
Věříte nA ZáZrAky?
Já ano. Nezáleží na tom, jestli velké
či malé. Buď věříte, nebo ne. Já ano.
Když Ježíš chodil po této zemi, ko-
nal zázraky. 
Mnozí se pídí po racionálním vy-

světlení. Musí nějaké být. Všichni
přece dobře víme, že z pěti chlebů
nelze nasytit pět tisíc mužů. Dráždí
nás to. Rádi bychom našli rozumové
řešení a předložili tak nevěřícím
důkaz, že Bible je vlastně rozumná
kniha a my nejsme žádní tmáři. Vě-
řit na zázraky vyšlo z módy. Zabý-
váme se víc tím, JAK Ježíš své zázra-
ky konal, a uniká nám PROČ.
Nevím, jak Ježíš nasytil pěti chleby
pětitisícový zástup, ale věřím, že se
to stalo. Jeho zázrak nasycení pěti
tisíců je důkazem, že Ježíš má moc
postarat se o lidské potřeby. Nejen
duchovní, ale i tělesné. Hladový člo-
věk moc na duchovní stravu náladu
nemá, má hlad. Potřebuje svůj hlad
utišit, potřebuje se najíst, aby měl
chuť poslouchat Ježíšova slova a ne
kručení svého žaludku. S plným
bříškem je hned lépe na těle i na du-
ši. Ježíš zná naše lidské slabosti a sla-
bůstky. A světe div se, vychází jim
vstříc. Nepovyšuje se nad své poslu-

chače slovy „nejen chlebem živ je
člověk…“. Když mají hlad, dává jim
najíst. 
Nerozmnoží však jídlo z ničeho, má
pět ječných chlebů a dvě ryby, kte-
ré mu poskytl bezejmenný malý
chlapec. To je pravý hrdina příběhu!
Ano, i to málo, co někdy máme k dis-
pozici, může Ježíš přetvořit v zá-
zrak a rozmnožit k užitku mnohým.
Chce to jen být ve správný čas na
správném místě a – se správným
proviantem. To je nesmírně nadějné
a povzbuzující.
Štědrý Bůh miluje člověka a dává
mu vše potřebné k životu. Chce na-
plnit naše potřeby a dává daleko víc,
než potřebujeme; jak to ukazuje těch
dvanáct košů plných kousků chle-
ba, které zbyly po zázračné hostině.
Věříte na zázraky? Já ano.

Roman K. Lukáš, 
farář ČCE, vojenský kaplan,
Velitelství vojenské policie
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O tyto dva znaky je naše recitace
apoštolského vyznání chudší. My vy-
znáváme „svatou církev obecnou“.
Kalvín nás ve své Instituci seznamuje
s původním zněním Apoštolského
vyznání, kde věřící v Boha Otce a jeho
Syna Ježíše Krista vyznává svou víru
v církev: Věří v jednu svatou, obec-
nou a apoštolskou církev.
Církev je jedna. V této vlastnosti, že
je jedna, spočívá problém dnešní
církve. Není jedna, jsou mnohé, a to
tak mnohé, že se v nich ani církevní
křesťan nevyzná. Zná obvykle ty,
které sídlí v jeho ulici. A ty některé
další poznává, když se dovídá, že
jeho známý, kolega z práce, vstoupil
do nějaké nové církve, jejíž jméno už

on zapomněl. Kde jsou ty doby, kdy
jsme znali církev římskokatolickou a
další dvě menší evangelické církve
vedle té své Českobratrské církve
evangelické. Zdálo se nám, že každý
člověk, chce-li být křesťan, má dosta-
tek církví na vybranou, a tomu tak
zvanému ekumenickému hnutí a
myšlení bychom nejraději doporuči-
li, aby mělo dost na stávajících círk-
vích a neschvalovalo zakládání círk-
ví nových. Marné přání. 
Ekumenické hnutí nevzniklo z leh-
komyslného nápadu, ale z vážného
teologického myšlení nad Písmem a
z Písma, o církvi jako těle Kristově,
které nemůže být rozděleno, je jed.'-
no. Kdo se k němu upíná, zůstává 

v jednotě, v církvi. Jinak řečeno: Žád-
ná církev si nemůže nárokovat být
jedinou církví Kristovou. 
Tomu odpovídá úsilí ekumenického
hnutí o sblížení všech křesťanských
církví. Teprve všechny dohromady
mohou reprezentovat jednu církev
Kristovu. A každá jednotlivě může
pro sebe vyžadovat podíl na jednotě
podle věrnosti ke Kristu Písem, 
k hlavě církve. 
Původně byla církev jednotná, i
když měla dva biskupy, jednoho na
Západě v Římě, druhého na Výcho-
dě v Cařihradě. Oba ve stejné hod-
nosti spravovali celou církev. Tato
dosud jedna jediná křesťanská cír-

Církev je jedna a je apoštolská

Nejběžnějším tématem obrazů s mistrem Janem Husem je upálení,
kterému se věnovaly dva předchozí články našeho seriálu. Český
reformátor však bývá zobrazován i v jiných souvislostech - jako kaza-
tel Slova Božího i jako světec po boku jiných svatých.
Zobrazení Jana Husa jako kazatele najdeme v Jenském kodexu (ko-
lem roku 1500). Je vyobrazen jako bezvousý kněz s tonzurou, který
promlouvá k věřícím z prosté dřevěné kazatelny. Naléhavost jeho
slov umocňuje gesto pravé ruky s ukazováčkem, nataženým ke shro-
máždění. Malba zaujímá celou stranu a tvoří protějšek ke scéně s Hu-
sovým upálením na vedlejším listu. Husa na kazatelně v podobně
jednoduchém provedení podává také grafický tisk ze spisu "Proces-
sus consistorialis martyrii Johannis Hus" ze 20. let 16. století. 
Otázkou zůstává, zda Husa zachycuje i malba v graduálu z kostela sv.
Michala v Opatovicích na Novém Městě Pražském (1578), kde se
obraz kazatele váže ke zpěvům o svatých vyznavačích. Jan Hus není
nikde v příslušných textech jmenován. Je možné připustit, že je zde
zobrazen právě on, stejně dobře se ale může jednat o anonymní posta-
vu kazatele Slova Božího. 
Mnohovrstevnatý význam má celostranná knižní malba s promlouva-
jícím Husem z Litoměřického graduálu (1. čtvrtina 16. století). Na
rubu téhož listu se nachází složitá scéna s Husovým upálením a osla-
vením v nebi. Obě malby, doplňující text liturgických zpěvů k Huso-
vu svátku, jsou mimořádné díky své umělecké kvalitě, teologické pro-
pracovanosti námětů i myšlenkové jednotě. 
"Husova promluva" se odehrává v prostoru gotického kostela, kterým
je pravděpodobně kostnická katedrála, kde proběhlo Husovo odsvě-
cení. Jan Hus stojí na stupínku a opírá se o pulpit zahalený do rudé
látky. Jeho slova nejsou, na rozdíl od předchozích obrazů, určena lai-
kům ve formě kázání, ale směřují k církevním hodnostářům. Koncilní
otcové, tedy Husovi soudci, odmítavými gesty vyjadřují svůj nesou-
hlas s pronášenými názory souzeného reformátora. 
Scéna patrně nemá popisovat konkrétní okamžik, protože Jan Hus na

Jan hus ve výtvarném umění
církve podobojí v 15. a 16. století

Tradiční pietní shromáždění konané 21. června u příležitosti vý-
ročí popravy 27 představitelů stavovského odboje bylo sice letos
téměř jubilejní (jako obnovené bylo totiž už po pětadvacáté), ale
jeho organizace se potýkala s takovými problémy, jako by se
konalo poprvé. Za všechno “mohl” mistr Jan Hus, jehož oslavy

se připravovaly mj. tak že se
v chrámu sv. Mikuláše opra-
vovalo a malovalo, takže se
první část pietního shromáž-
dění konala pod lešením, var-
haník pan Petr Tvrdek (kte-
rému tímto velice děkujeme)

mohl jen k elektro-
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Jan Hus promlouvá v Kostnici, Litoměřice, Státní oblastní archiv v Litoměřicích, 
MS. IV C 1, f. 245a

mistr JAn hus nA kAZAtelně

Aktuálně: Z trAdičního pietního shromáždění nA stAroměstském náměstí
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kev se rozdělila na dvě církve po
roztržce roku 1054. Římský biskup,
od 6. století nazývaný papež, se
dostal do sporu s biskupem caři-
hradským, vzájemně se vyloučili 
z církve. Roztržka však měla hlubší
kořeny: římská církev byla teologic-
ky vlivem Augustinovým odmítavá
vůči světu, cařihradská byla naopak
smířlivější a otevřenější, čímž se 
i kulturně obě křesťanské sestry od
sebe vzdálily. Starší z nich byla ca-
řihradská, leč římská sestra na ni
svedla vinu za roztržku, aby mohla
sebe označit za jedinou svatou cír-
kev římskou. Východní církev se na-
zvala pravoslavnou. Tu roztržku se
jim do dneška nepodařilo zacelit. 
Reformace 16. století přivodila další
rozdělení Evropy. Nepodařilo se jí
však svým osvobodivým evange-
liem zvítězit i v jižní části Evropy.
Škoda! Protestantské církve vzešlé
z reformace přivítaly římské úsilí o
porozumění a eventuální teologické
sblížení s evangelickými církvemi,
naznačené nejenom běžným ná-
zvem koncilu „ekumenický“ (1962-
1965), ale i schválením zvláštní-
ho dekretu o ekumenismu. Základ-
ní nesnáz sblížení římské církve 

s evangelickými církvemi spočívá 
v tom, že evangelíci nechápou svou
církev jako instituci, ale jako bratrské
společenství v Kristu. Nicméně obě
se domnívají, že služba, kterou ve-
řejně konají, může být chápána jako
služba všech křesťanských církví.
Z tohoto postoje vysvítá dvojí: Eku-
menismus neslibuje brzké výsledky
ve sbližování církví, spíše se těší 
z malých krůčků v odstraňování
předsudků a nedorozumění, které
brání bratrskému setkávání. Závaž-
nější je to druhé: Tiše a bez velkých
lítostivých emocí vzaly obě církve na
vědomí, že nedosáhnou zde na zemi
jednoty, ale půjdou vedle sebe ve
stálé snaze přiblížit se jedna k druhé
a tak se blížit k dokonalé Kristově
církvi v nebesích. 
Nevztahujme toto přibližování a
vzájemné učení jen na Římskokato-
lickou církev a evangelické církve,
vzešlé z reformace, ale také na při-
bližování a vzájemné učení různých
evangelických církví mezi sebou,
kupř. baptistů a kongregacionalistů,
episkopalistů s autonomními. V té-
to souvislosti uvádím reformátora
Zwingliho: Tak jako armáda má
různé zbraně, aby zvítězila nad ne-
přítelem, i Kristova církev má na ze-

mi různé církve, aby společnými
silami a válečným uměním oznamo-
valy světu evangelium, které jediné
je sto přemoci Božího nepřítele,
ďábla.
Povězme ještě několik slov o součas-
ném stavu ekumenismu mezi Říms-
kokatolickou církví a církvemi evan-
gelickými. Řím se dosud nevzdal
domněnky, že jeho církev je skuteč-
ně jediná svatá církev, že je to ona,
kterou vyznáváme, když recitujeme,
že věříme svatou církev obecnou.
Přesto se teologové této církve zají-
mají o reformační teologii a studují
její teze a vzbuzují u evangelíků na-
ději, že jednoho dne dojde k vážné-
mu bratrskému rozhovoru o nejzá-
važnějších teologických otázkách
mezi Římem a evangelickými círk-
vemi. Tehdy evangelíci i Řím uznají,
že jsou voláni k pokání a službě Pá-
nu, evangelíci rádi s Římem vyznají,
že víra je možná jen v církvi, a evan-
gelíci zase budou trvat na poznání,
že církev je společenství víry a lás-
ky bratří a sester, kteří věří v Ježíše
Krista.
Věříme v jednu církev. Není to ta
římská, ani jaká jiná, je to tělo Kris-
tovo v nebi.

Josef Veselý

150 let Armády spásy
Armáda spásy - křesťanská charita a také církev - oslavila 5. července 
v Londýně 150. výročí svého vzniku.
Jednu z největších sociálně charitativních organizací současnosti založil 
v Londýně anglický metodistický kazatel William Booth (1829-1912).
Církevní organizace, kterou vedl spolu s manželkou Catherine, se původ-
ně jmenovala Křesťanská misie východního Londýna, název Armáda
spásy (The Salvation Army) nese od roku 1878. Aby dosáhla při potírání
chudoby a náboženské vlažnosti maximální efektivity, byla organizo-
vána po vzoru britského vojska. A to do takových detailů, jako jsou
hodnosti, uniformy nebo armádní kapely. Na svou dobu jedinečné byly
mimo jiné její nonstop služby a také úplné zrovnoprávnění žen a mužů
v rámci organizace.
Armáda spásy začala s jednoduchými vyvařovnami polévky pro lon-
dýnskou chudinu. Boothovým mottem bylo "Hladový žaludek nemá
uši", a proto se snažil chudákům nejprve naplnit žaludek, umožnit jim,
aby se umyli, a pak teprve uvažoval o možnosti jejich spasení hlásáním
evangelia. Na Boothových principech Armáda spásy funguje dodnes.
Dnešní Armáda spásy je mezinárodním křesťanským hnutím, které pů-
sobí ve 126 zemích světa, má přes 1,5 milionu členů a provozuje desít-
ky tisíc zařízení od azylových domů, nocleháren přes charitativní ob-
chody až po nemocnice. Poskytuje také humanitární pomoc do míst
katastrof.
Do Československa přišla Armáda spásy v roce 1919. Její činnost ukon-
čil v roce 1950 tehdejší komunistický režim a mnozí její členové byli poté
vězněni. Vrátila se až v roce 1990, kdy zde začala pracovat jako občan-
ské sdružení. Od září 2013 je v ČR registrovanou církví. V současné době
působí v Praze, Brně, Ostravě, Havířově, Karlových Varech, Krnově, Opavě,
Přerově, Šumperku, Jirkově a Chodově. Má zde přes 300 členů a přes 20
duchovních.

podle ČTK
husoVo Výročí si lidé připomínAJí i V ZAhrAničí
VýstAVAmi nebo náZVem uliCe
Před šesti sty lety znal mistra Jana Husa ve světě málokdo. Svými myš-
lenkami podnítil události, které zasáhly do životů lidí po celém světě.
Ve Střední Americe po něm letos pojmenovali ulici, Jihoafričané pořá-
dají výstavy. Jedna z hlavních ulic v přímořském městě Puerto Cabezas ve
středoamerické Nikaragui nese Husovo jméno. „Starosta města souhlasil 
s návrhem pojmenovat ulici vedoucí od čerpací stanice nedaleko letiště do
centra města po Janu Husovi. V ulici už jsou rozmístěné nápisy s novým
názvem,“ informoval rektor Moravské univerzity v Puerto Cabezas Gerald
Green, který působí v církvi Moravských bratří (Moravian Church = Unitas
fratrum = Jednota bratrská). Sérii výstav k výročí Husova upálení připravi-
lo české velvyslanectví v Jihoafrické republice ve spolupráci s tamními
Moravskými bratry. Postupně se konala na čtyřech místech – Kapské Město,
Pretoria, Genadendal a Port Elizabeth. „Na všech místech se výstava setka-
la s velkým úspěchem, když jejím návštěvníkům ukázala – pro mnohé 
z nich neznámé – souvislosti mezi myšlenkovým odkazem Jana Husa a
Jednotou bratrskou v Jihoafrické republice. Spektrum návštěvníků bylo
velmi široké: věřící, vysokoškolští učitelé a studenti, diplomaté, čeští kraja-
né i zainteresovaná jihoafrická veřejnost,“ popsala velvyslankyně Blanka
Fajkusová.

Tisková zpráva , upraveno

usA: obAmA proti CírkVím
Na „Vrcholné katolicko-evangelikální konferenci“, pořádané na Geor-
getownské univerzitě, řekl prezident Obama, že by církve měly věnovat
méně času potratům a homosexuálním „manželstvím“. Kritizoval jejich
politické angažmá a důraz na „rozdělující témata“, jako je ochrana živo-
ta a manželství, místo toho, aby se věnovaly chudým. Stan Guthrie,
redaktor listu Christianity Today, odmítl prezidentovo tvrzení a pozna-
menal: „Věřící lidé dělají pro chudé mnohem více než sekulární levičá-
ci.“ Je neobvyklé, aby prezident ve funkci kritizoval církve za to, že kla-
dou důraz na své tradiční učení. Jeho poznámky zazněly krátce poté, co
Hillary Clintonová prohlásila, že náboženské přesvědčení odmítající
potraty „musí být změněno“.

21. 5. 2015, LifeSite News

Církev je jedna a je apoštolskáZ církví doma i ve světě
Dokončení ze str. 1

koncilu neměl dostatečný prostor k učené argumentaci a obhajobě.
Obraz je spíše výpovědí víry svého objednavatele. Typem oděvu je
sice Jan Hus charakterizován jako teolog a univerzitní mistr, ale rudá
barva roucha symbolizuje jeho mučednictví. Svatozář kolem hlavy
nás pak nenechá na pochybách, že Hus došel ve víře svých následo-
vníků svatosti u Boha. Řečnický postoj i gesto, s nímž na prstech
vypočítává argumenty (nejspíš o podstatě eucharistie), svědčí o síle
jeho slov i o mimořádné autoritě, které se v církvi podobojí těšil. 
Je možné, že téma Husova kázání (či učené promluvy) bylo v utra-
kvistickém umění rozšířené, ale další obrazové exempláře nepřečkaly
období protireformace. Spolu s výjevem upálení totiž charakterizuje
podstatné momenty Husova života a díla - na kazatelně je Hus pre-
zentován jako pravdivý zvěstovatel Slova Božího, zatímco smrt na
hranici dokládá jeho věrnost Kristově pravdě až do smrti.

Pro Evangelický týdeník - Kostnické jiskry připravila
Mgr. Milena Bílková, Th.D.,

pracovnice Městského muzea v Kadani, 
http://www.kultura-kadan.cz/muzeum/

Jan hus ve výtvarném umění
církve podobojí v 15. a 16. století
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nickým varhanám, k transparentu
a praporům jsme se letos ani nedo-
stali... K tomu ještě změny na ma-
gistrátu, takže jsme do poslední
chvíle nevěděli, jestli nám dá paní
primátorka Adriana Krnáčová zá-
štitu a povolí ozvučení Staroměst-
ského náměstí. Nakonec všechno
dobře dopadlo, a to hlavně záslu-
hou pana Martina Churavého z kan-
celáře primátorky, kterému tímto
rovněž děkujeme.
První příspěvek, uvedený PhDr.
Marií Neudorflovou, byl zaměřen
na osobnost ing. Drahomíry Gara-
jové, která toto shromáždění v roce
1990 obnovila. 
Dr. M. Neudorflová mj. uvedla: „To-
to shromáždění je však také příleži-
tostí, abychom vzpomněli těch, kteří
věrně dbali o to, aby památka 27 po-
pravených nebyla zapomenuta nebo
trivializována, ale naopak, aby jejich
odkaz ožíval v myslích Čechů, kte-
rým na vlatním národě záleží, kteří
cítí své češství jako hlubokou sou-
část svého bytí. A aby byla inspirací
pro ty, kteří ke své kolektivní, ná-
rodní identitě teprve dospívají.
Naše setkávání v tomto chrámu má
již čtvrtstoletou tradici. A hlavní
zásluhu o tak důstojnou vzpomínku
na ty, kteří hájili české zájmy, českou
reformační tradici, stále spojenou 
i s vědomím a potřebou mravní
úrovně českého národa, má přede-
vším ing. Drahomíra Garajová, kte-
rá v březnu tohoto roku zemřela po
těžké nemoci; svým zaujetím, svou
vírou v reformační proud naší histo-
rie jako souznící s mravní a sociální
úrovní našeho národa, jako souznící
s jeho svobodou náboženskou a in-
telektuální. Ti, kteří se snaží snižovat
hodnotu našeho reformačního ob-
dobí, staví svou moc ne na poctivém
přesvědčení, na objektivním hodno-
cení historie, ale na opojení z naděje
na moc. Mnozí, kteří se dnes staví na
jejich stranu, mají vlastně strach 
z této moci. I z tohoto důvodu je
třeba být znovu statečný a vytrvat 
v pravdě poznané, která neomylně
ukazuje, že Bílou Horou a nelítost-

ným působením katolické církve byl
český národ na téměř tři sta let uvr-
žen do bídy, nevzdělanosti a podmí-
nek nedůstojných lidské existence.
Dnes je dokonce tendence tuto dobu
idealizovat. I do budoucna je třeba
vědět, že každá nedostatečně veřej-
ností kontrolovaná moc se nakonec
obrátí proti zájmům a úrovni veřej-
nosti, většiny lidí. Proto je nutné his-
torii neustále připomínat, připomí-
nat nejen události, ale i důležité sou-
vislosti, příčiny a důsledky jevů;
důsledky hlavně pro úroveň a dů-
stojnost většiny lidí, národa. Jinak se
budeme z historie zabývat tím, co 
T. G. Masaryk nazýval tretkami.” 
Další slovo patřilo předsedovi Eku-
menické rady církví a předsedovi
rady Církve bratrské ing. Danielu
Fajfrovi, který mj. řekl: „Položme si
základní otázku: Jaký je rozdíl mezi
Prahou roku 1621 a Prahou roku
2015? Nejjednodušší odpověď zní -
394 let. Ano téměř 400 let, za tu dobu
je téměř všechno jinak. Rozdíly kon-
fesijní a dogmatické sice přetrvávají.
Ovšem dnes proti sobě nestojí kato-
líci a protestanté, jsme zde spolu,
neboť máme zkušenost, že takto se
konflikty řešit nemusí. Nejde totiž o
to, kdo z koho. Díky Bohu, že může-
me být spolu, že v Kristu jsme smí-
řeni navzdory existujícím konfesij-
ním a dogmatickým rozdílům. Mů-
žeme být k sobě tolerantní, respekto-
vat svobodu a právo druhých a být
svědky smíření. Včera se v rámci
slavností k 600. výročí upálení Ja-
na Husa konala v Týnském chrámu
vpravdě historická ekumenická bo-
hoslužba smíření...
Konflikty jsou součástí i našich živo-
tů. V dnešní době zejména ve vzta-
zích ať už v rodinách, v zaměstná-
ních, uvnitř církví, v komunitách, ve
společnosti. Ke konfliktům dochází
mezi církvemi, ve vztahu mezi círk-
ví a státem. Řešením ovšem není
konfrontace a revanš, nebo kdo z ko-
ho, neboť v církvi a vůbec ve společ-
nosti se nedá mluvit v kategorii vítě-
zové a poražení jako po bitvě na Bílé
hoře. Pokud následovníci Krista
budou stát proti sobě, pak je to vždy

prohra, a už je jedno, na které straně
stojí. Stejně tak to platí pro politické
představitele naší křehké demokra-
cie, ať už je prosazován ten či onen
názor na řízení státu. Je třeba hledat
kooperativní model navzdory tomu,
jaké postoje zastáváme.  
Nebylo by od věci, abychom měli
onu Ježíšovu duchaplnost a moud-
rost, abychom na mnohé konfron-
tační výzvy a počiny dneška reago-
vali tak, aby hrozící konflikt vyústil
podobně jako v přečteném evange-
liu. Ježíš jim řekl: >Co je císařovo,
dejte císaři, co je Božího, Bohu. Když
to slyšeli, podivili se, nechali ho a
odešli.< Naší zbraní budiž slovo a
moudrý čin.”
Na Staroměstském náměstí promlu-
vil radní hl. m. Prahy Radek Lacko,
starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký,
poprvé také starosta Mnichova Hra-
diště (města Václava Budovce z Bu-
dova, které tuto akci už řadu let
podporuje) Ondřej Lochman a už
tradičně europoslanec Jan Zahradil,
který zmínil i konfliktní pokusy o
obnovení tzv. mariánského sloupu:
„Na Staroměstském náměstí stá-
val i jiný symbol, který se stal - at´
už právem či neprávem - negativ-
ním symbolem pobělohorské re-
katolizace. Jako takový byl v eufo-
rii roku 1918 ne zrovna šetrným
způsobem odstraněn. Nicméně
stalo se a snahy o jeho obnovení
jsem považoval a považuji za ne-
vhodné. Zanese to do veřejného
diskursu zbytečný rozkol, mnozí
by se tímto aktem cítili uraženi,
jiní by zase prožívali pocit neo-
právněného triumfu... Pokud se
současné vedení města k obnově
sloupu nehlásí, chci zde veřejně
říci, že to považuji za rozumné.”
Setkání uzavřel moderátor Bohumil
Kejř modlitbou Jana Amose Komen-
ského a stovky účastníků na závěr
vyslechly státní hymnu.
Přes prvotní problémy pietní shro-
máždění důstojně připomnělo pa-
mátku 27 statečných mužů, kteří po-
ložili životy za svobodu svědomí.

Helena Bastlová

Dokončení ze str. 1
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V těch strašných zmatcích bouřli-
vého století plného válek se jedno
desetiletí po skončení koncilu 
v Basileji rodí v malém Kunvaldu
na panství Jiříka z Poděbrad „Jed-
nota bratří zákona Kristova”
(1458). Pouhá dvě století existence
jí byla dopřána. Většinu těch let
žila v ústraní a pod tlakem. Ale
svým ovocem nezapřela, že Kris-
tus za škody stojí. I Komenský
psal svůj Kšaft s hlubokým vědo-
mím, že smrt je přemožena. Patří
k časným věcem tohoto světa. Ráj,
nový Jeruzalém, Boží království,
Dům Otce v nebesích však zůstá-
vají. Jsou, pravda, na konci cesty,
za horizontem našich pohledů, ale
víra o nich ví a na cestě je průvod-
cem věrný Pastýř a Pán.
Hus byl způsobem filosofického
myšlení realista. O věcech obec-
ných, které umožňují a tvoří obe-
cenství – společnost, věřil, že mají
svůj předobraz v nebesích. Právo,
spravedlnost, pravda, láska ne-
jsou jen svévolné nahodilosti.
Tvoří darovaný rámec života, 
k němuž Bůh říká své slavné
ANO. Odtud rostla jeho věrnost a
statečnost až na samou hranici lid-
ských možností.
Náš současný svět je však tak tro-
chu dítětem jiného typu myšlení.
Platilo i v době Husově. Říká se
mu nominalismus od slova no-
men – jméno. Láska, pravda, spra-
vedlnost jsou jen pouhá slova.
Flatus vocis.  Prázdnota hlasu bez

obsahu. Co si pod ta jména dosa-
díme, záleží jen na nás. Od Ada-
ma, který si nechá našeptat, že
může být jako Bůh a slovům láska,
právo a spravedlnost může dávat
obsah libovolný, vede přímá ces-
ta k Ábelově vraždě, k babylon-
ské věži, k diktaturám, ale také 
k hrozné korupci uvnitř demokra-
tických systémů, ale také k životu,
který není nikomu a ničemu pod-
roben. Jen osudu a smrti. Poraď si,
jak chceš. Nezdržuj se ničím, co tě
omezuje. Dnes se tomu říká libera-
lismus. Tohle všechno, byť v jiném
hávu a ve stavu zrodu, Hus znal,
ale vzdoroval tomu stejně jako
Ten, v něhož uvěřil. Je paradoxem
českých dějin, že na Hradě vlaje
vlajka s heslem Pravda vítězí, ale
v podhradí panuje čile moderní
svatokupectví. Nenechejme se tím
zmást. Hus totiž zanechal jiný
odkaz – Pravda Páně vítězí. V ní
žít znamená zůstat na cestě zpět 
z údolí stínů smrti a pokušení do
míst, kde zůstává sláva Boží na
věky. Husův myšlenkový realis-
mus se opíral o Boží zaslíbení
života věčného, kterým nepřestal
věřit ani ve chvíli, kdy věrolom-
nost moci světské i pokrytectví
moci duchovní zapalovaly hrani-
ci. Těžký odkaz, řeknete, ale v ná-
sledování Ukřižovaného nepře-
hlédnutelný pro ty, kteří se ještě
ptají po Boží vůli pro tento svět.
Inu, zůstat s ním a v něm. 

František Pavlis

Snad trochu netradičně. Jaké je
určení člověka, jaký smysl má jeho
život? Nad biblickým svědectvím
zní odpověď jediná – být obrazem
Božím. Být společníkem v Boží pří-
tomnosti a podílet se na zázraku
zahrady Eden. Tak to vidí Genesis,
která nechává v příběhu o počát-
cích procházet Hospodina za den-
ního vánku zahradou a v pohodě
dne a v ráji volá člověka: Kde jsi?
(Gn 3,9nn). Ježíš nechává ve svém
podobenství o marnotratném synu
Otce s láskou vyhlížet a syna nao-
pak v rozpacích přemýšlet, jak se
vrátit. Smyslem života tak zůstává -
být u otce doma, s ním a ve spole-
čenství s ostatními. Je tam všechno
potřebné. O sobě bude Ježíš říkat: Já
a Otec jedno jsme, od něho jsem
vyšel, abych činil jeho vůli, a k ně-
mu se opět vrátím, abych přijal jeho
slávu. A život v jeho slávě mi nikdo
nemůže vzít – ani smrt. Tak tomu
rozuměl Jan, a ve svých listech pak
připomíná: „chcete-li být jako ON,
žijte v lásce k Bohu i k lidem a Bůh
bude ve vás a vy v něm.” Cesta do-
mů pak není cestou marnotratného,
ale cestou ospravedlněného hříšní-
ka za Ježíšem. Žít s Bohem a zůstat
s Bohem navzdory útrapám a vlast-
ní smrti, ovšem skryt v zákrytu za
Vzkříšeným – to je samo jádro
evangelia. Bez této odvahy nadějné
víry nelze pochopit žádného z trpí-
cích svědků slávy Boží v dějinách.
Patřil k nim i svědek pravdy v Ježíši
Kristu - Jan Hus. V moderních ději-
nách naší země vidím jen jednu
jedinou postavu obdobně nezlom-
né víry a naděje tváří v tvář smrti. Je
to Milada Horáková, žena s evan-
gelickými kořeny. K ní se pak řadí
nemnoho neznámých a bezejmen-
ných. Platí to jistě i v dlouhých ději-
nách církve Kristovy.
Ale vraťme se k Husovi. Obvyklá
věta ze školního dějepisu nás učila,
že se v mládí rozhodoval pro kněž-
skou dráhu, protože to znamenalo
jisté zabezpečení a teoreticky i mož-
nou kariéru. Kdo ví? Jako kdysi
Pavel u Damašku, tak i vzdělaný
teolog z Husince byl povolán na
cestu, která bývá jednou z nejobtíž-
nějších – vydat svědectví Pravdě až
po ty statky a hrdlo.
Když malý kruh přemýšlivých lidí
soustředěných v meziválečném
období kolem TGM, E. Rádla, J. L.
Hromádky a YMCA promýšlel a
domýšlel důsledky I. světové vál-
ky a zároveň registroval velice
neblahé události na politickém i
církevním poli Německa, tak po-
smutněl. Společnost se stala prag-
matickou, bez horoucího zaujetí pro
šlechetnost, a zcyničtěla. To, co ná-
sledovalo s nástupem fašismu,
bylo jen důsledkem hluboké necit-
livosti k tomu, čemu Písmo říká -
soudy a ustanovení Hospodinova,
a Ježíš to nazýval Boží vůlí. Kata-
strofa byla draze zaplacena lidmi
statečnými, ale i životy velice oby-
čejnými, které se náhle ocitly 
v drtícím soukolí. Tohle všechno
máme ještě v živé paměti A dne-
šek? Zdalipak přemýšlí a jedná
podle pravdy?
Začátek XV. století byl obdobně
dramatický a plný vnitřních napě-
tí. V památném roce Kutnohorské-
ho dekretu – 1409 – skončil v ital-
ské Pise s nezdarem koncil. O moc
a vliv v církvi i křesťanském světě
se přeli tři papežové. Žádný ne-
chtěl ustoupit. V rámci sporu byla
vyhlášena i křížová výprava, na

jejíž financování byl papežem
vyhlášen prodej odpustků. Jaká-
si “státní zakázka”, na které se
ovšem vydatně přiživovali pově-
ření výběrčí. Pro Čechy to byl pa-
sovský biskup Václav Tiem. Na
výnosu svatokupectví se vydatně
podílel jak arcibiskup Zbyněk
Zajíc, tak i král Václav IV., jakkoli
se jinak vydatně nesnášeli. Dnes se
tomu říká prorůstání korupce do
státní správy. Tehdy napsal jeden 
z pražských dominikánů: „Svato-
kupci mají ve svých rukou tako-
vou moc, že nejenom toto kacířství
obhajují, nýbrž je rovnou doporu-
čují.” V Čechách to vyvolávalo
velkou nevoli. Tři pastýři církve se
perou o moc, vyhlašují se křížové
výpravy, král i arcibiskup se ne-
snášejí. Vysoký klérus zápasí o ome-
zení papežské moci ve prospěch
usnesení koncilních – tedy kon-
sensuálních, ale papežové úporně
brání své výjimečné postavení.
Patová situace se tomu říká dnes.
Země na všech stranách tím trpí.
Je proto svolán 2. koncil do Kost-
nice, který má nalézt řešení. Z celé
Evropy se na něj sjíždějí i kurtizá-
ny… Špatný strom nemůže nést
dobré ovoce. Z dáli zní varovně
hlas Nazaretského : 
„Běda vám, farizeové a zákoní-

ci… milujete přední místa, nechá-
váte si říkat Vaše Eminence, a uva-
lujete břemena neunesitelná”…
Ale zní i hlas utěšující: „Blahosla-
vení chudí, neboť jejich jest králov-
ství nebeské.”… Ve hřmotu poli-
ticko-mocenských zápasů se na-
cházejí lidé zasažení Slovem odji-
nud… Patřil k nim i Jan z Husince.
Jako o dvě století později J. A. K.
bude i Hus psát knížky útěšné,
varující, laskavé i burcující.  Život
s Bohem je naslouchání i posluš-
nost. Ale také hluboká vnitřní jis-
tota, že obstojí jen takový život, ke
kterému se přizná Vzkříšený Pán,
Syn, který už sedí na pravici Boží.
On otevřel znovu onen Adamem
ztracený ráj. Kristus nám proto za
škody stojí. 
Pro paní Anežku ze Štítného, dce-
ru Husova myšlenkového před-
chůdce Tomáše ze Štítného a vů-
bec pro posluchačky Betlémské
kaple píše “Dcerku“, list vpravdě
apoštolský. Pavlovskou trojinu ví-
ry, lásky a naděje přetaví do podo-
by “Provázku třípramenného”,
který se nepřetrhne – s dovětkem
v závěru: věřte právě, doufejte
dobrotivě, milujte Boha nade
všechny věci silně. Uprostřed mo-
cenských běsů s nulovou tolerancí
to zní jako andělský hlas shůry.
Následují výklad víry a Otčenáše,
ale i půvabný alegorický výklad
Písně Šalomounovy: Polib mě po-
líbením úst svých.. Nebo lepší jsou
prsy tvé než víno. Skrze prsy
Kristovy rozumí se sladkost čtení
svatého (evangelium) - dodává
Hus. Zdeněk Nejedlý v něm viděl
revolučního vůdce vzbouřených
mas, které jsou tvůrci dějin. Ema-
nuel Rádl naopak muže, který 
v hluboké osobní odevzdanosti
hájí Pravdu, která je nad celými
dějinami. Pravda zjevená a střeže-
ná Boží svrchovaností. T. G. M.
zdůrazňoval hlubokou mravnost,
bez níž se lidský život i společen-
ství hroutí do stavu pouhé pudo-
vosti.
J. L. Hromádka v něm viděl svěd-
ka víry, která přemáhá tento svět.
Z pera Husova známe ale také

knížky o svatokupectví. Cože to
je? 
Svatokupectví je zlé přivolení ku
směnění duchovní věci za nedu-
chovní,…takže málo je kněží, kteří
by svatokupecky nebyli svěceni a
obroků nedošli. To zdaleka není
jen středověk. Hus se trvale dovo-
lává příkladů z Písma, které za-
chycuje historickou cestu hříchu a
korupce lidu vyvoleného. Bez ne-
snází bychom to mohli přetlumo-
čit do novinářského žargonu dneš-
ka. Ale není tak statečných novi-
nářů. 
Vrcholným dílem Husovým je
však Postila, psaná kazatelem bez
souhlasu, ale především spis, kte-
rý poznamenal myšlení všech
pozdějších reformátorů v celé Evro-
pě. De Ecclesia – O církvi. 
Hus byl hluboce věřícím katolí-
kem a katolíkům sloužil. Zřejmě
nikdy nevysluhoval pod obojí. To
vše přišlo až později. Ovšem jeho
pojetí církve bylo tak radikální, 
že činí mnohým obtíže dodnes.
Nazýval ji spolu s Pavlem tělem
Kristovým, nevěstou, která není
schopna smilnit, ale je čistá a nepo-
skvrněná, protože vykoupená.
Všechna hierarchická struktura je
výtvorem lidským a nepatří jí
žádná úcta. V církev nelze věřit. Je
jen domem Božím, ale úcta a víra
náleží toliko Bohu. V Kostnici L. P.
1415 to znělo hrůzostrašně. Kon-
cilní otcové měli jiné starosti. Jak
vyřešit patovou situaci a neztratit
přitom svůj vliv. Hus proto musel
být a byl umlčen. A on to přijal ve
stopách Kristových, k němuž se
pro své ospravedlnění odvolal.
Oheň, který vzplanul na břehu
Rýna, nebyl ale uhašen dodnes.
Nic na tom nemění ani lhostejnost
české veřejnosti, ani pár omluv-
ných slov Jana Pavla II.   Po 6. čer-
venci památného roku tomu bylo
ale jinak. Zápas o věrnost Pravdě,
jak ji zpřítomňuje Ježíš z Nazaretu,
zůstal. Časem se k němu připojili 
i lidé s velice pochybnými zájmy,
ale touha po společenství církve,
jejíž jedinou mocí je síla Ducha a
statkem nezcizitelným je Boží po-
žehnání, se už nikdy neztratila.
40 let trvala v těch dobách patová
situace v instituční římské církvi.
Po koncilech v Pise a v Kostnici
přišla ještě Basilej. Koncil v ní za-
sedal od roku 1431 do r. 1449. Byl
svědkem vzestupu i pádu husit-
ského hnutí. Roku 1433 přijíždí do
Basileje slavné husitské poselstvo,
aby o pouhý rok později r. 1434
byly Čechy svědkem Lipanské
bitvy a porážky. Roku 1437 je po-
praven poslední velitel polních
vojsk – Jan Roháč z Dubé. Koncil si
mohl oddechnout. Papežové si
uchovali svůj vliv, i když omeze-
ný, ale dostatečný k prosazování
především politických cílů. Církev
pod jejich vedením ovšem nebude
nevěstou, připravenou pro nebes-
kého ženicha. Na obzoru číhají
nové kruciáty. Jedné z nich bude
čelit i Jiří z Poděbrad, Maurové ve
Španělsku budou vytlačeni do se-
verní Afriky, Turci budou ohrožo-
vat celý východ Evropy, a potom
nastanou zápasy protireformační.
Cíl světí prostředky, bude znít
jezuitské heslo těch časů. Papež-
ská inkvizice bude prožívat svá
nejlepší léta. Mnohé z jejích archi-
vů zůstává uzavřeno dodnes. Co
tedy zůstalo z Husových myšle-
nek a zápasu o podobu církve? 

pouze s ním a v něm

„Ty mi rozsvěcuješ světlo, Hospodine. Můj Bůh září do mých temnot.“ 
Ž 18, 29  

Co je strážců kolem nás! To si říkám pokaždé, když někde spatřím cedul-
ku s upozorněním „tento objekt je střežen bezpečnostními kamerami“.
Člověk alespoň ví, že v případě nenechavosti bude rychle po-znán, dopa-
den, vyšetřen, usvědčen a možná i odsouzen. Je příjemné, že jedni posky-
tují druhým takovou jistotu. Sledování je zkrátka v módě. 
Zatímco v polovině devadesátých let se ještě diskutovalo, zda je nutné
instalovat kamery do veřejných prostor, v současnosti se nad touto
vymožeností nikdo nepozastavuje. Zvykli jsme si, že jsme skoro pořád
někým sledováni. Lapače pohybů a zvuků, které kdysi používali pře-
devším tajní policisté a jejich agenti – a jen někde, jsou dnes skoro
všude. Občas nad tím někdo přemítá a zpravidla dojde k závěru, že pří-
liš mnoho kamer nezapadá do představ o liberální demokracii. Většina
lidí na podobné diskuse rezignovala. V obecném povědomí přetrvává
pocit, že bdělá očka udržují kriminalitu v „relativně snesitelných me-
zích“. Co kdyby ze dne na den přestaly bezpečnostní mašinky fungo-
vat? Změnilo by to policejní statistiky výrazně k horšímu? Nemoderní,
nechtěné otázky. 
Na popisovaný fenomén se můžeme podívat ještě jinak a jednodušeji –
lidé lidem nedůvěřují. Proto se navzájem hlídají. Ošklivěji řečeno – šmí-
rují! Problém je v tom, že nahrávky slouží i temným cílům. Například 
k vydírání a zesměšňování. Všelijaké „bláto“ z odposlechů se stává běž-
nou součástí masové mediální agendy. Zlepšuje se tím kvalita spole-
čenského soužití? Zatím tomu nic nenasvědčuje.  
Každý den spatřujeme nějaké (i zdánlivě nenápadné) temnoty. Lidské
„nasvícení“ je však slabé na to, aby přemohlo silného soka. Vždyť
mnohdy zápasíme sami se sebou… Osvětlovač a kameraman je pouze
jeden. 
Naštěstí si na to snad umíme vzpomenout.   

Jiří Karban

Jan Hus káže na Kozím hrádku

osvětlovač a kameraman



48. českým přátelům
při počátku Cesty do kostniCe

Mistr Jan Hus, v naději kněz a sluha Pána Ježíše Krista, všem věrným a
milým bratřím a sestrám v Pánu Ježíši, kteří Boží slovo ode mne slýchali a
přijali: milost a pokoj od Boha Otce našeho i od Ducha svatého, aby bez
poskvrny v jeho pravdě přebývali.
Věrní a milí přátelé! Víte, že jsem u vás po dlouhý čas věrně pracoval, bez
kacířství a bez bludů vám kázal slovo Boží, a také víte, že mým přáním bylo,
jest a bude až do mé smrti vaše spasení. A umínil jsem si vám kázat ještě
před svou jízdou, než bych odjel ke svolání do Konstance, a zejména vám
ohlásit křivé svědectví2) i svědky, kteří proti mně svědčili, které mám všech-
ny popsány i s jejich svědectvími; a ti vám budou ohlášeni proto, abyste, 
i když by mě potupili nebo na smrt odsoudili, vy to věděli a nelekali se, kdy-
bych byl odsouzen pro jakési kacířství, které bych zastával; a také proto,
abyste stáli v té pravdě, kterou vám dal Pán Bůh poznat skrze věrné kaza-
tele a skrze mě, nestatečného, bez strachu a bez váhání, a za třetí proto, abys-
te se uměli vyvarovat lstivých a pokryteckých kazatelů. A již jsem se vypra-
vil na cestu bez glejtu,3) mezi velmi veliké a velmi mnohé nepřátele, mezi
nimiž jsou nejhorší domácí nepřátelé, jak ze svědectví poznáte a po skonče-
ní svolání4) se dozvíte; bude jich mnohem více, než jich bylo proti našemu
milosrdnému vykupiteli, i biskupů a mistrů i světských knížat i zákoníků.
Ale doufám ve svého milostivého, moudrého a mocného spasitele, že pro
své zaslíbení a pro vaši věrnou modlitbu mi dá moudrost a statečnost Ducha
svatého, abych vytrval, a oni aby mě nemohli odklonit na zlou stranu; i když
dopustí, abych trpěl pokušení, hanění, vězení nebo smrt, jak i on sám trpěl,
a témuž poddal i své nejmilejší sluhy a nám dal příklad, abychom pro něho
a pro své spasení trpěli. On je Bůh a my jeho stvoření, on je Pán a my slu-
hové, on král celého světa a my lidičkové nestateční, on bez hříchu a my
hříšní, on nic nepotřebuje a my potřebujeme vše. On taky trpěl, i proč by-
chom my netrpěli? Však naše utrpení v milosti je naše očištění od hříchů a
zbavení věčných muk. Jistě se jeho věrný sluha nemůže ztratit, když s jeho
pomocí vytrvá. Proto, milí bratří a milé sestry, modlete se snažně, ať mi dá
vytrvalost a aby mě ochránil před poskvrněním. A jestli by má smrt byla 
k jeho chvále a k vašemu prospěchu, ať mi dopřeje, abych ji bez zlého stra-
chu podstoupil. Ale je-li k našemu lepšímu, aby mě vám ráčil navrátit, i tam
i zpět ať mě vede bez úhony: abychom se ještě spolu poučili v jeho zákoně,
nějaké antikristovy sítě porušili a budoucím bratřím po sobě zanechali
dobrý příklad. Již mě asi v Praze před smrtí neuzříte; ale jestli mocný Bůh
vám mě dopřeje se navrátit, tím veseleji se uzříme; a ovšem i tehdy, když se
spolu shledáme v radosti nebeské. Bůh milosrdný, který svým dává čistý
pokoj zde i po smrti, který z mrtvých vyvedl velikého pastýře, prolitím jeho
krve, které je věčným svědectvím našeho spasení, ať vás uzpůsobí pro vše
dobré, abyste plnili jeho vůli ve svornosti bez roztržek, abyste měli pokoj ve
ctnostech, došli věčného pokoje skrze Pána našeho Jezu Krista, jenž jest
věčný Bůh a pravý člověk z panny Marie narozený. Jemu patří chvála nyní
a bude na věky se všemi vyvolenými, s kterými. když  zde vytrváme v prav-
dě, budeme přebývat v nebeské radosti. Amen.
48. 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.

Jiří Melmuk se narodil 24. dubna
1926 v Dubně u Příbrami jako nej-
starší syn horníka Aloise Melmuka
a jeho manželky Marie. Měl dva
mladší bratry a sestru. Když mu
bylo jedenáct let, zemřel mu násled-
kem důlního neštěstí otec. Svým
sourozencům, zvláště nejmladšímu
Zdeňkovi nahrazoval tak do znač-
né míry tatínka.
Církevně byl formován evangelíky
z tolerančního sboru v Rybníkách 
a jeho kazatelské stanice v Příbra-
mi. Duchovně ovšem také okruhem
své maminky kolem prvorepub-
likových theosofů Bedřicha Kočí-
ho, Karla Weinfurtera a Břetislava
Kafky.
Studoval na klasickém gymnáziu 
v Příbrami, maturoval však až po
druhé světové válce, protože ne-
ušel totálním nasazením. Vzpomí-
nal zvláště na svého učitele klasické
řečtiny, ředitele Josefa Lukeše, který
se stal jednou z obětí heydrichiády.
V roce 1950 absolvoval evangelic-
kou theologii v Praze a nastoupil
jako vikář v Nepomuku. Potom ná-
sledovala vojenská služba a práce
mezi přistěhovalci z vnitrozemí a
reemigranty ze Zelowa a ze Střelín-
ska ve Stříbře, Trpístech a Pernárci.
Na synodu roku 1956 půjčil zpěv-
ník Evě Šašecí, pak jí posílal své
exegese a překlady z řečtiny a heb-
rejštiny. Vzali se v květnu 1960. To
už ona byla zbavena státního sou-
hlasu k duchovenské službě. Pěta-
padesát let jí byl oporou v pestrém
běhu mezi jejími různými zaměst-
náními, aktivitami, vzestupy, pády,
pětapadesát let jí byl, podle mě,
také velkou ochranou. Spolu mají
syna Petra. Svůj domov otevírali
bez velkých řečí různě těm, kdo to
momentálně potřebovali.
V roce 1963 začal pracovat ve Velké
Lhotě u Dačic, a současně i ve Sla-

vonicích a  pak v Telči, nakonec
vypomáhal až do svých 88 let.
Jeho zájem platil biblistice, ale také
historii – evangelíkům jižní Vyso-
činy se věnoval ve své disertaci, kte-
rou obhájil na Komenského evange-
lické bohoslovecké fakultě v roce
1976. Jeho zájem, jak již výše nazna-
čeno, však vždycky patřil i vrstvám
spirituality, které křesťanství potlači-
lo či v průběhu času poztrácelo,
moci či síle Boží, kterou lze popiso-
vat i jinak než kategoriemi klasické
dogmatiky.
Až téměř do poslední chvíle se
účastnil sborového života a zároveň
si (zdravě) zachovával dost přátel-
ských vztahů i s lidmi z mimocír-
kevního prostředí.
Ne z nějakého přílišného nadšení,
ale přece velmi prakticky, když
bylo třeba zbudovat i udržet záze-
mí pro různé církevní hloučky,
uměl vzít do ruky kladívko, hřebí-
ky, zednickou lžíci... 
Mluvili jsme spolu pár dní před
jeho smrtí, už ztěžka, loučil se,
omlouval, stále studoval, věděl, co
přichází, a vstupoval do toho velmi
otevřeně, vzácně klidně.
Zemřel doma v Telči 13. června
2015. Jeho pohřeb, o pár dní později
ve Velké Lhotě, byl svým způsobem
jeho posledním pokusem vydat svě-
dectví a spojit lidi z širokého kraje 
k modlitbě slovem i písní a k četbě 
z Bible.
Během své nemoci se účastnil pro-
jektu zabývajícího se paliativní
péčí. V jeho rámci pak v jednom 
z posledních raportů vyslovil toto
vyznání: „Jak jsem říkal, věřím v svého
Mistra moc, věřím prakticky a jednou
jsem prožil v určitém soustředění to, co
se nedá vyjádřit lidskými slovy, úžas-
nou volnost, úžasnou radost, hlubokou
vděčnost, a to, že nejsem sám svůj, ale
že jsem v Boží ochraně a že Bůh se

mnou počítá. Nevím, co mě čeká, ale
vím, že s Boží pomocí to unesu. Co
vzkázat lidem? Aby nepromarnili svůj
čas, protože ten největší hřích je plýtvat
svěřenými hřivnami, zakopat je a nevy-
užít, a aby neztratili nikdy lásku k Bo-
hu ani k bližnímu.“

Ondřej Macek

Zemřel thdr. Jiří melmuk,
farář na jižní Vysočině

Listy M. Jana Husa

48. Českým přátelům při počátku cesty do Kostnice 1)
R. 1414, 10. října. (1414, zač. října.)
Na Krakovci pobyl Hus ještě asi 5 týdnů. V tom čase připravoval se k daleké cestě své
a zejména přičinil k obžalobám od nepřátel v Praze sepsaným a přítelem nějakým mu
doručeným své poznámky. Do Prahy se as sotva více navrátil, nýbrž nastoupil dne
11. října přímo z Krakovce cestu do Kostnice (podle Tomka) a nikoliv z Prahy po
opětném se z Krakovce navrácení (jak Palacký míní); nebo v tomto případě byl by se
Hus ústně a osobně na veřejném kázání s milými sobě Pražany rozloučil, čehož že
učiniti nemohl, v přítomném listě želí. Den před svým odchodem vydal Hus ještě dva
listy: soukromý list mistru Martinovi a přítomný list pro českou veřejnost, dojemný
to list na rozloučenou; v něm vyznává, že skrze přátely své oznámí falešná svědectví
nepřátel a že všechna jakákoliv protivenství v Kostnici statečně snese v důvěře 
v pomoc Boží a v následování příkladu Kristova.
1) Pal. 182, 199, Tom. 556, 574. 2) Viz č. 54 úvod. 3) Průvodního listu Zikmundova
4)Sněmu

České veřejnosti - k Husovu roku.
Osvětový svaz vydal prohlášení o přípravách k oslavě M. J. Husa, 
v němž praví se mimo jiné: Svaz osvětový, maje na paměti odkaz
Husův, chce na trvalou oslavu jeho památky v Praze a po českých
zemích založiti co nejhustší síť osvětných ústavů, vedených společ-
nou ideou vyššího vzdělání českého národa a administrativně spoje-
ných v moderně vypraveném ústředí pražském. Svaz osvětový, jejž
Národní rada česká pověřila řízením oslav Husových v r. 1915, bude
usilovati, aby byli soustředěni k jednotné kulturní práci všichni jed-
notlivci a všecky osvětné korporace české. Po způsobu lidových uni-
versit v jiných pokročilejších zemích Svaz osvětový chce vytvořiti 
v Praze Ústřední ústav vyššího lidového vzdělání, jenž by měl jméno
Husovo. K němu jako k ústavu vůdčímu a mateřskému pojily by se
Husovy lidové školy co možná po všech českých obcích. - Dále Svaz
osvětový apeluje na českou veřejnost, aby byl, kde jen možno,
všude založen nějaký ústav kulturní nebo humánní se jménem
Husovým, aby byly všude pořádány řady přednášek o Husovi a jeho
době, aby byly zakládány Husovy knihovny a čítárny i musea, aby
Husovo jméno bylo dáváno domům osvětným a p., konečně aby také
pamatováno bylo na zřízení obecně prospěšná, která již mají jméno
Husovo, zejména na "Husův fond", jenž podporuje nemajetné stu-
denstvo vysokých škol pražských.
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RAKOuSKé ALPY - "GRÜNE Au" -
Křesťanský samoobslužný rekreač-
ní dům (+bungalov pro 2 rodiny) -
St.Wolfgang, Salzkammergut. 
Celoroční prvotřídní dovolená,
místo, kde i duše může dýchat.
Cena eur 20,00/osobu,den - děti a
skupiny sleva - www.christliches-
freizeitheim-gruene-au.de. 
J. Potoček - tel. 49 553 9393 - geor-
gepot@seznam.cz

č. 7

Konalo se koncem května 2015 v kapucínském klášteře na Hradčanech.
Více než 30 žen z různých zemí střední Evropy a různých církví promýš-
lelo a diskutovalo hlavní téma setkání „25 let po změnách ve střední
Evropě - co jsme získaly, co jsme ztratily?“ Téma bylo rozebíráno ve třech
oblastech: společnost, církve a ekumena, žena a rodina.
První oblast představil Jan Sokol. Budu se snažit zmínit několik jeho myš-
lenek, které přednesl. Stručně popsal vývoj v české  společnosti za posled-
ní období. To hlavní, co jsme získali, je svoboda. Co je svoboda, jak s ní
zacházíme, čím svobodu naplňujeme? Zdá se, že česká společnost pend-
luje mezi extrémy, vyhýbá se problémům, nemá žádnou zvláštní vizi do
budoucnosti. Demokratický systém, který svoboda přinesla a umožnila,
trpí váhavostí, střídáním vlád, ministrů a úředníků. Snad něco vyřeší
nedávno schválený zákon o státní službě.
Střední Evropa se vyrovnala, narostla sociální problematika - bezdomov-
ci, imigranti, nezaměstnaní, stárnutí populace.
Jan Sokol vyzdvihl velkou roli presidenta Václava Havla, vstup ČR do EU,
do NATO.
Všechny oblasti života se musely změnit. Města a vesnice začaly vzkvétat. 
Co jsme ztratili? Volný čas. Pravda je, že lidé většinou žijí rychlejší, uspě-
chanější život, na druhé straně jsou i lidé, kteří mají času dost, často neza-
viněně. Vážná chyba církví je, že nedokázaly kvalitně a odpovědně
vysvětlit, jak naloží s financemi po restituci církevního majetku.
Druhou oblast - situace církví a ekumeny v minulém období - představil
bratr Josef Špak, bývalý patriarcha Církve československé husitské. Po-
věděly jsme si, kdy a jak začínala pracovat komise žen při Ekumenické
radě církví, později přetransformovaná na občanské sdružení Ekumenické
fórum křesťanských žen v České republice.
Třetí oblast - žena a rodina - byla uvedena přednáškou sestry Bohumily
Boučkové z Církve římskokatolické. Představila situaci ženy a rodin v čís-
lech a procentech, které vypovídají, že se mnohé změnilo. Zde bych oče-
kávala, že diskuze bude dále pokračovat a otevře oblasti, které jsme zatím
nediskutovaly. Myslím, že výše zmíněné Ekumenické fórum křesťanských
žen se toho může odvážit.
Pořadatelem celé akce bylo toto Fórum a Unie katolických žen za finanč-
ního přispění Česko-německého Fondu budoucnosti a Nadace paní Řiv-
náčové-Třebízské z Evangelické teologické fakulty UK. 

Naděje Mandysová

ARiEL MiNiSTRiES pořádá 21. 8 - 6. 9.
2015 konferenci s tématem

„Život Mesiáše 
z židovské perspektivy“

Přednášející: Dr. Arnold Fruchten-
baum. Přednášky budou v angličti-
ně s českým překladem.
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AlfA A omegA
Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh. To
bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepo-
vstalo nic, co jest. V něm byl život a život byl světlo lidí. To světlo ve
tmě svítí a tma je nepohltila.

J 1,1-5
On (Otec | Bůh) nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého
milovaného Syna.  V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů.  On je
obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo
stvořeno všechno na nebi i na zemi - svět viditelný i neviditelný; jak
nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti - a všechno je stvořeno
skrze něho a pro něho. On předchází všechno, všechno v něm spočívá, on
jest hlavou těla - totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých - takže
je to on, jenž má prvenství ve všem. Plnost sama se rozhodla v něm pře-
bývat, aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi,
tak v nebesích - protože smíření přinesla jeho oběť na kříži.

Ko 1,13-20
První dvě kapitoly Bible poeticky líčí stvoření světa či vesmíru.
Součástí stvoření je i člověk, obdařený schopností myslet a pozná-
vat. Prostřednictvím smyslů a rozumu můžeme my, lidé, toto veli-
ké Boží dílo - byť jen zčásti - poznávat. A toto poznávání schopnost
myslet dále rozvíjí. V novověku je patrný výrazný posun od vní-
mání jednotlivostí k uvažování o souvislostech. Po dlouhá staletí
církev kladla důraz na vztah mezi Bohem a člověkem. Mimolidská
část bytí se z úvah vytrácela. Tento přístup se zřetelně projevil 
v Descartově klasifikaci, v níž člověk stojí na jedné straně a všech-
no ostatní, živá i neživá příroda na straně druhé. Člověk si sám
sebe uvědomuje: Cogito, ergo sum - myslím, tedy jsem, či snad
spíše poznávám, tedy jsem. Člověk v Descartově obrazu jako jedi-
ný má duši a jen jeho se týkají Boží zaslíbení.  Descartes byl hlu-
boce věřící člověk; žil ovšem před 4 staletími.
Během novověku se rozvinulo systémové myšlení. Věci neexistují
samy o sobě, důležité pro ně jsou vztahy. I ono Descartovo Cogito,
ergo sum by sotva mělo smysl, kdybychom své myšlení či pozná-
vání nemohli sdílet s druhými lidmi. Naše vlastní já se uskutečňu-
je nerozlučně s našimi blízkými - či bližními, a i s celým prostře-
dím, v němž žijeme a které nás obklopuje. Někdo nedokáže ono
své já oddělit od domova, patří k němu rodiny a přátelé, pro vět-
šinu z nás je jeho součástí mateřský jazyk, v němž myslíme a vy-
jadřujeme to nejhlubší, co vyjádřit lze. A něčí já může být neoddě-
litelně spjato třeba s pejskem či s kočičkou. Avšak nejen to. K na-
šemu vlastnímu bytí patří spousta různých dalších vztahů a vazeb
- s lidmi, s přírodou, se zdroji obživy a dalších životních potřeb
atd. A samozřejmě i s lidmi, jež ani neznáme, avšak produkty
jejichž činnosti užíváme, ať už v materiálním či duchovním slova
smyslu. A zas i každý z nás ovlivňuje druhé lidi i svět kolem sebe.
Vztahy jsou zrovna tak jako objekty součástí Bohem stvořeného
světa. Na ten se dnes už nedíváme jako na souhrn jednotlivostí,
případně s člověkem na jeho vrcholu, nýbrž jako na harmonický,
bohatým předivem vztahů a závislostí propojený celek. Biblická
zpráva o stvoření nekončí šestým dnem. Sedmý den se, antropo-
morficky řečeno, Bůh ze svého díla - z kosmu či universa raduje.
Svět tedy není pouhým souhrnem jednotlivostí, nýbrž hluboce
provázaným systémem. Z nenáboženského hlediska tuto skuteč-
nost skvěle vystihuje britský vědec James Lovelock ve své teorii
Gaia, která vede k probuzení či prohloubení obdivu k onomu
úžasnému Božímu stvořitelskému dílu. Prolog k Janovu evangeliu
(J 1,1-5), podobně jako Pavlova slova z jeho listu do Kolos (Ko 1,13-
20), nás do jeho tajemství a krásy uvádějí ještě hlouběji než začátek
knihy Genesis. V pozemsky vnímané posloupnosti událostí bylo
někdy v hluboké minulosti Boží dílo porušeno lidským hříchem.
Před dvěma tisící lety Kristus vzal lidský hřích na sebe, vnesl jej na
kříž. Věříme, že přestože hřích se stále na světě projevuje, defini-
tivní vítězství patří Kristu, který přemohl moc hříchu. Ten minulý
slovesný čas je zde na místě. Minulost, přítomnost a budoucnost se
vzájemně prolínají. Boží čas je totiž jiný než ten náš lidský, který
vnímáme a prožíváme a který je jen jakýmsi průmětem Božího
času do orientované časové přímky našeho vidění světa. Pozem-
ský život Ježíše Krista proběhl na přelomu věků před dvěma tisí-
ciletími, ale ve skutečnosti se v něm spojuje Počátek a Konec, jak
od něho ve svém vidění slyší Jan: "Já jsem Alfa i Omega, první i po-
slední, počátek i konec," a jak o něm píše Pavel ve zmíněném textu
do Kolos (1,15-20).
On přišel, aby nás přivedl zpět k Bohu (1 Pt 3,18), aby nám znovu
otevřel hříchem uzavřené brány ráje, aby obnovil hříchem přetr-
hané vztahy a vazby, tedy i (v novověku tak poškozenou) vazbu
mezi člověkem a přírodou. Dosah jeho díla přesahuje hranice Bo-
žího lidu staré i nové smlouvy a je doslova kosmický. Připomí-
náme si tyto skutečnosti v situaci, kdy naše civilizační oblast pře-
stává být křesťanskou. Vědomi si této skutečnosti a přitom myslí-
ce na dnes čtené Pavlovo svědectví o Kristu si položme otázky: 
a) Jsme my, kdo se ke Kristu hlásíme, mu opravdu věrni? Věří-
me mu?

b) Nesvazujeme evangelium s naší církevně kulturní tradicí?
Umíme do našeho přístupu k lidem, ke světu promítnout tu úžas-
nou skutečnost, že Kristus přišel pro všechny lidi, že má své oveč-
ky i jinde než v organizovaných církvích a společnostech křesťa-
nů?
Kristus přišel pro celý svět, pro všechny lidi a i pro celou mi-
molidskou část světa - pro živou i neživou přírodu. Přináší smíře-
ní a obnovu vztahů. V cestě za ním, v pokání - tedy ve změně myš-
lení a jednání, v přijetí jeho hodnot leží i řešení problémů životní-
ho prostředí. V něm je tedy i naděje pro planetu Zemi - pro náš
časný, pozemský domov. V závěru svého pobývání na Zemi říká:
"Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a zís-
kávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte
je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po
všecky dny až do skonání tohoto věku." (Mt 28,18b-20) 

proč slAVíme den Země
Den Země - 22. duben - má v našich sborech a církvích své místo.
Ponejprv se slavil ve Spojených státech r. 1970. Připomeňme si, co
mu na poli vztahu člověka a životního prostředí předcházelo.
Roku 1962 vyšla kniha americké přírodovědkyně Rachel Luise
Carsonové (1907 - 1964) "Tiché jaro" ("Silent Spring"), která ukáza-
la na to, jak zhoubný vliv na nejširší oblasti přírody (včetně člově-
ka) má pesticid DDT, tedy že člověk svou činností je s to ve velkém
měřítku působit na přírodě zkázu. 
Tiché jaro Rachel Carsonové bylo první zřetelnou výzvou starat se
o životní prostředí. Na nabízející se otázku "Kdo za to může?" při-
náší r. 1967 pro křesťany docela nelichotivou odpověď Llyn White
v článku Historické kořeny naší ekologické krize (The Historical
Roots of Our Ecological Crisis. Science, 155,1967). White navazuje
na studie Maxe Webera a dochází k názoru, že na špatném stavu
životního prostředí nese značnou vinu křesťanství, speciálně kal-
vínská etika se svým důrazem na píli a pracovitost, které vedou 
k většímu spotřebovávání zdrojů. Vyčítá křesťanství i odmytologi-
zování přírody, umožňující její přílišnou instrumentalizaci a s ní
spojený kořistnický přístup. White se ovšem neobrací proti křesťa-
nům obecně, např. sv. Františka si velice cení; jeho výtky směřují
proti běžné praxi v křesťanském světě.
Velice důležitým počinem bylo založení Římského klubu r. 1968,
kdy italský průmyslník a podnikatel, manažer firmy Fiat, Aurelio
Peccei (1908-1984) a skotsko-francouzský chemik a organizátor
vědeckého života Alexander King (1909-2007) pozvali skupinu
odborníků z různých oblastí do tichého římského domu k debatě
o aktuálních světových problémech, především o neomezeném
spotřebovávání zdrojů. Shodli se na tom, že už kvůli rostoucí vzá-
jemné mezinárodní závislosti je třeba tomuto tématu věnovat
pozornost. Z iniciativy Římského klubu byla na MIT (Massachu-
setts Institute of Technology) r. 1972 vytvořena prognostická stu-
die "Meze růstu" (The Limits to Growth). Její mezinárodní ohlas
byl ohromný; byla přeložena do 30 jazyků a motivovala vlády a
parlamenty k zakládání ministerstev ŽP. Později byly pro ŘK
vytvořeny další podrobnější prognostické studie, využívající rych-
lý rozvoj možností počítačového modelování. Ve zprávách Řím-
skému klubu našla významné uplatnění Forresterova systémová
dynamika, která rozšiřuje způsob matematického modelování
používaný ve fyzice i na společenské, zejména ekonomické proce-
sy. Není proto divu, že práce Římského klubu byly inspirací i pro
některé ekonomy. Vznikají studie zaměřené na stacionární (trvale
udržitelnou) ekonomiku. Významnými představiteli tohoto
směru jsou americký ekonom Herman Daly (*1938) a jeho o půl
generace starší spolupracovník John Cobb jr. (*1925), který je záro-
veň známý jako představitel procesuální teologie. A vznikají i
snahy o sbližování ekonomie s fyzikou, speciálně v oblasti zkou-
mání vratnosti a nevratnosti procesů (Jeremy Rifkin, *1945).
V průběhu 60. let formuloval britský přírodovědec James
Ephraim Lovelock (*1919) svou slavnou hypotézu Gaia (název
vymyslil známý spisovatel William Golding), která přinesla nový
pohled na Zemi a její fungování: Země se chová jako živý organis-
mus s životu příznivými samoregulačními vlastnostmi, které
ovšem, jak to v takových případech bývá, jsou funkční jen v urči-
tých mezích. Vědecky koncipovaná hypotéza či teorie Gaia vede k
údivu nad úžasným systémem planety Země s celou živou i neži-
vou přírodou. 
Koncem šedesátých let a na začátku let sedmdesátých začínají
vznikat různé environmentální organizace, především Green-
peace. Zájem o životní prostředí se probouzí, avšak cesty, které
jsme zatím zmínili, se týkají poměrně úzkého okruhu lidí. Ve
Spojených státech demokratický senátor Gaylord Nelson (1916-
2005) a filantrop, publicista a mírový aktivista John McConnell
(1915-2012) nezávisle na sobě přišli s myšlenkou každoročně (na
jaře, kdy se obnovuje život v přírodě) slavit Den Země, což by
mohlo vést k mobilizaci širokého okruhu lidí k zájmu o Zemi a
životní prostředí. 

G. Nelson byl hluboce znepokojen problémy životního prostředí,
kterým čelí národ, a frustrován skutečností, že politika USA se o
životní prostředí nezajímala. Nechal se inspirovat úspěchy někte-
rých hromadných akcí na amerických universitách a za pomoci
spousty dobrovolníků ve středu 22.4.1970 (bylo to více než 3 týdny
po Velikonocích) uspořádal první Den Země, událost, kterou časo-
pis American Heritage později označil jako, "jednu z nejpozoru-
hodnějších událostí v dějinách demokracie". Shodu se stým výro-
čím narození V. I. Lenina, na niž bylo z různých stran poukazová-
no, označuje Nelson za náhodnou.
Prakticky současně s Nelsonem přišel s podobným návrhem John
McConnell, jemuž šlo od počátku o to slavit Den Země 
v globálním měřítku. Pro datum Dne Země navrhoval den prů-
chodu Země jarním bodem (20. nebo 21. března) jako symbol
obnovení. McConnellův návrh byl přijat Organizací spojených
národů, a dne 26. února 1971 generální tajemník OSN U Thant
podepsal prohlášení, ve kterém prohlásil den jarní rovnodennosti
za Mezinárodní den Země.  
Přidal se i Gerald Ford (prezident USA 1974-1977) a prohlásil 21.
březen za Den Země: "Země bude pokračovat v regeneraci svých pro
život důležitých zdrojů pouze tak dlouho, dokud budeme my a všechny
národy světa svým dílem přispívat k ochraně jejích přírodních zdrojů. Je
to odpovědnost nás všech. Každý z nás by měl usilovat žít v harmonii 
s přírodou."
John McConnell, syn nezávislého evangelisty a sám hluboce věří-
cí křesťan, si uvědomoval tehdy ještě nikoli samozřejmou skuteč-
nost, totiž že péče o stvoření ke křesťanskému způsobu života
neoddělitelně patří. Do jeho názorů a postojů se promítlo pietistic-
ké křesťanství jeho otce; zapůsobila na něho zkušenost z konce tři-
cátých let s vývojem plastů, kdy poznal možný negativní dopad
lidské činnosti na přírodu, a během válečné služby v americkém
námořnictvu si hluboce uvědomil skutečnost, že modlitba a láska
mohou být silnější než bomby. McConnell myslil na integritu
Božího stvoření a v jejím rámci na společnou odpovědnost všech
lidí za celé stvoření. Environmentální pořádek a zachování pří-
rodních zdrojů země není záležitostí jen vládnoucích elit, nýbrž
všech. A tak když přišel s myšlenkou slavit Den Země, provázela
ho idea, která se téměř o dvě desetiletí později, r. 1987, stala
názvem známé zprávy Gro Harlem Brundtlandové "Naše společná
budoucnost". Ideji šířit a přijmout společnou odpovědnost za ži-
votní prostředí podpořily i výsledky Druhého vatikánského kon-
cilu, který zasedal v letech 1962 až 1965 a výrazně zredukoval
hradby mezi Římskokatolickou církví, ostatními křesťanskými
církvemi a mimokřesťanskými náboženstvími, čímž otevřel cestu
ke společné reflexi aktuálních problémů světa, mezi něž patří i
dopad lidské činnosti na životní prostředí.
Den Země se stal součástí ročního životního rytmu. Slaví se v den,
který navrhl G. Nelson, nicméně ideje, na nichž stavěl J. McCon-
nell, jsou zvláště pro křesťany živé a inspirující. McConnell svou
koncepci správcovství Země a péče o ni dále rozpracovával, r. 1985
ji shrnul do 77 tezí a o deset let později vydal stručnější a důraz-
nější manifest Magna Charta Země. Nosnými pro něho byly idea
společné lidské odpovědnosti a idea smíření - mezi nejrůznějšími
skupinami lidí i mezi lidmi a přírodou. Péče o náš pozemský
domov je společným úkolem pro všechny lidi a je výzvou ke spo-
lupráci, která není možná bez vzájemného porozumění a dorozu-
mění.
Den Země si našel cestu i do liturgického života křesťanských círk-
ví. Zpravidla bývá po Velikonocích, nicméně v r. 2011 byl na Velký
pátek a i v letech 2030, 2038, 2041, 2052 a 2057 připadne na někte-
rý z dnů od Zeleného čtvrtka do Velikonočního pondělí. Pro kaza-
tele tak vzniká otázka, zda jej lze připomenout v některém z veli-
konočních kázání. V naší civilizaci Zemi vykořisťujeme, a tak šetr-
né zacházení s ní je vhodným postním tématem. Propojení Dne
Země s velikonočním poselstvím nabízí poslední sloka známé
písně Tvá, Pane Kriste, věc to jest:  "Ty sám, co zrno obilné, / jsi zem-
řev ožil zas, / ó dej, ať z tebe vyplyne / proud žití také v nás! / Hlas svého
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evangelium / k všem vyslati rač národům, / ať vzejde den a všechna zem
/ zas zplésá novým životem, / a všechna zem / zas zplésá životem!" 
McConnelovy myšlenky se mohou jevit jako utopie. Utopie ovšem
není nic špatného, doslova je to něco, co je "mimo místo", tedy
mimo stávající pořádek věcí, ovšem nikoli mimo cíl modliteb.
Špatná není utopie, nýbrž rezignace. Pamatujme na Ježíšova slova
(Mt.7.20) "Amen, pravím vám, budete-li mít víru jako zrnko hořčice, řek-
nete této hoře: 'Přejdi odtud tam,' a přejde; a nic vám nebude nemožné."
Modlitba se může vyjádřit i osobním usilováním. Angažovaností
pro dobro se mohou modlit i ti, kdo se ke Kristu nehlásí, kdo třeba
ani nevyznávají některé z abrahámovských náboženství. Vzniká
zde široký prostor pro setkání těch, jimž osud planety Země, naše-
ho Bohem darovaného časného domova, není lhostejný.
McConnell stál plně na platformě Kristova učení. Záleželo mu
ovšem na dorozumění, pochopení a spolupráci i mimo křesťanské
církve, v duchu Ježíšových slov (J 14,6-10.16): "Já jsem ta cesta, prav-
da i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. - Mám i jiné
ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj
hlas a bude jedno stádo a jeden pastýř."

Jiří Nečas
Autor je vysokoškolský učitel (matematik)

a ordinovaný presbyter v ČCE

V ČR existuje hned několik spolků a organizací, které se zabývají
ochranou Božího stvoření z křesťanské perspektivy: A Rocha,
Ekologická sekce ČKA, Ekumenická akademie, Kavyl, Poradní
odbor pro otázky ŽP při SR ČCE, Pravoslavná akademie Vilémov
a SEM (Sdružení evangelické mládeže), Slunečnice (pokud byste
věděli o nějaké další, napište mi, prosím, na adresu marek@dra-
pal.org). Všechny tyto organizace společně s několika církvemi,
sbory či farnostmi jsou spojeny v České křesťanské environmen-
tální síti. 
Cílem České křesťanské environmentální sítě je umožnit církvím 
v ČR, křesťanským environmentálním organizacím i jednotlivcům
sdílet a poskytovat informace a zkušenosti z oblasti ochrany život-
ního prostředí, zabývat se ochranou životního prostředí a podpo-
rovat péči o Boží stvoření. ČKES chce napomáhat rozvoji environ-
mentálních programů a projektů v církvích, církevních organiza-
cích a současně respektovat šířku rozdílných církevních tradic, 
z nichž každá svým osobitým způsobem a všechny společně usi-
lují na základě biblických, teologických a duchovních východisek
o hledání a uplatňování principů trvalé udržitelnosti s ohledem na
bližní, s ohledem na život příštích generací a s ohledem na život
celého Božího stvoření. ČKES se plně odkazuje na Evropskou
křesťanskou environmentální síť (ECEN; http://www.ecen.org/).
Činnost ČKES se odehrává výlučně na ekumenické bázi. Mezi
hlavní výstupy patří vydání publikace "Příroda je Boží dar - kate-
chetická příručka", "Ochrana životního prostředí v církvích - prak-
tická příručka" a administrace environmentální certifikace farnos-
tí, sborů a církevních zařízení. V příštím roce plánuje ČKES vydat
publikaci "Pěstování květin pro bohoslužebné účely". 
Více informací o ČKES, kalendáři křesťansko-environmentál-
ních akcí, certifikaci farností, sborů atp. najdete na stránkách
http://www.ckes.cz/.

Jednou z aktivit České křesťanské environmentální sítě
(www.ckes.cz) je certifikace farností, sborů a církevních zařízení 
v oblasti ochrany životního prostředí. Když se řekne certifikace,
řadě lidí na mysl vytane nekonečné papírování a ztráta času s tím
spojená. To ale pro environmentální certifikaci farností a  sborů
neplatí! Veškerá administrativa spočívá v zaškrtnutí políčka spl-
nění bodů ve formuláři.
Jednotlivé body stejně jako další podrobnosti o certifikaci jsou
volně ke stažení na adrese  www.ckes.cz/certifikace  a současně
jsou podrobně popsány v příručce "Ochrana životního prostředí 
v církvích", která je dostupná on-line tamtéž. Pro ilustraci, jak jsou
body certifikace formulovány, uveďme jeden bod z kategorie 
Hospodaření s vodou: "Bez prodlení opravovat netěsnící vodovodní
kohoutky a protékající splachování na toaletách. Na vodovodní kohoutky
namontovat perlátory." Je vcelku jasné, že splnění tohoto bodu nemá
jen pozitivní vliv na životní prostředí, ale vede i ke snížení ekono-
mické zátěže farností a sborů. Dá se říci, že toto platí pro většinu
bodů certifikace. V dané kategorii je třeba splnit několik bodů voli-
telných a současně všechny povinné. Pro ilustraci ve výše uvede-
né kategorii Hospodaření s vodou je povinný bod: Zabránit vy-
lévání toxických látek do odpadu (ředidla, koncentrované kyseli-
ny, louhy, oleje, jedy...)
Po prostudování požadavků se ve většině farností a sborů ukazu-
je, že ke splnění základního rozsahu certifikace není třeba udělat
mnoho. Možná největší obtíží může být neochota se k něčemu
zavázat či jen certifikaci "vyřídit". Cílem ČKES samozřejmě není
vlastní certifikace, ale to, aby se farnosti a sbory chovaly co nejše-
trněji k životnímu prostředí. Na druhou stranu se právě certifika-
ce může stát argumentem, který zabrání spálení starého PVC na
ohni při velkém úklidu či vylití nepotřebného jedu na plevel do
záchodu, případně třeba jen  upozorní na obrovskou zátěž pro

Boží stvoření při nakupování květin z dovozu. Současně tabulka u
dveří např. s nápisem "Sbor šetrný k životnímu prostředí" je sig-
nálem pro okolní svět a může mít i misijní rozměr. V neposlední
řadě jednotlivé body certifikace (na velkém plakátu, který každý
zájemce o certifikaci dostane) mohou být inspirativní i pro domác-
nosti jednotlivých členů sboru.

šest VěCí
ÚVod
Koncem minulého roku se v Praze konalo setkání pořádané
komunitou z Taizé, kterého se účastnilo 30 tisíc lidí. Byl jsem požá-
dán, abych v rámci tohoto setkání vedl seminář, který by byl ori-
entován velmi prakticky na ochranu životního prostředí nebo, jak
říkáme my křesťané, Božího stvoření. Sestavil jsem celkem sedm
bodů (včetně závěru), které může ve svém životě uskutečňovat
téměř každý. Budu rád, když se jimi inspirujete i vy.

poZnAt přírodu
Těžko nám může ležet na srdci něco, co známe jen povrchně nebo
vůbec. Když se z médií dozvíme, že se někdo vážně zranil nebo
zemřel, není nám to lhostejné, ale budeme reagovat úplně jinak,
pokud půjde o někoho, koho jsme dobře znali. Stejné je to i s pří-
rodou. Pokud budeme obdivovat kvetoucí blatouchy a provazce
žabích vajíček v mokřadu u řeky, nenechá nás v klidu plán zasy-
pat lokalitu sutí a území zastavět.

omeZit teplotu
Ne každý může zateplit dům či byt, ve kterém bydlí, ale regulovat
teplotu vytápění je snadné. Uvážíme-li, že snížením teploty o je-
den stupeň lze v průměru ušetřit asi 6 % energie, máme cestu 
k úsporám otevřenou. Inspirovat se můžeme třeba v Anglii, kde
průměrná teplota v domácnosti v zimním období činí 17 stupňů.
Nejde přitom zdaleka jen o úspory finanční. Energii je třeba získat
ze surovin, jejichž získávání i spalování je pro Boží stvoření často
velmi zatěžující.

omeZit CestoVání Autem A letAdlem
Většina lidí si nechce připustit, že auto "má nádrž a výfuk".
Získávání ropy, stejně tak jako její pálení v motorech, je nesmírně
zatěžující pro životní prostředí, a tedy i pro člověka. Auto je však
ulitou, ve které je velmi snadné se zabydlet, ale mnohem těžší je ji
opustit. A přitom je více než polovina cest autem kratších než 
6 km. To je vzdálenost, která se dá během pár minut zvládnout na
kole. Chůze, jízda na kole, vlakem či jinou hromadnou dopravou
nebo spolujízda jsou ekonomické i ekologické varianty indivi-
duálního cestování autem.

omeZit domáCí Chemii
Za posledních sto let se podařilo promořit prakticky každé místo
na Zemi. Není již kam utéci. Každá další lahvička domácí či
zahradní chemie jen zvyšuje koncentraci jedů v našem okolí a zba-
vit se jich je v podstatě nemožné. Bohužel se tyto jedy dříve či
později dostanou přes potravní řetězec do našeho těla. Představa,
že čistírna odpadních vod vyčistí ředidlo či dezinfekci nalitou do
záchodu, je mylná.

omeZit nAkupoVání
Dnešní svět léčí vnitřní prázdnotu nakupováním a roztáčí kolečka
spotřeby neuvěřitelnou rychlostí. Tomuto trendu je nejlepší se
vyhnout nákupem kvalitního a trvanlivého zboží, které stojí za to
nechat v případě poruchy opravit. Skladbu zboží v obchodech
mají v rukou obchodníci jen zdánlivě. Uvědomělé nakupování
lokálních a kvalitních výrobků spolehlivě donutí obchodníky ke
změně sortimentu. V případě, že nedokážeme odolat touze po
nakupování, vydejme se do bazarů a second-handů.

ZAčít pěstoVAt Zeleninu A oVoCe
Práce s půdou a pěstování rostlin přináší nejen (částečnou) potravi-
novou soběstačnost, ale také člověka v mnohém vnitřně obohacuje.
I malá zahrada či balkón může být nezanedbatelným zdrojem čer-
stvé zeleniny. Nemáme-li dost vlastní půdy, zkusme obohatit nevy-
užité plochy zasazením fazolí či jiné rostliny vhodné k "partyzán-
skému zahradničení". Stačí relativně málo prostoru a můžeme se
pustit do chovu zvířat, jako jsou slepice či včely. Samozásobitelství
je ve své podstatě velmi šetrné k životnímu prostředí.

ZáVěr
Možná vám připadá výše uvedený výčet příliš negativistický.
Samá omezení či příkazy. Nebo namítnete: "Zkuste vše přeformu-

lovat pozitivně, nespěchejte, nikoho k ničemu netlačte, zaměřte se
na vzdělávání dětí, atd." Jenže my všichni jsme teď v roli pacienta,
u kterého byla diagnostikována velmi vážná nemoc, a jen velmi
rychlá změna životního stylu nás může odvrátit od toho nejhor-
šího.  Rozhodnutí a činy již nelze odkládat!

Marek Drápal
Autor je informatik; je předsedou Poradního odboru SR ČCE 

pro otázky životního prostředí

Zelenou samolepku s tímto zdánlivě úsměvným názvem v nadpi-
se jsem dostal na kanadské A Rocha. Namísto očekávaného javo-
rového listu je na ní list dubový. A pod ním nápis A Rocha Chris-
tians in Conservation (Křesťané v ochraně přírody). Tato meziná-
rodní rodina ochranářských křesťanských skupin pracuje již více
než třicet let. Dnes již v 21 zemích na světě. Jedna také v Čechách.
Trochu exotická samolepka dobře vyjadřuje naši práci i touhu. Pro
Ježíšovo dílo spásy myslíme na stromy, zvířata, ptáky, květiny a
celý environment. Životní prostředí. A také obráceně. Jsme pře-
svědčeni, že sám Pán Bůh, Stvořitel, miluje nejen člověka, ale i celý
nádherný svět kolem nás. Vždyť Kristus to pověděl, že „Bůh milo-
val svět (kosmos), a proto dal svého Syna“. Na vykoupení celého světa.
Nejen lidské duše. Po Kristu vzdychá, sténá a touží i špinavá řeka,
smogem zahalená krajina i umírající deštný prales. Lidé se nás
někdy ptají: „A tak, jak mají být křesťané zelení?“ Nebo: „Je něja-
ká zelená teologie?“ Osobně si něco takového nemyslím. Spíše
jsem přesvědčen, že existuje zapomenutá a hodně zanedbaná teo-
logie odpovědnosti za stvoření. Biblicky věřící křesťané objevují
totiž v Písmu nádheru Božího zájmu o stvoření. A také sílu vztahu
Ježíše k přírodě. Jmenujme několik základních tezí Písma, které o
tom vypovídají.
1. Bůh učinil především vše, co existuje. On je za celým ekosysté-
mem. O tom mluví již Jan v prologu svého evangelia. „Vše povsta-
lo skrze ně“ prostřednictvím věčného Slova. Skrze Krista. A apoštol
Pavel dodává v  listu do Kolosis, že „svět byl stvořen skrze něho
(Krista) a pro něho“. 
2. Bůh svět vlastní, miluje ho a stará se o něj. Celý příběh Noe (Gn
kap. 6-9) je o milující Boží péči. Sobectví člověka je s ní v děsivém
kontrastu. John Stott napsal: „Vymírání a vyhlazování druhů je rou-
háním.“
3. Člověk má zvláštní místo a roli ve stvoření. Je z prachu země, ale
má být k Božímu obrazu. Má si zemi podmanit. To však nezna-
mená ji vykořisťovat, ale moudře spravovat. Být pastýřem stvoře-
ní, zahradníkem Země (prof. Jan Heller).
4. Ekologická krize má jasné kořeny v duchovním odcizení člově-
ka. Ozeáš ve 4. kapitole po výčtu lidských hříchů, jako jsou kletby,
přetvářka, vraždy, krádeže aj., říká: “Proto země truchlí, chřadnou
všichni její obyvatelé, polní zvěř i nebeské ptactvo.“
5. Boží spasitelný plán v Ježíši Kristu zahrnuje celé stvoření. Opět
Ozeáš 2,18 vyznává: „V onen den Bůh uzavře smlouvu s polní zvěří a
s nebeským ptactvem i se zeměplazy a vymýtí ze země luk, meč i válku.“
A dá i těmto tvorům uléhat v  bezpečí. A apoštol Pavel dodá:
„Veškeré tvorstvo sténá a pracuje k porodu.“
6. Naše křesťanská misie je také ve vyhlašování evangelia Kristova
všemu stvoření. Ježíš v Markově evangeliu, 16. k. řekne: „Jděte a
kažte evangelium všemu stvoření.“ Tady se asi nemyslí na Františ-
kovo kázání ptákům nebo vlkovi. Spíše jde o to žít skrze Ježíše
odpovědně a radostně ve vztahu ke stvoření. 
A tak heslo A Rocha „Objímáme stromy pro Ježíše“ může zname-
nat: Mysleme více na ony „malé bratry a sestry“, možná vymírají-
cí druhy, a denně se zmenšující biodiversitu (druhovou bohatost). 
Také česká A Rocha se o to snaží. Ve svých programech, terénních
nasazeních, výzkumné i výchovné práci. Chcete-li o tom slyšet
více, rádi přijedeme na váš sbor. S přednáškou či kázáním. Může-
me pak společně s vámi vyrazit do blízké přírody a tam si ukázat
vzácné poklady naší země v podobě krajiny, květin, zvířat, ptáků
a celé pestré škály života. Po osobní domluvě můžete i vy navští-
vit naše vznikající křesťanské centrum A Rocha, Krupárna v Dob-
rém u Dobrušky. Zde vám předvedeme celou řadu možností, co
můžete udělat pro přírodu. Např. jak postavit broukoviště, ptač-
ník, malý hmyzí hotel, hadník, zídku pro ještěrky, záhon s bylin-
kami, ptačí i netopýří budku, chaloupku pro ježky nebo sídlo pro
čmeláky. Můžete se zúčastnit odchytu a kroužkování ptáků a
spousty jiných věcí. 
Když jsem před lety jako kazatel Církve bratrské odešel pracovat
naplno do hnutí A Rocha, dostal jsem několik signálů z  církve,
dokonce od svých příbuzných a přátel z ciziny, že jsem zradil věc
evangelia. Totiž v kázání Božího slova. Po letech práce však mohu
s pokorou, ale i smělostí vyznat spíše to, že prožívám úplný opak.
Nikdy jsem neměl v církvi tolik možností, tolik přátel, tolik pozvá-
ní od lidí z okolního světa, jako v letech této pro mne vzácné služ-
by. Navzdory vší křehkosti a zakolísání prožíváme s manželkou
veliké dobrodružství Božího otvírání dveří k  lidem, s nimiž by-
chom se v církvi nikdy nepotkali. A toho si velmi vážíme. Zesnulý
John Stott nám na setkáních světové rodiny A Rocha opakovaně
připomínal jednu myšlenku: „Hodnověrnost neseného evangelia
Kristova se mimo jiné zakládá také na našem vztahu k životnímu pro-
středí.“ Kéž i toto nově objevujeme. A ve své drobné životní praxi
více žijeme. 

Pavel Světlík
Autor je kazatel CB, ornitolog a ředitel A Rocha – 

Křesťané v ochraně přírody (www.arocha.cz)
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