského sloupu na
Staroměstském náměstí neprošlo Radou hlavního města Prahy ani v přípravné fázi archeologického průzkumu. Pro byli jen dva radní," oznámil
19. května náměstek primátorky pro
územní plánování Matěj Stropnický
(Trojkoalice, SZ).
Podle Pražského deníku ve prospěch
Mariánského sloupu hlasovali pouze
radní pro kulturu Jan Wolf (Trojkoalice,
KDU-ČSL) a Jana Plamínková (Trojkoalice, Starostové a nezávislí). Podle
mínění Stropnického dopadlo hlasování
dobře. „Jde o připomínku Vestfálského

míru, tedy konečné porážky pobělohorského programu českého exilu v čele
s Janem Ámosem Komenským," shrnul
Stropnický.
Jeho vysvětlení záhy vzbudilo rozporuplné reakce. Například pražská politička Miroslava Mencová (KDUČSL) zmínila, že „se zde ohýbá historie. Mariánský sloup byl postaven
jako poděkování obráncům, kteří bránili Prahu před nájezdy Švédů," připomněla Mencová.
Původně měl být Mariánský sloup na
Staroměstském náměstí obnoven ještě
letos v září, na 93. výročí svého zbourá-

ní. Už v březnu měl předcházet archeologický průzkum, hrazený na základě
příslibu někdejšího vedení Prahy v čele
s primátorem Bohuslavem Svobodou
(ODS). Vlastní kamenické dílo pak mělo
být hrazeno z dobrovolnických sbírek.
Petici za obnovu sloupu podepsalo asi
šestnáct tisíc lidí, kteří tak podpořili opětovné umístění památky na Staroměstské náměstí. Proti obnově sloupu naopak
podepsalo petici na dvacet tisíc lidí a
negativně se vyjádřila synodní rada Českobratrské církve evangelické i ústřední
rada Církve československé husitské.
(noe)
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Ze synodu
českobratrské církve evangelické

1. zasedání 34. synodu Českobratrské církve evangelické se konalo ve
dnech 14. až 17. května 2015 v Praze. Synod byl zahájen ve čtvrtek
14. května v 17 h v kostele sboru ČCE v Praze-Vinohradech (Korunní
60) slavnostními bohoslužbami. Jednání synodu probíhala v Tyršově
domě v Praze na Újezdě.

Synod zVolil noVou Synodní radu. PoVEdE CírKEV dalšíCh šEST lET
novou synodní radu, která bude stát v čele církve zvolil v sobotu
dopoledne synod Českobratrské církve evangelické, a to ve složení:
Synodní senior daniel Ženatý
Synodní kurátor Vladimír zikmund
1. náměstek synodního seniora
Pavel Pokorný
2. náměstek synodního seniora
ondřej Titěra
1. náměstek synodního kurátora
Jiří Schneider
2. náměstkyně synodního kurátora Eva zadražilová
o přípravě volby promluvil vedoucí tajemník Ústřední církevní
kanceláře ČCE Martin Kocanda:
„Mandátová komise připravila na
základě průzkumu v seniorátech
návrh vhodných kandidátů. osloDaniel Ženatý
vila patnáct kazatelů a patnáct
laiků, kteří získali v průzkumné volbě nejvíc hlasů; ptali jsme se, zda
by kandidaturu přijali a na jaký post,“ vysvětlil. dodal, že většina
oslovených se nakonec rozhodla
kandidaturu nepřijmout. „důvody byly obdobné – že kandidáti
necítí Boží povolání, jsou časově
velmi vytížení nebo kvůli rodinné
situaci,“ sdělil. nejprve se volil
synodní senior/ka. na tento post
přijal kandidaturu pouze daniel
Ženatý. Svůj hlas mu při volbě
dalo 68 synodálů ze 71 přítomných. „důvěra, kterou od vás přijímám, je velká a doufám, že setrvá i v dalších letech,“ řekl daniel
Ženatý po svém zvolení. následovala volba synodního kurátora/rky. Kandidaturu přijali Miroslav Maňák, Eva zadražilová, Vladimír
zikmund, z pléna byl navrVladimír Zikmund
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Z církví doma i ve světě Církev je apoštolská

VAtikánská

bAnkA prudCe ZVýšilA Zisk

Čistý zisk vatikánské banky, jejíž oficiální název je Institut náboženských
záležitostí (IOR), v loňském roce prudce stoupl. Banka dnes oznámila, že
loni vydělala přes 69 milionů eur (téměř dvě miliardy Kč), zatímco v předchozím roce to byly jen necelé tři miliony eur. Dodala, že loni pokračovala
v reformách, jež mají mimo jiné omezit její zneužívání ke kriminálním aktivitám. V roce 2013 byl zisk vatikánské banky zasažen rozsáhlými odpisy
investic a náklady souvisejícími s novými pravidly proti praní špinavých
peněz. Reforma IOR patří podle agentury Reuters k nejcitlivějším problémům, kterým nyní čelí papež František. Ten usiluje o komplexní revizi vatikánské správy po řadě skandálů. IOR poprvé zveřejnila hospodářské
výsledky v listopadu 2013 poté, co se stala terčem obvinění z praní špinavých peněz. Vatikánskou banku založil v roce 1942 papež Pius XII., aby
spravovala převážně peníze určené pro církevní instituce a charitativní
práce. Má na starosti také penzijní systém pro tisíce zaměstnanců Vatikánu.
Banka není přístupná veřejnosti, mezi její klienty patří zaměstnanci Vatikánu, řeholní řády, preláti a akreditovaní diplomaté ve Vatikánu. Finance
banky přitom byly dlouho opředeny tajemstvím. Od 80. let důvěrou
v banku otřáslo několik skandálů a časopis Forbes ji označil za nejvíce uzavřenou banku světa.
podle ČTK

Zpětné (mediální) zrcátko

potíže

s AnděleM

Evangeličtí křesťané mívají tradičně trochu potíže s anděly - což se ještě
umocnilo příhodou, kdy papež František přijal ve Vatikánu v polovině května při příležitosti svatořečení dvou řeholnic také představitele palestinské
samosprávy Mahmúda Abbáse. Již tento krok je z politického hlediska dost
podivný, když Vatikán navazuje diplomatické styky s útvarem, nad jehož
skutečnou existencí jsou pochybnosti, ale naopak nejsou pochybnosti o tom,
že je stavěn na teroristických základech. A k tomu se nejen v českých, ale i
v mnoha světových médiích objevila informace, že papež Abbáse při předávání pamětní medaile s obrazem anděla míru nazval "andělem míru".
Tato interpretace byla samozřejmě ochotně přijata některými stranami, především palestinským zpravodajstvím, a lavinovitě se rozšířila. O něco později došlo k dodatečným částečným korekcím, které vysvětlovaly, že došlo
nejspíše k jazykovým nedorozuměním, že papež chtěl Abbáse povzbudit,
aby se stal andělem míru, případně že konstatoval, že "je tak trochu andělem míru". Přičemž Vatikán dovysvětluje, že je třeba "anděl" chápat v tom
původním slova smyslu, tedy jako "posel". Co bylo ve skutečnosti při soukromé audienci řečeno, zůstává prozatím utajeno. Byl bych pro, abychom i
nadále byli v otázce andělů, zvláště těch současných, převelice zdrženliví...

Muž

přes pAlubu?

eVropské

hodnoty přes pAlubu?

Již několik měsíců sledujeme pohnuté zpravodajství o migrantech, kteří se
různými způsoby - nejčastěji po moři na ubohých a přetížených plavidlech
- pokoušejí dostat do Evropy, a tak uniknout svízelným podmínkám, kdy
jsou ohroženi boji a bídou především v Africe a na Blízkém východě. Litujeme ty, jejichž lodě nedopluly bezpečně do přístavů a jejichž posádky zahynuly v moři, zvedá se nám žaludek nad pašeráky lidí, kteří si na tom vybudovali svůj byznys a jde jim jen o získané peníze. Uvědomujeme si také obtíže těch států, k jejichž břehům míří početný příval migrantů. Odhaduje se,
že Itálie a Řecko se musí vypořádávat s náporem více než 60 tisíců běženců.
Je zřejmé, že to je pro tyto jednotlivé členské státy EU nesmírná a dlouhodobě nezvládnutelná zátěž, a proto je pochopitelné, že se EU snaží počet
migrantů rozdělit podle geografických a ekonomických hledisek pomocí
navržených kvót mezi všechny členské státy. Připomínáme, že jen v roce
2014 bylo podáno na území EU asi 600 000 žádostí o azyl. Navržené kvóty
(které snad žádná země, ani Česká republika, nechtějí přijmout) tvoří v našem případě 1192 lidí, které bychom měli přijmout. Odpor proti těmto plánům je v celé Evropě dost silný, ani naši představitelé v tom nejsou výjimkou a uvažují o nějakých alternativních způsobech pomoci.
Jako křesťané zvažujeme tyto věci z několika hledisek: Nejprve asi s vděčností za fakt, že žijeme v oblasti, ke které s nadějemi a velkým očekávánim
vzhlížejí milióny obyvatel této planety jako k prostoru blahobytu a bezpečnějších životních podmínek. A snad se nemýlím, když předpokládám, že
největší otevřenost a ochota uprchlíky přijímat je právě v křesťanských
kruzích, které neztratily milosrdný ohled k těm, kteří procházejí těžkým
životním obdobím. Zároveň se ovšem s obavami ptáme, kdo že to do
Evropy směřuje a kdo by zde měl najít nový domov. I bezpečnostní
složky upozorňují, že v nepřehledném zástupu migrantů mohou být
příslušníci nejrůznějších islámských bojových uskupení, o jejichž pobyt
zde asi málokdo stojí. Navíc, když představitel Islámského státu Abú
Bakr Bagdádí dal najevo, že "islám nikdy nebyl náboženstvím míru.
Islám je náboženstvím boje...". I když jsme přesvědčeni, že se s jeho
výkladem mnoho muslimů naštěstí neztotožňuje a můžeme se setkávat
z jejich strany s potěšitelnou snahou přesvědčit své okolí o opaku,
neměli bychom ani Bagdádího vyhlášení podceňovat. Ostatně Hlas
mučedníků (podle womcanada.com) přinesl zprávu, jak na konci dubna
z paluby gumového člunu s migranty, směřujícího do Itálie, radikální
muslimové shodili 12 spolucestujících z Nigérie a Ghany do moře jen
proto, že byli křesťany. Asi v této souvislosti nestačí jen litovat ty, kteří
se v moři utopili, a se zadostiučiněním přijmout jako vyřešené, že ti násilníci byli italskou policií zadrženi. Obávám se, že je to jen názorná
ukázka, že Evropa nečelí jen velkému kvantu migrantů, ale také v některých příkladech jejich kvalitě, která nás může ohrožovat více než jen
z ekonomického pohledu.
podle tiskových zpráv a článků z médií B. Kejř
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Dokončení ze str. 1
dobrý prospěch ve vynášení apoštolských ctností a života podle nich.
Dovolávám se své zkušenosti ze
čtení a úvah nad apoštolskými listy:
Je-li nějaký evangelík hrdý na svou
víru a život a přečte si nějaký odstavec z apoštolského listu, jeho hrdost
odpadne jako shnilé ovoce a na jeho
místo se nastěhuje pokání, ne jako
host, ale jako podnájemník.
Jsou aspoň tři věci, které charakterizují Apoštolskou církev, jak ji poznáváme z Nového zákona. Předně
je to apoštolské slovo: Jasné svědectví, že Ježíš Kristus zemřel za hříšníky a vstal z mrtvých, aby byl jejich
Pánem. Druhá věc je apoštolská svoboda: Věřící není už pod zákonem,
je veden Duchem svatým, žije v
pokoji a radosti. Třetí věc je bratrské
obecenství sboru. Tam nalézá omi-

lostněný hříšník své trvalé místo,
stává se bratrem a laskavým strážcem, i když jako omilostněný hříšník
zůstává hříšníkem. Svatý je jen
svému Pánu díky jeho milosti.
Ještě povězme, že „apoštolské“ je
právo věřícího shromáždění hodnotit a soudit kázání a vyučování
kazatelů i doktorů. Věřící není
povinen jen poslouchat a věřit. Je
dospělý, aby hodnotil a soudil,
neboť víra osvobozuje i jeho intelekt a umožňuje mu poznání, které
zase jen víra smí soudit. Církev,
která se pokládá za neomylnou,
nemůže být apoštolská. Apoštolská je ta církev, která snese každou
kritiku. Kritika je však daleko revolučnější pojem, než se prvním
protestantům zdálo.
Mysleli, že kritika skončí u větších
nebo menších biblických přešlapů,

jichž se dopouštěla středověká církev. Sami byli překvapeni, že kritika
se chová jako živý proud, který se už
obrátil na celou Bibli a svým kritickým světlem ji prosvěcuje, aby
potvrdil, že Nový zákon je svým
učením opravdu „apoštolský“.
Pojem „kritika“ a její bezbřehý
proud, který se nezastavuje ani před
samou Biblí, je však pro církve katolické nepřijatelný. „Apoštolská posloupnost“, která se u nich už stala
kanonickým právem, si osobuje rozhodnout s jistotou, co je apoštolské.
Protestantské kritické myšlení, které
se pídí po tom, co je apoštolské, se
naprosto míjí s postojem katolických
církví. Díky reformaci se kritický
princip stal prvním kritériem křesťanské církve.

Dokončení ze str. 1

sledujícími stručnými poznámkami:
Projednávaných bodů: 115
Podkladových tisků: 77
Pastorační pracovníci – zaměstnanci povšechného sboru, přidělováni dle doporučení
zkrácena doba povolání kazatele
na sbor z 10 na 5 let.
Soběstačnost a samofinancování
církve:
rozdělení restitučních náhrad:
81,5 % Personální fond, 18,5 %
projekty
Fixování navyšování odvodů do
PF na 5 let
rozdělení 70 % ČCE, 30 % diakonie ČCE
Pravidla pro správu a rozdělování restitučních náhrad rozdělovaných prostřednictvím ČCE budou projednávána a navrhována
v rámci komisí a doporučena synodní radě, která pak ustanoví
grantovou komisi.
založena akciová společnost
pro správu nemovitého majetku personálního fondu ČCE reality a.s.
Schválena rekonstrukce objektu
V Jirchářích v max. výši 19 mil.
Kč, schváleno využití komerční
půjčky a zástavy objektu.
Volba předsednictva synodu
Předseda: Jiří Gruber (brněnský
seniorát)
Místopředsedové:
Miroslav Pfann (poděbradský s.)
Jan Plecháček (chrudimský s.)
Jaroslav andrejs (královéhradecký s.)
Vladimír Buzek (východomoravský s.)
daniel heller (pražský s.)
Další volby
-Volba faráře mládeže bratra
Pavla Juna
Volba nemocniční kaplanky d.
hrubantové
Volba spirituála konzervatoře
v olomouci a. Wrany
zřízení kazatelského místa pro
sbor v Ústí nad labem, hrazeného z povšechného sboru! novinka
Volba kazatele pro humanitární
aktivity, pověřen M. Vymětal
Další témata:
hospodářské záležitosti, schválení hospodaření r. 2014, rozpočet
2015, rozpis repartic, celocírkevní
sbírky

Hospodářská soběstačnost sborů
a samofinancování církve
Přes pozměňující návrhy diakonie byly schváleny návrhy Sr
v téměř původním znění.
Pro diakonii prostředky z darP
(diakonické a rozvojové projekty) v roce 2015 půjdou do rezervního fondu na poskytování půjček střediskům a školám
Diakonie ČCE
Volba nové dozorčí rady
Simeona zikmundová (dosavadní předsedkyně drd, tajemnice
Měú Třebíč)
hana Svobodová (nová členka,
ředitelka Ea v Brně)
Kamila Viktorová (nová členka,
ředitelka školy d. v Soběslavi)
Vladimír Kopecký (dosavadní
místopředseda drd, emeritní
farář)
ondřej Titěra (dosavadní člen
drd, farář v Jablonci)
Petr hejl (nový člen, ředitel střediska v Kloboukách)
Jaroslav Pechar (dosavadní člen
drd, farář v Braníku)
ondřej Macek (nový člen drd,
farář v nosislavi)
náhradníci:
lia Valková
Pavla hýblová
dan Žárský
zdeněk hojný
zprávy o činnosti diakonie,
dozorčí rady a střediska pro
humanitární a rozvojovou spolupráci byly vzaty na vědomí.
Schválení převodu majetku
v Krabčicích z ČCE na diakonii
Schválen návrh na změnu JVŘ,
synodní rada má připravit podklady k tomu, aby zástupci diakonie měli na synodu poslanecký
mandát
zvolení zástupce synodu do komise pro diakonát – antonína
Plachého
Sola Gratia - doporučen převod
z Východomoravského seniorátu
na diakonii ČCE, ČCE uhradí
transakční náklady maximálně
do 3 mil. Kč.
Příští jednání je svoláno jako
mimořádné na listopad 2015, kdy
noví členové synodní rady složí
slib a budou uvedeni do funkce,
rovněž se dokončí projednání
tisků a návrhů usnesení, která se
nestihla v řádném zasedání.
File + Peha

Ze synodu
českobratrské církve evangelické

žen Matěj Cháb, který s kandidaturou souhlasil. V prvním kole
volby nezískal ani jeden z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů,
proto do druhého kola postoupili
dva nejúspěšnější kandidáti –
Vladimír zikmund a Eva zadražilová. Ve druhém kole získal
Vladimír zikmund 42 hlasů, Eva
zadražilová 28. „děkuji Vám za
důvěru, jediný, kdo z toho asi
nebude mít radost, je moje manželka,“ poznamenal po svém zvolení Vladimír zikmund. následně byli postupně zvoleni první
náměstek synodního kurátora Jiří
Schneider, druhá náměstkyně
synodního kurátora Eva zadražilová, první náměstek synodního seniora Pavel Pokorný a druhý náměstek synodního seniora
ondřej Titěra.
Funkční období nové synodní
rady začíná 23. listopadu 2015.
ustanovena bude při bohoslužebném shromáždění v Praze 21.
listopadu. Synodní rada je nejvyšší šestičlenný správní orgán ČCE
volený synodem na šest let. Skládá se ze tří farářů a tří laiků. V čele
stojí nejvyšší představitelé církve:
synodní senior/ka (duchovní) a
synodní kurátor/ka (laik).
daniEl ŽEnaTý (1954) je od roku
2005 farářem v Pardubicích. Dříve
působil jako farář v Novém Městě
na Moravě (1990 – 2005) a ve
Valašském Meziříčí (1980 – 1990).
Sedm let pracoval také jako
kaplan pardubické věznice. V synodní radě již působil, a to ve
funkci prvního náměstka synodního seniora (v letech 1997 – 2003 a
2009 – 2015). Je ženatý, má čtyři
dospělé děti.
VladiMír ziKMund (1955) pracuje
od ukončení studií na ČVUT v roce
1980 ve vývoji valivých ložisek,
v současnosti jako ředitel společnosti ZKL – Výzkum a vývoj
v Brně. Od roku 1996 působí jako
kurátor sboru ČCE v Brně-Husovicích a od roku 2003 jako seniorátní kurátor Brněnského seniorátu. Je ordinovaným presbyterem.
Je ženatý, má dva dospělé syny.
Jana Vondrová

něKoliK PoznáMEK K Synodu
zprávu o zvolení nové synodní
rady ČCE doplňujeme ještě ná-

Josef Veselý
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Medzinárodná teologická konferencia doktorandov opäť na pôde ebf uk

Keď sa v dňoch 9. – 11. februára 2012
konal I. ročník medzinárodnej teologickej konferencie pre doktorandov
a mladých vedeckých pracovníkov
s názvom Jednota v mnohosti (In
pluribus unitas) na pôde Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK, nikto
z pôvodných organizátorov netušil,
akej obľúbenosti sa táto konferencia
bude tešiť. Počiatočnou myšlienkou
bolo vzájomne sa oboznámiť s predmetom a výsledkami štúdia teológov z rôznych konfesií a pracovísk
na Slovensku i v zahraničí, ako aj nadviazanie nových kontaktov a možností ďalšej spolupráce. Postupne sa
z tohto podujatia stala putovná konferencia, ktorá sa konala v decembri
2012 v Prešove a v marci 2014
v Olomouci, aby sa 23. – 25. apríla
2015 vrátila opäť na pôdu svojej
zakladateľskej fakulty, na EBF UK
v Bratislave, kde sa konal už
IV. ročník tohto podujatia venovaný
výsledkom prác doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov v oblasti teológie.
Otvorenia konferencie, ktoré sa konalo na EBF UK, sa zhostil dekan
EBF UK doc. Mgr. Ľubomír Batka,
Dr. theol., ktorý predniesol aj zaujímavú prednášku s názvom „O vedeckosti teológie, teologickosti viery
a vierohodnosti vedy“, po ktorej
nasledovali ekumenické bohoslužby
vychádzajúce z Limskej liturgie, ako
i spoločná večera účastníkov konferencie s vedením fakulty. Na samotnú konferenciu sa prihlásilo a aktívne vystúpilo 51 účastníkov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska,

n Ad b iblí

Nemecka i Belgicka, pričom za-stupovalo 11 rôznych univerzit a vysokých škôl z 18 rozličných pracovísk.
Miestom samotnej konferencie sa
stala Modra v priestoroch SOŠ vinársko-ovocinárskej, ktorá svojimi
dejinami, prostredím i krásou zaujala najmä zahraničných doktorandov
a vedeckých pracovníkov.
Konferencia Jednota v mnohosti
bola rozdelená do troch prednáškových blokov, ktoré prebiehali simultánne v troch sekciách rozdelených
podľa oblasti na biblistiku, systematickú teológiu, praktickú teológiu,
religionistiku, etiku, cirkevné dejiny,
ekumenickú teológiu, filozofiu, hermeneutiku a medzináboženský dialóg, pričom sa rokovalo v slovenskom, českom i anglickom jazyku.
Jednotlivé bloky moderovali doktorandi, ako i pedagógovia EBF UK:
doc. Mgr. František Ábel, PhD. a Dr.
h.c. prof. ThDr. Július Filo, za čo im
na tomto mieste patrí veľká vďaka.
Organizačne boli jednotlivé výstupy
rozdelené tak, aby sa účastníci mohli
medzi jednotlivými sekciami presúvať, a tak navštíviť práve tú tému a
prednášku, ktorá ich zaujala a nemuseli tak ostávať len v sekcii, do
ktorej boli začlenení.
Hoci bol program prednášok náročný a trval až do neskorších popoludňajších hodín, predsa sa našiel čas i
na duchovné rozjímanie. Každé
ráno bola poskytnutá účastníkom
konferencie možnosť zúčastniť sa na
ekumenickom stíšení, či katolíckych
omší a v piatok mohli záujemcovia
navštíviť centrum Modry. Vďaka ko-

Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco prosit Otce ve
jménu mém, dá vám to. Až dosud jste o nic neprosili v mém
jménu. Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná.
Jan 16,23s

V dosahu svatodušních svátků se znovu vtírá otázka po Boží
moci ve světě i v církvi. Jakpak Ježíš Kristus vzkříšený a oslavený panuje uprostřed toku dějin? Ve svátek nanebevstoupení si církev připomínala, že Pán a Vykupitel už není mezi námi
tělesně, jak říkával apoštol Pavel. Vyznáváme, že byl vzat
vzhůru, byl oslaven a je u Otce v nebesích. To je klíčové vyznání víry všech křesťanských církví, které slaví Velikonoce. Už
mladá církev tak slavnostně vyjádřila radost z toho, že zlo a
smrt a nedověra člověka nemůže zničit Boží akt smíření. Je to
suma naší víry. Ježíš Kristus nad námi nepanuje jinak, než
dílem milosrdenství a láskyplného vedení. To je moc jeho
jména, jména Jehošua, Jozue, Ježíš, které znamená – Hospodin
je spása. Moc k záchraně, ke spasení, moc k pokoji je mocí
Ježíšova sklonění se k člověku. Syn Boží to koná s otevřeným
srdcem i dlaní. Všechny příběhy evangelií, všechna vyprávění
epištol cílí k tomuto nevšednímu dílu setkání s hříšným
Adamem, dokonce i s tím, který o to někdy nestojí. Že se to dálo
a děje s mocí shůry, nemohou popřít ani protivníci. Už pod křížem to slavně zní: Jiným pomáhal, ale sobě pomoci nemůže!
Syn Boží tak nepřišel pro sebe, ale pro jiné. Otec v nebesích
svého Syna DAL - nezapomeňme -, aby každý, kdo ho přijme,
nezahynul. Proto platí, že i když s námi není v těle, zůstává
s námi jeho láska. Co znamená? Především jeho odpuštění,
jeho smíření, jeho dary, všechno, co máme. Je to pokoj s Bohem
v našem životě, ale i pokoj mezi lidmi. Z jeho lásky věřící člověk přijímá své životní partnery a potom i děti. Z jeho dobré
vůle přijímáme i zkoušky důvěry, i svoji poslední hodinu života. A to všechno proto, že spoléháme na jeho slovo o tom, že
nám připravil příbytek – přebývání – u Otce, inu tam, kde je
on sám. I kdybychom sebevíce chtěli, neumíme to jinak převyprávět sobě i jiným, než právě připomínkou biblického svědectví. Trápívá nás ale, že nám nebývá rozuměno. Lidé nejednou
vnímají poselství Písem za nesoučasné, zastaralé, nefunkční a
archaické. I věřící lidé proto někdy rezignují a jejich křesťanský
postoj se vytrácí v anonymitě. A tu přichází velká výzva svatodušní události.
Amen, amen, pravím vám, říká Pán Ježíš. Těm, které zavolal a
oni uslyšeli jeho hlas, těm, kteří věří zaslíbení o příchodu
Ducha Utěšitele, Ježíš potvrzuje: Jistě, jistě dostanete to, oč
budete prosit Otce ve jménu mém. V Písmu platí, že vzývání
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mentovanej prehliadke navštívili
doktorandi aj miesta, na ktoré by sa
inak nedostali. Okrem nemeckého
evanjelického kostola to bol najmä
nemecký sirotinec, ktorý zaujal svojou nevšednou históriou z obdobia
druhej svetovej vojny. Nakoľko
Modra patrí medzi známe vinohradnícke regióny, nemohli byť ani
účastníci konferencie ukrátení o
možnosť degustácie typických modranských vín, ktoré sú známe svojou
kvalitou.
Posledný deň sa niesol v záverečnom zhodnotení celého podujatia,
ktoré poskytlo nové impulzy pre
nasledovné ročníky tejto konferencie, ktorá sa bude konať opäť o rok,
opäť na inom mieste a na inej inštitúcii. V tejto chvíli sa však môžeme
tešiť na zborník z tejto konferencie,
ktorý by mal vyjsť koncom tohto
kalendárneho roka.
Na záver je však nevyhnutné vysloviť vďaku celému vedeniu EBF UK,
ako i jednotlivým pedagógom, ktorí
boli v rozličných podobách ochotní
pomôcť, ako i vedeniu Univerzity
Komenského a vedeniu Evanjelickej
cirkvi a. v. za dôveru, ako i finančné
prostriedky, bez ktorých by nebolo
možné túto konferenciu zabezpečiť.
Vďaka však patrí všetkým zložkám,
ktoré sa na príprave konferencie
akokoľvek podieľali, či už išlo o
zabezpečenie ubytovania, občerstvenia alebo dopravy.

za organizačný tím
Mgr. Michaela Poschová
interná doktorandka na EBF uK

a chválení jména Hospodinova znamená chválu jeho moci,
která učinila nebe i zemi, která vyvádí ze zajetí. Je to chvála
moci, která zachraňuje a tvoří nové počátky. Jan v jednom
svém listu napíše, že tou mocí je láska, a kdo v ní přebývá,
v Bohu přebývá a Bůh v něm. Není to láska ani neviditelná, ani
podle lidské představy. Zjevila se ve tváři Kristově, napíše
apoštol. A v Kristově jménu a moci proto prosíme. A tu je třeba
znovu připomenout slova Pavlova o tom, že taková láska nehledá svých věcí. Potom ale modlitba v Ježíšově jménu není prosbou o COKOLIV. Je prosbou o všechno, co pramení z lásky
Boží. Z podání evangelií víme o Ježíšově daru vlastně jediném.
Dostanete Ducha svatého a potom poznáte, na co stačí láska
vaše a na co stačí jen láska Spasitelova. Je toho velmi mnoho,
co zmůže i v našem světě ochotné srdce nového člověka. Ale je
toho také velmi mnoho, co Pán Bůh neslyší a nevyslýchá, protože prosby pramení v srdci tvrdém a neoblomném. Písmo
mluví o srdci neobřezaném – proto neslituje se oko mé, aniž se
smiluji. I budou volati v uši mé hlasem velikým - a nevyslyším
jich - zní z úst prorockých i z knihy Přísloví (Ez 8,18 a Př
1,28). V Písmu jsou jen dvě modlitby, které nás učí obracet se
k Otci tak, jako se obracel k nebesům jeho Syn – modlitba Páně
a modlitba v Getsemane. – Ne jak já chci, ale jak ty chceš!
Z lásky tak smíme prosit o všechno a na lásce Boží pak
necháváme, co on ze své lásky naplní. Biblická modlitba je
tak prosbou o sílu unést břemena našeho – ještě nevykoupeného – světa se stejnou důvěrou jako je nesl náš Pán.
Tam, kde klesáme, a naše síly nestačí, smíme pokorně prosit o sílu lásky, která za nás zemřela. Jen proto má smysl
prosit za nemocné a umírající, jen proto má smysl prosit za
vladaře a národy vzpurné a vzdorující. Jen proto má smysl
prosit jako Abraham i za Sodomu. Pán Bůh jistě ví, že toho
Sodoma není hodna. Ale Hospodin ví i o těch spravedlivých, pro které se smilovává.
V dosahu svatodušních svátků jsme tak vyzýváni: Proste a
dostanete, aby vaše radost byla plná. Všichni máme vlastní
zkušenost s modlitbami, které uvízly někde mezi nebem a zemí.
Myslím na ty nesplněné. Vzdor tomu ale nejsou věřící lidé ve
své radosti ukráceni. Pán Ježíš nám slíbil, že naše prosby slyší.
Ve své moudrosti a lásce však připravuje řešení, se kterými my
nepočítáme, protože je neznáme, ale zná je on. Dobrý Pastýř,
Pán a Spasitel. Ne jak my chceme, ale jak chce on, který všechno své dal, abychom život měli a hojně měli. Což to není dost k
radosti?
František Pavlis

hráze malichernosti

„Prosím vás, bratří, pro jméno našeho Pána Ježíše Krista, abyste všichni byli
svorni a neměli mezi sebou roztržky, nýbrž abyste dosáhli plné jednoty smýšlení i přesvědčení.“
1 K 1,10

Útržek z listu apoštola Pavla nás vrací do pradávna a zároveň udržuje
v přítomnosti. Korintští křesťané, kteří byli vystaveni vlivu pohanského
prostředí, zápasili nejen s nepochopením okolí, ale i s vnitřními sváry.
Také cítíte, že tato situace je vám povědomá?
Zmíněné nabádání je sice inspirováno především rozkolem ve sboru prvokřesťanské obce, ale většina z nás by si v této souvislosti vzpomněla na daleko mladší zkušenosti z jiných míst a společenství (včetně církví).
S konflikty a nepochopením se totiž člověk potýká v rodinách, v profesním
životě nebo ve společenských aktivitách. Leckdy to vypadá, že žijeme od
souboje k souboji. Když se nekonečný seriál drobných životních bitev táhne
dál a dál, napadne vás, jak by se vám lépe dýchalo, kdybyste nemuseli stále
a dokola vysvětlovat věci, které jsou přece tak jasné.
Mnozí lidé se utápějí v malichernostech, z nichž staví zbytečné hráze, a
nejsou schopni vidět a slyšet to, co je důležité. A tak se bojuje! Nejen člověk
proti člověku, dokonce vznikají různé skupinky či frakce. Apoštolský text
nás však upozorňuje, že to není nic nového. „Myslím tím to, co se mezi vámi
říká: Já se hlásím k Pavlovi, já zase k Apollovi, já k Petrovi, já ke Kristu.“ (1 K 1,12)
Zjištění, že už i Korintští partičkařili, nás může na jednu stranu uklidňovat, na druhou se ovšem můžeme i trochu zastydět, že jsme se od těch dob
příliš nevyvinuli. Jistě to svědčí o naší nedokonalosti, ba i slabosti. Chyba
je i v tom, že „svornost“ si překládáme jako něco, co nám může vzít naši
domnělou jedinečnost a že nám snad hrozí splynutí s davem. I tak lze
maskovat neochotu hledat a nacházet to podstatné. Ostatně další Pavlova
otázka zní jasně a měli bychom si ji pří různých příležitostech připomínat:
„Je snad Kristus rozdělen?“ (1 K 1,13)
Jiří Karban

německý evangelický farář a filantrop
friedrich Chr. k. v. bodelschwingh st.
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Vyrůstal nejprve v Koblenci ve Vestfálsku, ale potom v Berlíně, kde se jeho
otec stal pruským ministrem. Studoval zemědělství, historii a teologii
(v Basileji, Erlangen a Berlíně) a působil jako farář německého sboru v Paříži
a v Dellwegu v Porúří, kde poznal bídné poměry dělnických vrstev. Sloužil
také jako vojenský duchovní (1864, 1866 a 1870). V r. 1869 mu v krátké době
zemřely čtyři děti na záškrt. Od r 1872 vedl ústav pro epileptiky v Bethelu u
Bielefeldu, který rozšířil a přebudoval v pracovní společenství. (Ústav
později předal svému synu Fridrichovi.) Věnoval se rovněž výchově diakonek, diakonů a kazatelů. Sledoval nadále osud dělníků, nádeníků, nezaměstnaných a bezdomovců, v jejichž prospěch jako poslanec říšského sněmu (1907) prosadil zákon o útulcích. Měl na zřeteli také kasárenské ubytování vojáků. Uměl burcovat církevní veřejnost a shromažďovat drobné příspěvky i získávat podporu na vlivných místech, s nimiž měl z berlínských
dob kontakt. K oblastem jeho působení patřila i východní Afrika. Byl to muž
probuzené víry a vroucí lásky, schopný organizátor a pohotový praktik,
velmi autoritativní, který odmítal teologický i sociální liberalismus jakož i
„nasycené křesťanství“. Svými postoji přispěl k budování moderního sociálního státu. Z jeho literární činnosti se zachovala kázání, dopisy, deník,
paměti a stati.
K jeho břitkým průpovídkám patří: „Ne tak pomalu, jinak zemřou!“
Bohuslav Vik

podZiMní

pobyt pro seniory V

Chotěboři

Zveme vás na 34. podzimní pobyt pro seniory v evangelickém středisku v Chotěboři, který pořádá Chrudimský seniorát
termín: od soboty 29. srpna do soboty 5. září 2015
Je připraven pestrý program spojený s pobytem v přírodě - přednášky, koncert, beseda se zajímavou osobností, autobusový výlet,
výtvarná dílna, ranní a večerní pobožnosti a bohoslužby v ekumenickém duchu. společný čas s námi budou sdílet faráři Jaroslav nečas a
lubomír kabíček. těšíme se na vás.
Cena pobytu: 2200 kč. uzávěrka přihlášek: 30. 6. 2015
informace předá a přihlášky přijímá hana Capoušková, pardubice
hana.cap@seznam.cz, tel.: 777877080
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Listy M. Jana Husa

42. M. JAnu sybArtoVi
nA uniVersitě Vídeňské

Nezasluhuje si, aby byl pozdraven, kdo těžkými lžemi ve zlou pověst uvádí
své bližní, ale zasluhuje napomenutí, aby poznal svůj klam a rychle se vrátil na cestu lásky. Ejhle, ty profesore, nikoli svaté theologie, ale pojmu nepravosti, proč tvrdíš, že M. Jeronym není tím nejmenším rozšiřovatelem kacířství, když o jeho víře nic jistého nevíš, a ještě přidáváš chvástavou lež, že on
se odebral ke králi krakovskému a bratru jeho kvůli rozvratu? Což pak ty jsi
zpytatelem srdcí, že přes tak velikou vzdálenost poznáváš mysl lidí? Jaký jsi
vyznavač Kristova zákona, když tak lživě označuješ bližního? To tě jistě
Antikrist naučil vyznávat tak velikou bláznivost. Kde je zákon Kristův:
2)Nesuďte a nebudete souzeni? Kde onen: Zhřešil-li by proti tobě bratr tvůj,
potrestej ho mezi sebou a jím samým? Hle, u tebe nepředcházelo laskavé
pokárání bratra, ale se dostalo do veřejnosti. A nejen že jsi se osmělil pouze
samotného počestného mistra dotknout se svými ostrými zuby, ale i převelikých společností; nepostačily tobě Čechy, ale osmělil ses, ale doufám že
lživě, ďábelskou zbrklostí připojit ke zločinu kacířství i království Slovanů
ve věcech školských, ačkoliv o tom nemáš žádné důkazy, ale soudíš právě
jen tajnosti srdcí a píšeš, že jsou arcikacíři, že nosí v ústech med a v srdci mají
nezhojitelný zmijí jed. Hle, ty bližní soudíš nespravedlivě, že prý se snaží
šašky ztropit z kněžství. Bůh je připraven k soudu! Je-li to tak, že jsi jménem
vyznavač svaté theologie, když nevyznáš pravdu skutkem pokání z tohoto
zločinu, budeš muset z každého slova skládat účet v den soudu před soudcem nejpřísnějším. Jsi snad profesor v matení lidí v nejistých věcech, nebo ve
shazování kacířství na bratry, nebo ve shromaždování různých lží proti bližním? Zajisté jsi špatně vyučen v theologii lásky. Bůh ti dej ducha pravdy,
abys mluvil, co je před Pánem svaté, co správné, a nikoli co prozrazuje utrhání nebo pomluvu od ducha lži a bludu. Toto ti píši bez lichocení, bráním
se rozsévat na bližní pomluvy a pohoršení, a žádám, aby ses takových věcí
zdržel a litoval toho, čeho ses dopustil. Dáno v oktáv 3) Jana Křtitele skrze
mistra Jana Husa, v naději sluhu Ježíše Krista.
42. 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.

42. M. Janu Sybartovi na universitě Vídeňské 1)
R. 1413, 1. července. (1413, 1. července.)
M. Jeronym Pražský, věrný přítel Husův od prvopočátku, učený a výmluvný, který
kdys z Anglicka některé spisy Viklefovy byl přivezl, všudy hájil některé články Viklefovy, a proto všudy zakoušel protivenství pro podezření z kacířství; z Paříže a z Heidelberka musil prchnouti, ač právě na těchto universitách mistrovství byl došel.
V Budíně u dvora krále Zikmunda jest vězněn a na zpáteční cestě ve Vídni vyslýchán,
načež i odtud prchl (1410). Jeronym zvlášť vynikl při odpustkové disputaci v Praze 15.
července 1412. Současně s Husem z Prahy do vyhnanství se beroucím odešel i on na
daleké cesty do Litvy, byv tam pozván knížetem Litevským Vitoldem, nepochybně v záležitostech týkajících se upravení styků a poměrů mezi latinskou a pravoslavnou církví;
na té cestě zastavil se v Krakově u bratra velkoknížete Litevského, krále polského
Vladislava II.; všudy ho předcházela pověst o kacířství v Čechách, z čehož mu vzešly
nepříjemnosti a výslechy. Jak dalece v Litvě účelu cesty bylo dosaženo, neví se.
O této cestě do Polska a na Rus psal Sybart, profesor bohosloví ve Vídni, biskupu Záhřebskému; v listu praví, že žákovstvo české university se přidržuje učení převráceného, že v ústech mají med a v srdci jed zmije ... že v Čechách jsou arcikacíři, kteří
k roztržce církve světské pány dráždí a že Jeronym, ne nejmenší rozsévač bludu,
proto se vydal na cestu, aby oba panovníky Polska i Litvy od víry odvrátil. Na tento
list Sybartův, do Chorvatska poslaný, odpovídá Hus přítomným dopisem tak, jak i
rektor university Pražské Michal z Malenic u university Vídeňské si stěžoval. Hus
kárá nerozvážná a nespravedlivá jeho tvrzení, jakož i nedostatek lásky.

1) Tom. 544 (Pal. 168). 2) Evang. Matoušovo 7,1. a 18, 15. 3) To jest osmý den po svát-

ku Jana Křtitele.

8. května 1914
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Buď Jan Hus - nebo Jan Nepomucký...
Řeč vaše budiž: Ano, ano - nikoli, nikoli... což nad to více jest, to od zlého jest.
Ježíš Kristus.

Kdo jest Jan Hus?

Jest snad význam jeho v tom, že opravil náš pravopis, že vymohl na králi Václavu
IV. dekret kutnohorský, kterým pražská univerzita dána byla do rukou českého
národa, jest význam Husův v tom, že bojoval proti odpustkům a nepravosti kněžské atd.?
Nikoliv! To všechno jsou sice veliké činy Husovy, ale to není hlavní jeho čin. To vše
nebylo by ještě učinilo z Husa velikána českých a světových dějin.
Husův význam pravý jest v tom, že povznesl český národ a tím i každý jiný národ
v přímý poměr k Bohu. Hus neuznával a neuznal, že papež by byl vyvoleným
zástupcem božím na zemi, ale uznával, že jedině ten, kdo plní jeho * * * - může
mluviti o vnitřním spojení s Bohem.
Hus neuznával prostředníků mezi sebou a svým Bohem, Hus neuznal, že papež
měl by blíže k Bohu než český národ.
Tímto skutkem ale Hus také postavil národ tváří v tvář před Nejvyšší Pravdou,
před samým Bohem - učinil jej odpovědným za sebe sama, vytrhl jej z opatrovnictví moci, která se dosud uznávala za nejvyšší ve věcech náboženských z duchovního opatrovnictví Říma.
Hus postavil duchovně český národ - ať tak díme - na vlastní nohy, a tento čin jeho
musil míti v důsledku i osamostatňovací snahy národa ve všech ostatních směrech...
Až do Husa opíral se český duch o jiné autority, Husem vstoupil národ český do
řady národů samostatných, stal se národním celkem za sebe myslícím, stal se
národem prvního řádu - nebyl již národem indiferentním, od jiných vedeným,
národem řádu druhého...
Jan Hus jest tvůrcem českého národa.
Kdo však jest Jan Nepomucký?
Nevíme o něm ničeho bezpečného. Sami konzervativní dějepisci nevědí si rady,
co mají určitého říci o jeho životě. Mnozí vážní vědci tvrdí, že vůbec nežil.
I kdyby však byl Jan Nepomucký žil , co učinil tento muž pro český národ a čím se
zasloužil o lidstvo?
Jeho zásluha - kdyby byl žil - záležela by v tom, že nechtěl vyzraditi zpovědního
tajemství a že raději zemřel, než by toto církevní přikázání porušil. ...
Z toho plyne, že Jan Nepomucký má význam toliko jako zjev katolicky církevní,
nikoliv však jako zjev národní....

Po konfiskaci upravené vydání

dialog a obnova

V minulých letech rok co rok přicházela na trh další kniha Tomáše
Halíka. Rok 2014 se zdál být přelomovým – hned dvě knížky v Nakladatelství Lidové noviny ilustrované
Patrikem Háblem (Obnovíš tvář země, 301 stran; Žít v dialogu, 169
stran). Zdálo by se to být dosti překvapivé. Vždyť autor byl čerstvě dekorován Templetonovou cenou,
z čehož vyplynula i odpovědnost za
nadaci z ní plynoucí. Jeho angažmá
v cizině narostlo. Kněz, profesor,
teolog, sociolog, religionista, prezident České křesťanské akademie,
host na tuzemských i zahraničních
sympoziích v jednom. Publicista sledující veřejné, náboženské, církevní,
ekumenické dění domácí i světové a
živě na ně reagující. Bude zajímavé
sledovat, zda Tomáš Halík v hektickém současném nasazení nalezne
útěšnou, rozjímavou samotu dobré
poustevny pro nové téma knihy
„2015“ pro širší českou veřejnost
jako v dřívějších letech. Lze proto
chápat, že uvedené poslední tituly
navazují na předchozí v tom, že to je
výběr z Halíkovy publikační činnosti. Tyto statě jsou jednak roztroušeny
v nejrůznějších edicích a sotva kdo je
má nashromážděny, jednak jde o
výbor z předešlých titulů. I tak se
jedná o rozmanitost, do níž je zajímavo se pročíst. Oproti tomu ilustrace Patrika Hábla v prvých svazcích mohly zaujmout, dále již jsou
spíše jen pro fajnšmekry autorova
oblíbence. Pro prostého zájemce o
výtvarný projev mohou působit
silně stereotypně. Již předešlá kniha
Žít s tajemstvím (2013) byla pomocí,
jak se v díle a myšlení Tomáše Halíka orientovat. Hned další dvě uvedené knížky pokračují tímto stylem.
O prvé z nich sám autor uvádí, že
měla původně vyjít s předchozím
z roku 2013 v jednom svazku. Nakladatelství však z nich pro rozsáhlost učinilo dva. Co nás v předložených textech zaujme? Určitě již výběr sám. Autor na sebe tím i prozradí, co pokládá za obzvláště důležité.
Co bylo i je příčinou jeho zklamání,
očekávání i radosti.
Zcela určitě o autorovi hodně vypovídá jeho referát „Evangelium musí
být hlásáno nově“, přednesený již
před převratem v máji 1989 v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla. Jeho
význam podtrhovalo již oslovení
přítomných: „Drahý Otče kardinále,

Otcové biskupové, pane titulární
vikáři, vážení hosté, bratři a sestry!“
Záměr studie naznačil již podtitul
knížky: Texty k obnově církve a společnosti. Po přednesení vyvolal Halíkův rozbor rozruch, ale také jeho
rozšiřování nahrávek a v samizdatových vydáních, rovněž v exilu. V letech 1990-92 byl tento obsáhlý proslov několikrát publikován v oficiálních tiskovinách. Čím tak rozčeřil
hladinu církevního života? Varoval
před soustředěním se na obnovu
toho, co zde již bylo. A obhajoba
práv věřících nemá být posledním
cílem, nýbrž prostředkem pro zací-

MOTTO:
Škoda každého dobrého slova, které
nebylo vysloveno
V ET-KJ 31/2014 mne zaujal článek
Benito Mussolini a Jan Hus. Napadlo mne, že jsem i na českém knižním
trhu objevil podobnou kuriozitu, a
na ni chci upozornit. Ke konci minulého režimu, po dlouhé době půstu
od podobných publikací se na knižním trhu objevila asi 150stránková
knížka s v té době neuvěřitelným
titulem : "Mistr Jan Hus." Jako její
autor byl uveden Miroslav Ransdorf. Známá politická orientace autora by mohla vzbuzovat nedůvěru,
že obsah bude zneužit k v té době
obvyklé politické propagandě. Přesto jsem si s nedůvěrou ze zvědavosti jednu koupil a nestačil jsem se
divit. Knížka byla tak poctivě napsaná, že za její obsah by se nemusel
hanbit žádný protestantský historik.
V duchu jsem za tu knížku Pánu

Bohu děkoval a přátelům ji doporučoval k četbě. Když se později objevila v Levných knihách po pětikoruně, rozdal jsem přátelům desítky
výtisků.
Podobně jako v tomto případě setkávám se i s mnoha jinými myšlenkami, které vyjadřují lidé, které
mohu důvodně podezřívat z nekalých úmyslů. Mám jejich myšlenky
odmítnout proto, že oprávněně
nedůvěřuji jejich autorovi, anebo
nejdříve posoudit pravdivost myšlenky a teprve potom rozhodnout,
jestli ji přijmu? V psychologii je
schopnost posoudit kvalitu myšlenky bez ohledu na jejího autora oceňována jako vyšší stupeň dospělosti
intelektu, a je definována jako "autarkie". Ptám se tedy, Měla by být
schopnost autarkie považována za
samozřejmou výbavu charakteru
křesťana?
Miroslav šlechta

lenou službu tam, kde třeba. Všímá
si ale také izolace vlastní církve od
církve světové. Varuje před zápecnictvím, hlupáctvím a leností ducha,
volá po aktivitě nových biskupů,
kteří by měli přijít, výslovně: „Blahoslavený biskup, který svou pastýřskou berlou rozrazí petlici, jíž se
ještě my sami uzavíráme zevnitř!“ Je
otázkou, nakolik další vývoj svědčí
o nenaplnění jeho tužeb. A zda neměl ambice vstoupit přímo do očistné služby ku proměně církve. Svědčila by o tom i mimořádná kapitolka
o „Pokání kněží“.
Pro rozsah tohoto výkladu se musíme omezit na několik dalších důrazů a citací z obou knih, aniž uvedeme jejich řazení. Halík se rozpomíná, že „Některé ze zde publikovaných textů mi ve své době vynesly
nepřízeň jistých církevních kruhů.
Tato nepřízeň se mi lepila jako smůla na paty.“ Jeho program volá po
východisku od základních struktur
církve, obává se upadnutí církve do
defenzivy ghetta. Volá po uskuteč-

Miroslav ransdorf : Mistr Jan hus

nění požadavků koncilu, zapojení
laiků ve farnosti a naslouchání potřebám mladší generace. Nejít tímto
směrem by znamenalo „učinit z církve sektu, marginální jev v soudobém světě“.
Pozoruhodné je autorovo hodnocení
Husa a husitství. Jednak kritické,
přitom v podstatě přejné: „Husitství
představuje nebývalý rozmach radikální křesťanské vroucnosti na poli
teologie, spirituality i sociálních reforem, zároveň však roztáčí spirálu
násilí a vhání zemi do politické izolace. Český teolog Jan Hus postavil
svědomí do centra své teologie i
svého osudového – pro celé české
dějiny osudového – životního rozhodnutí. Hus se zajisté vyjadřuje
v terminologii tradiční spirituality,
mluví především o poslušnosti vůči
Kristově pravdě zjevené v Písmu,
avšak tuto pravdu zakouší svým
rozumem a svědomím, nikoliv konformitou vůči institucionalizované
autoritě. Myslím, že nikdo předtím
nepřiznal svědomí tak vznešené
místo v krajině křesťanské víry a
zbožnosti. Hus je jistě dobrým dědicem Augustinovy teologie srdce.
Předjímá tak reformaci, ale zůstává
mužem, který překročil katolictví
své doby a nedokročil do protestantismu.“ O následné reformační tradici poví, že „je zatlačena do exilu,
doma podrobena tvrdému útisku.
Jejím vzácným květem je Jednota
bratrská a její biskup Komenský.“
Naše zastavení uzavřeme citátem:
“Česká zbožnost zraněná dějinami
je plachá. Těžko ji měřit, těžko ji
popsat. Je „zprvu trpká sic“, jako
česká réva ve známém dialogu krále
Karla s Buškem z Velhartic; má však
svou chuť, jiskru a sílu.“
Pro christnet.cz a ET-KJ
Jan Kašper

oznámení

od 11. května jsme jako sbor
ČCE v Chrudimi zapojeni v církevní mobilní síti u T-Mobile.
naše nové telefonní číslo 739 105
160 nahradilo zrušenou pevnou
linku. .
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