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Trpící Mesiáš! To učedníci nechá-
pou. Proto Ježíš vezme Petra, Jaku-
ba a Jana /tři nejbližší/ „na vysokou

horu, aby byli sami“. Jen oni a
Bůh. Tu najednou proměna: Ježíš
má tvář jako slunce, do kterého
nemůžeš koukat, oděv ze samého
světla! S ním stojí Mojžíš a Eliáš.
Zjevili se v slávě a mluví spolu. –
O čem? Podle Lukáše o Ježíšově
smrti. Ano, i on, Ježíš, už nastou-
pil cestu k oslavení a zanedlouho
bude tam, kde jsou Mojžíš a Eliáš.
Avšak ta cesta povede přes bolest-
né umírání.   
Na záplavu jasu první reaguje Petr.
Je nadšený. Pane, to je dobře, že
jsme tady. Pomůžeme, uděláme tři
stany, tobě, Mojžíšovi i Eliášovi.
Jaká je to nádhera, být v nebi, tak
jasném a zářícím! Petr by tu zůstal
navždy. A my možná taky. Bez sta-
rostí, bez bolestí!  Kdo by si nechtěl
od všech stresů konečně odpoči-
nout, zapomenout na ten svrab a
neštovice? 
Petrovo blouznění překryje oblak
světla. Z oblaku zazní hlas: „Toto je
můj milovaný Syn… toho poslou-
chejte.“ Učedníci padají tváří k zemi.

Jsou vyděšeni. Ale Pán přistoupí ve
své slávě a řekne jim: „Vstaňte a ne-
bojte se!“ Ježíš je těmito slovy utiší.
A oni mohou zase myslet. Bolest a
utrpení neznamená prohru. A bla-
ho vytržení není mostem k de-
zerci… 
Bůh Ježíše posiluje v cestě na Gol-
gotu. Ježíš jde k oslavení i ke hrozné
smrti. A ti tři jdou s ním! A budou 
s ním i v Getsemanské zahradě, ve
chvíli smrtelné úzkosti. Teď však
smějí prožít setkání s oslaveným Je-
žíšem – jako dotyk velikonoční
neděle. Jako ozvěnu z budoucna
slyší stejná slova, která Vzkříšený
řekne ženám u prázdného hrobu:
„Nebojte se!“
Všechno je jiné. Ale možná lepší!
Následování Krista je následováním
v utrpení. Ale ten zabitý byl vzkří-
šen a do našich bolů říká: Vstaňte,
nebojte se! Já jsem s vámi po všecky
dny.

Marian Šusták, 
farář ČCE, Most
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Jednotlivec na ni nestačí, avšak
všichni dohromady z ní vytváříme
království zla. Smíme však všechny
lidi bez výjimky označit za hříšníky?
Inu smíme, dodává nám k tomu
odvahu předkřesťanské pohanství.
Jeho známý římský básník Quintus
Horatius Flaccus v prvním století
před Kristem napsal, že kdo se naro-
dil, narodil se hříchům – neřestem.
Tato universalita hříchů nalezla
velmi malou opozici, dá se říci, že
byla obecně přijata. Zlo, které dělají
jednotlivci, vytváří celek království
zla, v němž je nám žít.
A my sami a každý jednotlivě se ve
svém životě setkáváme s tím, jak zlo
jedněch nakazí druhé. „Když oni,
proč ne my.“ A tak zlo nabývá na

přitažlivosti. Skoro to vypadá tak,
jako když vypukne epidemie, všich-
ni podlehnou, všichni, i ti, kdo se cítí
znásilněni a chtěli by křičet, že jsou
oběťmi proti své vůli. Avšak nákaza
pokračuje a zmocňuje se celých insti-
tucí. Propuká tam nenadále a je
lidem k pohoršení: vznikají krimi-
nální případy, jejichž aktéry jsou
veřejně známí politici. Zlo se stává
masovým jevem, nikdo, ať malý
nebo velký, není ho prost. Zlo vyros-
te do takové výšky, že se obyčejným
lidem jeví jako nedostupné, přístup-
né toliko vyvoleným zločincům.
Toto zlo, které se šíří z institucí a ze
zločineckých organisací, udělá více
zla než naše zlé činy nebo přestupky.
V malém nebo velkém obsahu je to

však totéž zlo, hřích. A ti, kdo jej po-
jmenovali jako království zla, dobře
věděli, co mluví. Neděláme si iluze o
světě, v němž žijeme, o lidech, kteří
stojí vpředu a tváří se, že nás vedou,
o institucích a jejich služebnících,
označených falešnou důstojností.
A přece tato vzpoura proti dobrému
mravu, proti právu a spravedlnosti
nedosahuje tam, kde Bible mluví 
o solidaritě ve hříchu. Ten hřích, 
v němž všichni vězíme, má co dělat
s naším vztahem k Ježíši Kristu.
Teprve tento vztah učiní z člověka
hříšníka, který cítí svou osobní od-
povědnost: já, jednotlivec, stojím
před Bohem, já mu mám věřit a jej
poslouchat. Já jsem volán k odpo-

Solidarita ve hříchu

Dokončení na str. 2

Myslím, že naše země patří mezi jednu z nekritizovanějších 
v Evropské unii, co se týče náhradní výchovy. Ne že bych měl
Brusel příliš v oblibě, ale v tomto mají možná pravdu. Domnívám
se, že máme poměrně hodně dětí v ústavních zařízeních, zájem ná-
hradních rodičů vzrůstá, ale tak nějak se nedaří děti umísťovat do
rodin. Ptám se: proč asi?
Nedávno jsem se setkal se zoufalou neplodnou ženou, která by si
moc přála dítě a dala by za něj cokoliv, ale prostě nemá to štěstí.
Pán jí dosud nepožehnal. Čtyřicítka na krku, všude kolem plno
maminek s kočárky, a ona nic. Život je někdy krutý. Některé mat-
ky mohou mít dětí plno, ale nechtějí je a jdou na potrat, jiné se
trápí. Hlavou se míhají myšlenky: „Opustí mě muž, když mu ne-
dám potomky?“ „Umřu stará a sama, co může být horšího!“
Snad proto jsme začali v organizaci Náhradní rodiny Ústeckého
kraje realizovat projekt: „Zasaďte se o spokojené dětství, staňte 
se náhradními rodiči,“ který má za cíl oslovit nové adoptivní a
pěstounské mámy a tatínky. Zájem je podle webových stránek
www.chcemebytpestouny.cz značný, ale! Mnozí se obávají, zda
projdou procesem schvalování, jak zdolají psychotesty, přípravu,
a hlavně, jaké ty děti budou. Bohužel však, realita je někdy horší
než jsou představy zájemců.
Jako věřící bychom neměli zapomínat, že dítě je dar od Boha. 
V pravém slova smyslu nepatří nám, je rodičům pouze svěřeno do
dospělosti než vyroste. Nebýt Boha, nebyli bychom obdařeni ani
svými vlastními dětmi. Každá živá dětská duše je zplozena z Boží
vůle, a dokonce platí, že dětem patří království nebeské. Ježíš také
praví: „Cožkoli byste učinili těmto maličkým, mně jste učinili.“
Přijetí cizího dítěte do rodiny, ať už je jakékoli, je vždy službou
Kristu. Proto bychom měli přistupovat k adopci či pěstounství s
pokorou a láskou. Je mnoho opuštěných dětí, které čekají právě na
ty, co mají srdce veliké a nekladou si podmínky pramenící z vlast-
ních nereálných představ o budoucím seslaném drobečkovi.
Jsem přesvědčen, že v oblasti náhradní rodinné péče platí, že kdo
prosí, dostává. Chce to ale ohromnou dávku výdrže, vytrvalosti a
tolerance. Modlím se, aby bylo co nejvíce věřících rodin, které by
dokázaly přijmout nejen dítě vysněné, ale i dítě zlobivé, romské,
nemocné, postižené. I takové děti touží, aby je měl někdo rád.
Nejsou na světě náhodou. Jsou darem i požehnáním.

Ivo Kraus

Když dítě nepřichází
Statisíce lidí se sešly na pochodu proti terorismu v Paříži 11. ledna 2015

Předseda České biskupské konference kardinál
Dominik Duka OP, předseda Ekumenické rady círk-
ví Daniel Fajfr a předseda Federace židovských obcí
v ČR Petr Papoušek reagují společným prohlášením
na teroristické útoky v redakci pařížského časopisu
Charlie Hebdo, v obchodě s košer potravinami a na
související dění ve Francii: 

Středeční atentát v Paříži na novináře satirického
týdeníku Charlie Hebdo a hrůzné činy z následují-
cích dní nás naplňují hlubokým smutkem a vyjad-
řujeme upřímnou soustrast rodinám obětí. Uvědo-
mujeme si, že tyto činy jsou zoufalým vyústěním
hlubších tendencí a bolestí současného dění ve
světě. 
V mnoha lidech mohou atentáty, jako je např. ten

středeční, vyvolat pocit, že je třeba jednat stejně
radikálně, že již padla poslední hranice, poslední
morální zábrana. Za této situace vyjadřujeme pře-
svědčení, že i přes hněv a bolest, které s sebou tero-
rismus a extremismus přinášejí, je stále třeba trvat
na základních principech otevřené společnosti.
Především pak na svobodě projevu, na lidských
právech, ale také na vzájemném respektu nábožen-
ství a kultur i na hledání cest společného soužití.
V Praze dne 10. ledna 2015

Za Českou biskupskou konferenci
předseda: kardinál Dominik Duka OP

Za Ekumenickou radu církví v ČR
předseda: Daniel Fajfr

Za Federaci židovských obcí v ČR
předseda: Petr Papoušek

aKtuálně

Společné prohlášení předSedů čBK, erC a FŽo K teroriStiCKým útoKům ve FranCii
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vědnosti a k rozhodnutí. A my,
všichni před Bohem, jsme v Kristu
jedno, jsme Adamové. A každý jsme
jinak hříšný. Někdo více, jiný méně,
ale dohromady tvoříme solidární
celek.
Ježíš Kristus nám každému jednotli-
vě zjevuje jeho hřích v lidstvu, kde
není už rozdílu mezi tvým a mým
hříchem, všichni jsme zastupitelní
hříšníci. Nikdo z nás nemůže z této
solidarity vystoupit, hřích druhého
může být mým hříchem a můj hřích
hříchem druhého. Když jsme v Kris-
tu, přestáváme kalkulovat, jsme-li
lepší než ti druzí.
Rádi bychom ovšem našli nějaké
měřítko, které by ukázalo, že já jsem
méně vinen, já přece jen nejsem ten
nejhorší, horší jsou ti druzí. Právě o
to se snažili farizeové, aby aspoň
před lidmi vypadali lépe než ve sku-
tečnosti. To počínání je praktikovaná
lež. V Kristu je každý hřích hříchem,
nic víc a nic méně. Se srovnáváním je
už konec.
Ano, já vystupuji z řady a vyzná-
vám: Já jsem přibil Ježíše Krista na
kříž. Před ním zmizí všechno srov-
návání: pro mne, kvůli mně Kristus
zemřel, pro mé hříchy, jichž je jako
písku na břehu moře. To vím, když
stojím před Kristem, takový jsem. A

každý druhý je na tom stejně. Před
Kristem tvoříme podivnou jednotu:
jsme všichni jako jeden a Kristus je
vykupitel všeho lidstva. Pokud jsme
v Kristu, jsme všichni spaseni, po-
kud jsme jen potomky Adama, zů-
stáváme hříšníky. Je to podivuhod-
ný universalismus, o našem údělu
rozhoduje jediný Kristus nebo jedi-
ný Adam. Před Kristem tvoříme
nerozdělitelné lidstvo. Můj akt proti
Boží vůli, který vyznávám jako svůj
hřích, je akt, který učinili všichni
ostatní. Hřích už není možné při-
řknout jednomu určitému člověku a
pak jej rozdělit na částečky mezi
všechny lidi. Tento akt vzpoury je te-
dy jeden, jediný. Stojíme před tajem-
stvím, které je nerozluštitelné rozu-
mu, ale pro věřícího v Ježíše Krista
se mění v jedno poznání, darované
víře. Před Kristem poznáváme a
okoušíme solidaritu v hříchu.
Vyjádřil ji Sören Kierkegaard (1813-
1855), dánský reformovaný filosof a
teolog, geniálně prozíravý: člověku
náleží dvojí, být zvláštním jednotliv-
cem a zároveň celým lidstvem. Tak
to odpovídá Božímu záměru při
stvoření, kde každý jednotlivec
reprezentuje všechny lidi a všichni
jsou jako on. A přitom on reprezen-
tuje sám sebe jako určitého jedince.
Vězme, že naše lidství má základ 

v Bohu, který chce, abychom všichni
měli totéž lidství. Jeden jako všichni,
ale v jednom je obsaženo všechno
lidství. Každý jako jednotlivec má
zaslíbení,, že bude pozván k hostině
v království Božím, ale protože je
svým stvořením i svým hříchem
svázán s druhými, není v Božím krá-
lovství stůl jen pro jednotlivce, ale
pro celé společenství hříšníků.
Nepotřebujeme pro své tvrzení, že
všichni jsme hříšníci, zvláštní zkou-
mání, zda někomu nekřivdíme, ne-
boť nemůžeme jinak, než svou hříš-
nost promítnout do druhého a kaž-
dého dalšího, sdílíme přece jedno a
totéž lidství. 
Toto uvažování nám umožňuje víra,
která nás všechny vidí v jednotě
Adamova hříchu, ale také nadto 
v pravdě a lásce Kristově, který si
hříšníky zamiloval a povolal je do
života ve svém království. Kamkoli
dohlédneme zpět do své minulosti,
neobjevíme při sobě spravedlnost a
svatost, ale hříšnost, která bude
vždycky ráda zpívat: Ježíš hříšné
přijímá, povězte to těm, kdo bloudí,
kdo pro přestoupení svá Boha bojí
se, jenž soudí. Zde je ten, kdo spasit
má, Ježíš hříšné přijímá (EZ – Doda-
tek č. 693).

Josef Veselý

teror ve FranCii
Prohlášení Centra Simona Wiesenthala a reakce z Paříže
Centrum Simona Wiesenthala truchlí nad ztrátou rukojmích, kteří byli zaja-
ti v Paříži v obchodě s košer potravinami. Svět už nemůže předstírat, že isla-
mističtí fundamentalisté sestávají jen z několika izolovaných buněk. Jsou
jich miliony, uvedli rabíni Marvin Hier a Abraham Cooper, zakladatel a
děkan Centra SW.
Na tiskové konferenci v Muzeu tolerance ve Wiesenthalově centru řekl ve-
doucí policejního oddělení v Los Angeles Michael Downing: "Policie a zpra-
vodajské služby nemohou samy vyhrát tuto válku. Potřebujeme spoluúčast
všech náboženských vůdců, kteří - jak rabíni zdůraznili - musí výslovně
odsoudit takovou ideologii."
Dřívější reakce od Dr. Šimona Samuelse, ředitele mezinárodních vztahů
CSW, který sídlí v Paříži:
"Židovská komunita má pocit, jako by byla na hraně soptícího vulkánu. Ru-
kojmí v košer obchodě ... zvěrstvo vrahů v redakci Charlie Hebdo... poli-
cistka zastřelená v jižní Paříži. To jsou scény jako z válečného filmu, dopl-
ňované policejními a speciálnímu jednotkami. Ale válka není vyhlášena,
dokud ta zhoubná nemoc není veřejně pojmenována jako výjimečný stav.
Kultura omluv zprošťuje viny ty, kteří tyto věci připravovali, jako "nespo-
kojené, odcizené, frustrované, nezaměstnané". Žádná jiná skupina frustro-
vaných nezaměstnaných se neuchýlila k takovému chování. Dokud politici
a média nebudou definovat tento problém jako džihádismus, na dálku ovlá-
daný z mešit ve Francii a nejen ze Středního východu, ta rakovina nebude
izolována a potřena. Ten soptící vulkán je přikryt chaboučkou pokrývkou
zavrhování. Židovská komunita zná až příliš dobře důsledky erupce.
Budeme se tento šabat modlit za rukojmí a za pokoj pro příští týden.”

podle Centra Simona Wiesenthala, 
upraveno

přípravy huSovSKýCh SlavnoStí 2015
Ve středu 7. ledna 2015 se v ústředí Církve československé husitské (CČSH)
v Praze sešla Komise pro přípravu církevních výročí Českobratrské církve
evangelické a Komise pro přípravu Husova výročí CČSH. Spolupráce vy-
chází z dohody mezi oběma církvemi, která byla podepsána 3. prosince
2013, a jejím cílem je plánovat a realizovat toto významné výročí slavené 
v obou církvích společně.
Na programu jednání byly body týkající se příprav Husovských slavností
2015. Tento duchovně - kulturní projekt proběhne v neděli 5. a v pondělí 
6. července 2015 na Staroměstském náměstí v centru Prahy.
Husovské slavnosti 2015 nabídnou pestrou škálu duchovních a kulturních
akcí od bohoslužeb přes koncerty, divadelní vystoupení až po přednášky a
diskuse. Hlavní pódium bude umístěno v sousedství pomníku mistra Jana
Husa na Staroměstském náměstí. Na Ovocném trhu bude možné zažít
atmosféru středověkého tržiště včetně aktivit pro děti. V okolních kostelích
proběhne poutnický program a další literární, hudební a interaktivní pro-
gramy.
Husovské slavnosti 2015 jsou určeny pro širokou veřejnost, a to i pro ang-
licky a německy mluvící účastníky. 

www.e-cirkev.cz

eKumeniCKá rada CírKví připravuje výpravu na KirChentag
Ve dnech 3. - 7. června 2015 se bude ve Stuttgartu konat již 35. Kirchentag.
Tématem Kirchentagu 2015 bude druhá část 12. verše 90. žalmu: "Ať získá-
me moudrost srdce." Pro zájemce o Kirchentag z ČR připravuje tým Ekume-
nické rady církví v ČR výpravu (zájezd) na Kirchentag 2015. Bohatého
duchovního i kulturního programu na Kirchentagu se v posledních letech
účastní kolem 100 000 lidí z Německa a dalších zemí.
Jako i v předchozích letech bude mít Ekumenická rada církví v ČR (ERC)

na Kirchentagu svůj stánek. Stánek bude zaměřen na připomínku 600. výro-
čí mistra Jana Husa a současně bude umožňovat návštěvníkům Kirchen-
tagu získat informace o církvích sdružených v ERC. Jako i v minulých letech
bude tým ve spolupráci s místním sborem ve Stuttgartu připravovat česko-
-německý večer, při kterém je příležitost nejen zúčastnit se společné boho-
služby, ale i možnost pohovořit s místními křesťany a také ochutnat české
speciality. ERC bude také zajišťovat hromadnou dopravu z ČR na Kirchen-
tag a zpět. Informace ke Kirchentagu pro českou výpravu (včetně přihlášek)
budou zveřejněny na webové stránce www.ekumenickarada.cz/kirchentag

www.ekumenickarada.cz

příroda je BoŽí dar - 
Seminář a vydání KateChetiCKé příručKy
Česká křesťanská environmentální síť zve na prezentaci nově vydané kate-
chetické příručky Příroda je Boží dar a současně na unikátní seminář věno-
vaný křesťansko-environmentálnímu vzdělávání.
Akce proběhne v sobotu 24. ledna od 10.30 h v Emauzském klášteře v Praze.
Program:
10.30 - Představení příručky Příroda je Boží dar
(Marek Drápal, Česká křesťanská environmentální síť, POŽP při SR ČCE)
10.50 - Environmentální souvislosti v evangeliích
(Matúš Kocián, římskokatolický kněz, entomolog)
11.30 - Environmentálně-křesťanská výuka v praxi
(Pavel Světlík, A Rocha, kazatel CB, ornitolog, lektor)
12.10 - Stvoření ukazuje ke Stvořiteli
(Ondřej Simon, hydrobiolog, lektor environmentálních kurzů)
Vstupné dobrovolné. Na místě bude možné zakoupit příručku Příroda je
Boží dar za zvýhodněnou cenu 79,- korun. V případě zájmu o větší množ-
ství publikací prosím o rezervaci předem na kontaktu:
Marek Drápal, email: marek@drapal.org, telefon: 481120877

Sandra Silná (www.ekumenickarada.cz)

Solidarita ve hříchu
Dokončení ze str. 1

Z církví doma i ve světě

Sestra Plevová pochází z baptistické
rodiny. Její dědeček Jindřich Novotný
byl zakladatelem a prvním kazatelem
baptistického sboru v Čechách, a to 
v roce 1885. O rok později vystavěl na
svém pozemku v Praze na Vinohradech
první baptistický sborový dům. Jeho ži-
vot a práce je podrobně popsána v publi-
kaci Kazatelé Bratrské jednoty baptistů
(první vydání 2005). V publikaci je také
popsán život některých jeho dětí a jeho
zetě Františka Kolátora, otce oslavenky-
ně, kteří pokračovali v započatém díle. 
Mládí prožila sestra Plevová s dalšími
třemi sourozenci v Podhořanech nad
Vltavou (místní část Hleďsebe), jejichž
současný název je Nelahozeves III. Do
obecné školy chodila ve Veltrusích, do
gymnázia pak v Kralupech nad Vlta-
vou.  
V Podhořanech její rodiče, manželé Ko-
látorovi, založili v roce 1922 dětský útu-
lek pro válečné sirotky a opuštěné nebo
týrané a nechtěné děti, nazvaný Dětský
domov Chelčického. V Domově, jehož čin-
nost byla podporována hlavně církvemi
a dobročinnými spolky z USA, bylo 
v některých obdobích až 20 dětí. O jejich
osudech napsal František Kolátor knížku
Dvacet malých trosečníků (1924). Čin-
nost Domova byla násilně přerušena až
čtyři roky po druhé světové válce. Ze

spolužití s chovanci Domova si sestra
Plevová odnesla několik celoživotních
přátelství s pravidelnými kontakty. 
Rodiče i prarodiče sestry Plevové byli
literárně činní (namátkou uvedu zkuše-
nosti z cest do Anglie Kol anglického do-
mova a do Ameriky Americké besedy,
laická kázání Na Božích cestách, Tichý
dům v zahradě o založení sborového bap-
tistického domu v Praze, povídky pro
děti Drobnomalby, historie Jednoty bra-
trské pod názvem Bratrská Jednota
Chelčického, její historie, program a cíl)
a překládali odborné články i publikace 
z angličtiny (R.Kipling, R.Connor).
Publikovali bezpočet článků a fejetonů 
v tehdejších časopisech, otec František
redigoval deset let baptistický časopis
Chelčický. Jejich literární nadání přešlo 
i na s. Plevovou, která publikovala nejen
v církevních časopisech, ale také v odbor-
ných publikacích týkajících se její profe-
se - vystudovala farmacii na Univerzitě
Karlově v Praze. Pro širší příbuzenstvo
napsala obsáhlou ságu rodu Kolátorů a
Novotných a pro vlastní rodinu vzpo-
mínky s názvem Farské kvítí. K vytou-
žené trvalé práci v lékárně se nikdy ne-
dostala, což bylo její velké životní zkla-
mání. 
Na své životní pouti po několika farách s
manželem Jaroslavem a posléze se třemi

syny, Jaroslavem (nyní žije ve Švédsku),
Tomášem a Janem, tvořila zázemí pro
jeho duchovní činnost - nejdříve v Hro-
nově, později následovaly Poděbrady,
Hlinsko v Čechách, Velké Meziříčí, Kru-
cemburk a nakonec po odchodu manžela
do důchodu zakotvili na prostějovské
kazatelské stanici ve Vyškově. 
Ve svých pamětech s. Plevová vzpomíná
na krušné začátky na hronovské faře,
kam se stěhovali začátkem zimy, fara by-
la po rekonstrukci, nebyla vymalovaná,
uklizená. Doprava do okolních obcí a
kazatelských stanic byla problematická,
takže se chodilo pěšky i v zimě, dešti nebo 
v horku. Když manžel po roce těžce one-
mocněl, musela s pomocí svého otce a
bratra faráře Popeláře fungovat jako var-
hanice, uklízečka, kuchařka, topička, za-
hradnice, učitelka NŠ. V té době se jí na-
rodil první syn, nevědělo se, zda jeho
otec přežije a vůbec někdy syna uvidí. 
V Poděbradech pak bydleli v domě strý-
ce Václava Vančury, po dvou letech ode-
šli do Hlinska v Čechách. Tam bylo sice
krásné a pohodlné bydlení v činžovním
domě s výtahem, ale pro děti nevyhovu-
jící, takže po necelých dvou letech odešli
do Velkého Meziříčí. Zde byl velký dům
s velkou zahradou a přírodou hned za ní,
což bylo pro tři děti zdrojem neustálého
objevování a výletů do přírody. Do Kru-
cemburku odcházeli manželé Plevovi po
24 letech strávených ve Velkém Meziříčí
a nakonec po pěti letech následovala ka-
zatelská stanice Vyškov. 
Na všech farách s. Plevová pravidelně
doprovázela zpěv při bohoslužbách hrou
na harmonium, na vyškovské kazatelské
stanici tuto službu vykonávala ještě před
nedávnem. Od roku 1988, kdy ovdověla,
žila na kazatelské stanici ve Vyškově, kde
se starala o provoz domu a o přilehlou za-
hradu. Později, když tělesné síly potřeb-
né pro provoz domu začínaly ubývat,
přestěhovala se do Penzionu a dnes žije
v Domově pro seniory ve Vyškově. Těší
se velmi dobrému duševnímu zdraví.
Přejeme jí do dalšího života hojnost
Božího požehnání a radost z jejích dětí,
čtyř vnoučat a čtyř pravnoučat. 

J. P.

Sestra lydie plevová oslaví 100 let

Bratrský biskup matěj KunvaldSKý,
narozen asi v Kunvaldu – zemřel 23.1.1500 v Lipníku n. B.

Jako utrakvistický kněz v Kunvaldu si kázáním a způsobem života získal
důvěru hloučku „tichých v zemi“, který v Orlických horách shromáždil bratr
Řehoř Pražský. Na shromáždění v Rychnově n.K. 26.3.1467 jej bratři vybrali za
jednoho ze tří svých kněží (vedle Eliáše z Chřanovic a Tůmy Přeloučského) a
ačkoli z nich byl nejmladší, ustanovili ho biskupem. Michal ze Žamberka mu
udělil biskupské svěcení, které měl údajně od valdenských. Když vyvstaly
vážné bohoslovecké otázky a spor mezi menší a větší stránkou, klonil se ke
konzervativní malé stránce a 1494 se chtěl vzdát biskupského úřadu.  Ten mu
byl sice ponechán s pastýřskými pravomocemi, ale do vedení Jednoty se do-
stala mladá generace kolem Lukáše Pražského. 1495 se v Rychnově od Řeho-
ře Pražského distancoval i on. Usiloval o shodu malé a velké stránky, ovšem
neúspěšně (1496 v Chlumci nad Cidlinou se rozešly). Sloužil potom v Lipní-
ku, kde zemřel.
Z jeho literárního odkazu je známo Psaní odtržencům (1498) a připisuje se mu
autorství pěti písňových textů: Chvalmež nyní Boha svého, Radostně Boha
chvalme, Radujme se v Pánu Kristu, Radujmež se ve svém srdci a Radujme se
vždy společně (1467).

Bohuslav Vik
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ještě jedno zamyšlení nad
slovním spojením věčný život

V jednom z posledních čísel Kostnických jisker jsme se mohli dočíst,
jak chápou a vysvětlují význam slovního spojení život věčný někteří
teologové. Náročné filosoficko-teologické úvahy opět jen potvrzují,
že správné vnímání biblického textu není vždy jednoduché. V biblic-
kých knihách se totiž setkáváme s obrazy plnými metafor a přirovná-
ní, také s výstižným užíváním symbolů a živoucích, geniálních podo-
benství. Především ta jsou často velmi inspirující, nádherná, lehce
zapamatovatelná, ale lze si je nejednou také různě vysvětlovat.
Trnitou cestou k odhalení podstaty biblických pravd je tedy každý
křesťan vtahován do samostatného přemýšlení, do samostatného etic-
kého rozhodování, jak se k odhaleným skutečnostem po-stavit. A tak
se i svou problematičností stává nejednou Bible knihou ještě pozoru-
hodnější a zajímavější! Je ovšem třeba zdůraznit, že ve věcech nej-
podstatnějších je ve svém vzkazu člověku  ve svých základních kon-
turách jasná, průhledná a jednoznačná.
Uveďme jen několik příkladů. Bůh se v Ježíši Kristu přiblížil k člo-
věku a odhalil svou láskyplnou tvář. Tajemství Kristova vtělení má
zcela prosté vysvětlení. Nedostupný, vzdálený, často nepochopitel-
ný Bůh-Stvořitel náhle vstupuje v plnosti do lidského života i do
jeho utrpení, v němž svět uvízl a tápe, a dosvědčuje tak, že On
strůjcem bolesti a zmaru není. Ba právě naopak. Vystupuje proti
zlu a stává se v posledu vítězem i nad smrtí. Nastiňuje člověku
nově laskavé horizonty a znovu připomíná, co je již zaznamenáno
v prvním listu Bible. Totiž že vše, co stvořil, bylo dobré a k dobré-
mu se zase navrátí.
V Bibli je dále uložena jednoznačná, jasná, prostá odpověď i na nej-
základnější otázku života – na otázku po smyslu lidského bytí. Proč
jsme tady na tomto závratně krásném světě, na tomto světě plném roz-
porů, na tomto světě naděje, radosti a štěstí, na tomto světě bolesti,
nejistoty, strachu a zoufalství? Kdo jsem já a kam vlastně jdu? Kde je
můj cíl – konečný cíl? A má vůbec moje životní cesta smysluplný cíl?
Jsou v našich životech chvíle, kdy se takto tážeme v úzkosti všichni.

„A navrátí se prach do země, jakž prve byl, 
duch pak navrátí se k Bohu, kterýž jej dal …“

„Pamatuj na Stvořitele svého ...“

Tak málo slov a tak jasné vysvětlení dvou základních životních otaz-
níků, totiž našeho počátku a pozemského konce. Tedy – nejprve je
nám připomenuto, že člověk nevznikl nějakou nádhernou a šikovnou
náhodou, aby zase nějakou ošklivou a nešťastnou náhodou zanikl.
Má svého moudrého Stvořitele. Na tuto skutečnost by neměl nikdy
zapomínat, neboť toto vědomí ho povede  k radosti a zodpovědnosti
zároveň. „Pamatuj na svého Stvořitele“ – to ti budiž vodítkem a
poměřováním všech rozhodnutí.
A to druhé, stejně důležité poznání – náš život má hodnotu věčnou a
náš duch nám od Stvořitele daný k němu se opět navrátí, neboť nepat-
ří této zemi, není vázán jejími zákony. Ani atomový, ani neutronový
oheň ho nemůže zničit, neboť je nezničitelný, je věčný.
Co se však skrývá za slovem věčný? S časem svázáno to slůvko jistě
není, neboť i čas je  součástí Stvoření, byl stvořen a zřejmě v pozem-
ské formaci podlehne zániku. Co tedy znamená slovní spojení věčný
život, království Boží? 
Chceme tvrdohlavě konkrétní obrazy, konkrétní odpovědi, my, svá-
zaní zatím zákony naší planety Země. My, omezení trojrozměrným
prostorem, my, žijící v pozemském čase, my, kteří neumíme domyslet
věčnost a už vůbec ne bezčasí. Vyhledáváme tu chytré, tu krkolomné,
někdy až sofistikované odpovědi za každou cenu, protože neumíme
žít s tajemstvím a v důvěře, že „Bůh těm, kteří ho milují, připravil, co
oko lidské nevidělo, ucho lidské neslyšelo, co na mysl lidskou
nevstoupilo“.

Milada Kaďůrková

j. B. KoZáK člověK
Tady se lze opřít v mladších letech
pouze o vzpomínky současníků, 
v posledních letech o živou paměť
generace, jejíž příslušníci však již
namnoze odcházejí. Zaujaly mne při
určitých příležitostech zmínky o Ko-
zákově velkorysosti. Helena Pavlin-
cová ve své studii „Cesta Karla Vo-
rovky k Americké filosofii“ popisu-
je, jak po svém pobytu v USA sepsal
Vorovka svoji stěžejní práci, během
jejíhož dokončování však onemoc-
něl a své nemoci ve věku pouhých
50 let podlehl. V dopise svému na-
kladateli píše: „Jsem tomu povdě-
čen, že sazba Americké filosofie
rychle pokračuje. Profesor J. B. Ko-
zák se mně nabídl, že korekturu
vykoná se svými posluchači. Já sám
již čtyři neděle neopustil lože jsa
sužován horečkami.“ Spis tak mohl
vyjít v roce 1929, bohužel již po smrti
autora.
J. B. Kozák se aktivně angažoval při
usnadňování a organizaci emigrace
německých spisovatelů a kulturních
osobností před nacismem, zmiňuje
se jeho podíl na události, kdy měs-
tečko Proseč udělilo domovské prá-
vo oběma bratřím Mannům, Heinri-
chovi a Thomasovi, čímž jim otevře-
lo cestu k získání československého
státního občanství a zabránilo jejich
vydání zpět do Německa. Miroslav
Frydrych v článku „Prof. dr. Josef Fi-
šera – odbojový pracovník ve Fran-
cii“ (ET-KJ č. 9 +10, 2005) zmiňuje:
„Na podzim 1938 se Fišera zapojil
do odbojové skupiny… Počátkem ro-
ku 1939 se mu podařilo za pomoci
prof. J. B. Kozáka a vyslance dr. Jana
Opočenského odcestovat do Francie.“
Cenné svědectví o osobních stycích 
s Kozákem zanechal Otakar Odloži-
lík ve svých „Denících z let 1924 –
1948“. Jeví se v nich jako citlivý člo-
věk, kterého starosti o členy rodiny
dokáží sevřít a vnitřně skličovat.
Nacházíme v něm tyto postřehy:
27. 11. 1924: „Včera jsme měli dosti
živou debatu o Kozákovi; Kozák
neimponuje a mám dojem, že vědu
proti náboženským hodnotám staví
zbytečně do protivy… A i jinde jeho
řešení ztroskotává: v řešení problé-
mu svobody, objektivizace etických
norem aj. Je-li na něm co sympatic-
kého, je to jeho přímo fanatismus 
v zdůrazňování etických požadav-
ků, ale jinak myslím, že není tou ces-
tou, po níž se půjde dále.“ 

4. 11. 1939 v Oberlinu ve státě Ohio,
USA: „S Kozákem jsme mnoho ho-
vořili a shodli se v mnoha věcech –
to jako by ani nebyl ten starý Kozák,
který chodil málomluvně po chod-
bách fakultních a více byl zaměstnán
politikou nežli našimi fakultními
starostmi. Trochu jakoby zestárnul a
hlavně vyrovnal mnoho protiv.“ 
11. 6. 1940: „Kozák je pesimista.
Všechno jeho uvažování je jaksi
podbarvováno obavami o syna Pav-
la, který je jako letec někde ve Fran-
cii. Paní je tím sklíčena ještě víc, a tak
žijí život nepříliš jasný. 
24. 9. 1943: „Dnes jsem se pokoušel o
kousek práce v Masarykově ústavu,
ale nedospěl jsem nikam. Jednak
jsem ráno přišel dosti pozdě, jednak
jsem veliký kus odpoledne ztratil
rozhovorem s Kozákem, který sem
přijel z Washingtonu a velmi srdeč-
ně se mnou porozprávěl.“

j. B. KoZáK v roCe 1948
Četná svědectví a protikladná hod-
nocení se týkají Kozákovy činnosti
na filosofické fakultě i mimo ni ko-
lem roku 1948. Někteří jeho žáci oce-
ňují kvalitu jeho výuky, která byla
pro ně oázou v marxistickém sucho-
páru let poúnorových. Jiní se vyrov-
návají s nezřetelným politickým
postojem Kozákovým, který si zřej-
mě nedělal o nových vládcích žádné
iluze, ovšem možná právě proto jim
neodporoval a vyhnul se přímému
střetu. Už Kozákovo předsednictví
Kulturního svazu v roce 1946 ozna-
čuje Pavel Tigrid jako počátek zrady,
která se po roce 1948 dovršila. Svůj
text z roku 1949 „Zrada inteligence“
končí slovy: „Mravní a kulturní re-
konstrukce v našich zemích bude
jednou obtížnější než rekonstrukce
politická a hospodářská, poněvadž
na 80 % české inteligence bude
mravně k nepotřebě… Podle mého
soudu bude rozumnější počkat si na
nové generace, než znovu galvanizo-
vat k životu kultury bolševiky jako
Olbrachta či Majerovou, pomatence
jako J. L. Hromádku či J. L. Fischera,
zrádce jako Řezáče, oportunisty jako
Drdu či třasořitky jako J. B. Kozáka.“
Hodnocení J. B. Kozáka jako slabo-
cha a oportunisty opakuje ve svých
pamětech Václav Černý. Nepříznivě
vyznívá postoj Kozákův ve svědec-
tví Jindřicha Pokorného, Petra Hru-
bého či ve srovnání s jednáním a dal-
ším osudem Růženy Vackové.

Za nejvyváženější pokládám portrét
z pera sociologa Jiřího Musila ve
stati: „Osudy posledního ročníku
sociologie, který začal studovat v ro-
ce 1947“ (Lidé města č.13/2011):
„Význam Kozákův spočíval přede-
vším v jeho díle, filosofické orientaci
a v jeho intelektuálním vlivu… Byl
vynikajícím řečníkem a ztělesňoval
pro mnohé z nás, jako tomu bylo u
Josefa Krále a Jana Patočky, ducha
první republiky… Nikdy jsme nepo-
chybovali o Kozákově demokratické
a svobodomyslné myšlenkové ori-
entaci… Profesor Kozák se na semi-
náři vyhýbal jasnému stanovisku.
Byl tehdy děkanem filosofické fakul-
ty a byl pod mnoha politickými tla-
ky. Mnohem později jsme se dozvě-
děli, že jeho syn byl již před 25. úno-
rem 1948 z politických důvodů
zatčen; tyto a jiné skutečnosti zřejmě
vysvětlovaly jeho jednání v kritic-
kých letech 1948 - 1949.“

Závěr
Ve svém článku záměrně vynechá-
vám Kozáka jako pracovníka Ymky,
Kozáka turistu, Kozáka politika a
poslance atd. Vlastní hodnotící
soudy považuji za předčasné v situ-
aci, kdy se kolem jeho osobnosti vrší
vzájemně protikladná hodnocení a
chybí ucelená syntetická práce. Na
půdě církevní diskuse se až dosud 
J. B. Kozák nachází ve stínu J. L.
Hromádky, případně Emanuela
Rádla, ve filosofii ve stínu svého
slavného žáka Jana Patočky. Jako
svébytná osobnost s vlastním vyza-
řováním si však zasluhuje z těchto
stínů vystoupit do plného světla. Zá-
jemce o jeho dílo se ovšem musí sám
rozhodnout, zda se přikloní k soudu
Pavla Tigrida, který odepisuje celou
jednu generaci, či dá šanci „léčbě
Kozákem“, za niž se přimlouvá Ivo
Tretera. Ten poté, co označil profe-
sora Patočku za jediného českého
filosofa světového formátu, napsal:
„Ale v té době byl pro nás i Kozák
zjevením. Mně ukázal, že nejen za
Platóna, Schopenhauera, Nietzsche-
ho sousedila filosofie s krásou, že
filosofování je radostnou událostí, že
živlem filosofie je humor a duchapl-
nost. Naší době, v níž vše neuvěři-
telně zblbělo, zešupáčtělo, zhrublo,
esteticky pokleslo, by léčba Kozá-
kem prospěla.“

Miloš Hübner

profesor jan Blahoslav Kozák 
ve vzpomínkách 2. část

V sobotu 3. 1. 2015 se naplnil salvátorský kostel pestrým společen-
stvím těch, kteří se v zármutku přišli rozloučit s výraznou osob-
ností - křesťana, psychologa, vědeckého pracovníka - a v tom ve
všem vlídného a moudrého člověka. Kromě početné rodiny se
tohoto shromáždění účastnili členové branického sboru, kam bratr
Křivohlavý patřil, ale i členové jiných evangelických sborů, dosta-
vili se i mnozí další z nejrůznějších jiných církví, také jeho kolego-
vé a žáci. Rozloučení vedl branický farář br. J. Pechar, jenž ve svém
kázání vyšel z povzbuzujícího Božího ujištění, které bylo uvedeno
i na smutečním oznámení:
Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj.
Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud,
půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí. Neboť já Hospodin jsem
tvůj Bůh. Neboj se, já budu s tebou.

(Izajáš 43, 1 – 5)
Br. Pechar uváděl na jedné straně mnohé těžkosti, kterými musel
br. Křivohlavý procházet, zároveň však uváděl, co pro nás Hos-
podin vykonal a co nám nabízí. Své potěšující zvěstování končil
slovy: "My v tuto chvíli můžeme vděčně a radostně vyznat, že bratru
Křivohlavému nakonec všecko napomohlo k dobrému, protože miloval
Boha. Byl povolán podle Božího rozhodnutí. Bůh si ho předem vyhlédl,
předem určil, aby přijal podobu Božího Syna. Povolal si ho, ospravedlnil a

nyní uvedl do své slávy. Co k tomu dodat? Byl-li a je-li Bůh s ním, kdo
proti němu?
Bůh o něm řekl: „Jsi můj“, a tak víme, že se mu neztratí ani ve smrti. Zlý
nepřítel smrt nám bratra Křivohlavého ukradl z našeho středu a my musí-
me opět prožívat, jak vylhané jsou pohádky o dobré kmotřičce smrti. Smrt
ale nebude mít poslední slovo. Dokonce i ta smrt mu musí posloužit a my
věříme, že mu posloužila k dobrému. Bratr Křivohlavý v tuto chvíli proží-
vá to co popisoval apoštol Pavel – psal, že chce zemřít, aby už byl s Pánem.
Aby prožíval to úžasné společenství s Bohem a se všemi, kteří ho předešli. 
Na nás je ještě nějaký čas žít v tomto světě. To podstatné pro život ale víme
z Písma i ze svědectví života bratra Křivohlavého: Věřme Bohu a nemusí-
me se ničeho bát."
V citlivě připravené chvíli pro osobní vzpomínky promluvil za
organizaci ADRA br. V. Vurst, který ocenil jednak ekumenickou
otevřenost bratra Křivohlavého, kterou prokazoval v nejrůznějších
společenstvích od počátku svého působení, ale také jeho nasazení
pro cíle a služby ADRY.
Za kolegy, přátele a žáky z oboru, kterému se celý svůj profesní
život br. Křivohlavý věnoval teoreticky i prakticky, hovořil br.
Daniel Heller. Pokusil se popsat životní dráhu a přínos br.
Křivohlavého v tomto oboru, zmiňoval i nejvýznačnější publikace,
jejichž byl autorem. Ve svém příspěvku mj. uvedl: 

„Na podzim roku 2013 napsal svým čtenářkám a čtenářům:
>Vážení přátelé, je podzim – doba vinobraní. I já prožívám podzim svého
života. Blíží se mi hranice 90 let a 63 let manželského a rodinného života.
A tak se ohlížím za svým životem – co by se v něm dalo najít jako dobré
víno. To, co jsem v jednom vinohradě sebral, dávám s pokorou zde na vědo-
mí. S pozdravem a přáním radosti Jaro Křivohlavý.<
Vážení a milí přítomní, běh pozemského putování našeho bratra
profesora Jaro Křivohlavého se ve vánočním oktávu léta Páně 2014
uzavřel.
Byl to život zaměřený na lásku k lidem i k Bohu. Byl bych rád,

kdybychom dokázali, aby nad naším zármutkem převážila vděč-
nost. Je za co děkovat. Uzavřelo se i nesmírně bohaté a košaté
odborné dílo, jehož působení však nekončí. Toto dílo budou
postupně objevovat další generace studentek a studentů, které
teprve přijdou. Ať už se budou zajímat o originální české příspěv-
ky k inženýrské psychologii, sociální psychologii, psychologii han-
dicapu, psychologii náboženství, psychologii zdraví nebo pozitiv-
ní psychologii.”
S vděčností využíváme možnosti uvést na tomto místě stručný
životopis zesnulého, který připravila jeho rodina a který byl roz-
množen, spolu s biblickými texty, slovy zpívaných písní a biblio-

prof. phdr. jaro Křivohlavý, CSc.         (19. 3. 1925 – 27. 12. 2014)
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6. naStupujíCímu SoudCi1)

Spasení od Pána Ježíše Krista, příteli nejdražší! Podle mého soudu jsi
snad již nastoupil dobrý úřad , který je však spojený s velikým nebez-
pečím. Proto uvažuj a opět uvažuj slovo, které předložil publikánům
ten, který křtil Krista: „Nic jiného nečiňte, než co ustanoveno jest vám,"
a přidej Kristovo slovo z evangelia: „Co jest platno člověku, by všecken
svět získal, své pak duši uškodil." Proto čiň, co je spravedlivé, měj před
očima nejspravedlivějšího soudce, abys ani vědomě netýral spravedli-
vého, ani kvůli přátelství nehladil nešlechetného, což nešlechetnosti a
zpupnosti popouštívá uzdu. Hleď, ať osoby nepřijímáš; jak bohatému
tak chudému poskytuj služebnosti svého úřadu, ani pro zisk nestůj o
hrdlo člověka, i kdyby byl nešlechetný. Vždyť znáš výrok Katonův:2)
„Neskládej naději ve smrti bližního." Neraduj se ze sporu, jak činívají
nešlechetní soudcové. Z nemoci se těší lékař, ze smrti kněz a ze sporů
nastávající soudce. Ne tak ty, ale usmiřuj rozepře, nezbedné kroť, cho-
zení za nevěstkami zastavuj, a to zvláště u kněží; ať tě od spravedlivé
stezky nápravy nestrhne ani přízeň, ani strach, nebo by bylo lépe, abys
úřad nepřijímal, než abys jej přijal a nekazil jím nešlechetnost. Zmužile
se tedy měj, abys i nešlechetnost ničil a spravedlnost pozdvihoval; jest-
liže středem velebezpečně půjdeš, a jestliže bys jen hledal a tloukl, hle-
dej od Krista odpuštění hříchů a tluč, aby dopřál milosti na pomoc, jež
by přišla, zprostředkovávala a naplnila tvé přisluhování k užitku svaté
církve Boží.3) Buď silný v Kristu Ježíši a pozdravuj přátele věčné prav-
dy. To jsou slova mistra Jana Husi z Husince. 
6. 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.

Ve svém životě jsem poznal mnoho aka-
demicky brilantních myslitelů a také
mnoho zbožných a pokorných křesťanů.
Není ale mnoho těch, kteří jsou vzácnou
kombinací dlouhodobé poctivé intelek-
tuální práce a přitom zůstanou vnitřně
zbožnými a před Bohem pokornými lid-
mi. Do vzácné kombinace obojího řadím
Jaro Křivohlavého. Poprvé jsem ho po-
znal kolem roku 1968, kdy jsme jako
mládežníci prožívali deziluzi života ve
státě, jenž byl barbarsky okupován těmi,
kteří se prohlašovali za naše spojence.
Jaro Křivohlavý, tehdy mladý psycholog,
obětavě navštěvoval skupiny mládeže.
Jako ten, který prošel zatčením a němec-
kým koncentračním táborem, přinášel
historický nadhled a evangelijní naději
ze své zkušenosti víry. 
V tehdejší době u nás nebyla dostupná
téměř žádná křesťanská literatura na
téma známostí mezi hochy a děvčaty,
manželství, rodiny, výchovy dětí, vzta-
hu k práci apod. Jaro Křivohlavý obětavě
vyplňoval tyto mezery svými živými
přednáškami, které přinášely jasné teze
podložené celým spektrem praktických
zkušeností a příběhů z praxe psychologa.
Tehdy jsem začínal chodit se svou bu-
doucí manželkou a mohu povědět, že zís-
kané poznatky a zkušenosti byly pro nás
neocenitelné. Některé výroky bratra Kři-
vohlavého jdou s námi již celá desetiletí a
patří ke sbírce našich rodinných citátů.
Právě jsme s manželkou oslavili čtyřicet
let svého manželství a s vděčností jsme si
uvědomili, že celou tuto dobu nás prová-
zely a byly nám pomocí některé biblické
zásady, které bratr Křivohlavý neokáza-
lým a srozumitelným způsobem předá-
val. Jeho práce byla široce ekumenická.
Těžko by se hledal sbor Církve bratrské,
kde bratr Křivohlavý nepřednášel. 

V době studia teologie jsme s několika
kolegy organizovali na teologické fakultě
cyklus přednášek o pastoraci. Také tam
jsme mohli čerpat ze znalostí a zkuše-
ností bratra Křivohlavého. Rád jsem
později docházel na Filozofickou fakultu
na jeho seminář o neverbální komunika-
ci. Ani v letech normalizace se spoluprá-
ce nezastavila a bratr Křivohlavý, sám
perzekvovaný totalitním režimem, dál
jezdil přednášet do sborů pro různé
věkové skupiny. Témata o vztazích mu-
žů a žen, o manželství, rodině, práci ve
společnosti a smyslu života byla stále
žádaná, protože představují základní
sféru naší lidské existence. Po revoluci
jsme byli vystaveni přívalu zahranič-
ních řečníků a množství nejrůznějších
materiálů. Byl to nepochybně přínos, ale
byli i řečníci a materiály, které svou jed-
nostranností či mělkostí přinesly zkla-
mání. Díky za to, že bratr Křivohlavý
pokračoval s neutuchající vytrvalostí a
věrností ve svých přednáškách a mohl
začít publikovat. V nových tlacích a hek-
tickém vývoji bylo třeba znovu budovat
manželství a rodiny. Bratr Křivohlavý
tenkrát souhlasil s novým cyklem před-

nášek u nás ve sboru v Soukenické.
Jednu věc si ale vymínil. Na přednášku
přijde ne až večer, ale již odpoledne a
moje manželka – houslistka s ním bude
hrát na housle dueta. A tak to také bylo.
Odpoledne zněly naším bytem houslové
skladby a večer ve sboru probíhaly před-
nášky. I z tohoto příkladu jsme se učili,
že kdo chce poctivě pracovat, potřebuje
také regenerovat své síly a rozvíjet čin-
nost, která vede k harmonii osobnosti.
Bratr Křivohlavý byl známý tím, že vo-
zil své housle na domácí i zahraniční
konference a o přestávkách hrál a čerpal
sílu pro svou náročnou práci s lidmi ve
své profesi i v církvi. 
Později jsem měl tu čest učit v teologic-
kém semináři vedle bratra Křivohlavého.
I ve svém důchodu hýřil novými nápa-
dy, inspiroval a podněcoval k dalším mi-
sijním projektům. Mnohokrát jsem si
uvědomil, že jeho široká činnost byla
umožněna jeho vlastním rodinným zá-
zemím. Jeho manželka Marta byla pro
něj andělem a vytvářela mu úžasné zá-
zemí pro intelektuální práci a pro rege-
neraci sil. Kolik jednotlivců či manželů 
v krizi navštívilo byt Křivohlavých a
našlo tam přijetí a moudrou radu. Tak
široký záběr služby by nebyl možný bez
harmonického zázemí láskyplného do-
mova. 
Jaro Křivohlavý je už v Boží slávě. Dál
ale zůstává naším učitelem, bratrem a
důvěrným přítelem. Prostřednictvím
jeho knížek s ním můžeme dál hovořit a
příklad jeho života, který přemostil bib-
lickou zakotvenost a praktický život 
v dnešní době, jde s námi. Díky Bohu za
krásný příklad spojení ortodoxie a orto-
praxe v životě Jaro Křivohlavého.

Pavel Černý

jaro Křivohlavý – učitel, bratr a přítel

30. ledna 1914 List budící české svědomí 
Modlitba za národ.
Bože, který v rukou svých držíš věci velké i malé, vznešené i nízké, dobré
i nedobré, slituj se nad národem naším.
Každému vytknul jsi ty dráhu jeho a úkol jeho. Také národ český postavil
jsi na svět, aby zde něco znamenal, něco konal a vykonával a tvé vůli
posloužil.
A ačkoliv všechny národy mají své určení ve tvém plánu trvajícím od
věků do věků, přec nám dal jsi ještě své poslání zvláštní. 
Svěřil jsi nám hodně z těch nejdražších věcí, které na světě máš, zjevil jsi
se nám v duších našich, promluvil jsi k nám, ó Bože Husův, Žižkův a
Komenského. 
A my - cítíce dotek tvého svatého Ducha, stali jsme se tvými bojovníky,
stali jsme se nositeli tvé vůle po veškeré zemi. 
A dle těchže nám nedostupných plánů tvých bylo nám souzeno, aby-
chom byli za všechen boj, za všechnu lásku k tvé věci - uvrženi v poníže-
nost a zajetí, abychom byli pošlapáni, aby dědictví naše bylo obráceno 
k cizím a domové naši k cizozemcům.
Byla-li i na nás vina, ó Bože náš, odpusť nám již, ó Pane! Zhřešili jsme zaji-
sté velice tím, že ne vždy se stejnou pevností a horlivostí drželi jsme se
tvé pravdy, že jsme pochybovali, že jsme váhali...
Nebo tak-liž to mělo býti, abychom na čas věříce a v čas pokušení odstu-
pujíce, prokázali se z počtu vsátých na skálu a kořenů nemajících?
Ale přišla-li proto právem na nás vichřice hněvu tvého, ó usmiř se a na-
kloň k nám opět tvář svou! 
Sejmi s nás již pohanu naši a osvoboď nás! ...

Listy M. Jana Husa

č. 2

a Bůh ji měl rád
7. ledna zemřela ve věku nedožitých 110 let jedna z nejstarších Češek,
paní Vlastimila Češková, rozená Krištůfková, z Jarcové, okr. Vsetín.
Rozloučili jsme se s ní v pátek 9. ledna v evangelickém kostele ve Va-
lašském Meziříčí za pohřebního kázání bratra faráře Daniela Hellera.
Zpívaly se její oblíbené písně: Já slyšel Ježíše, an dí, Krásná je modrá
obloha a Ó, ujmi ruku moji. Po rozloučení byla převezena ke kremaci.
Její urna bude uložena na hřbitově v Mikulůvce, kde má její rodina
hrob. 
V době Rakouska-Uherska byly církevní školy. Můj dědeček Čeněk
Dvořák, farář v Ratiboři, těžce nesl, že na školách nejsou vzdělaní uči-
telé, ono Valašsko bývalo vždy moc chudé. Tak pozval několik učitelů
z příbuzenstva, kteří byli vzdělaní a měli patřičnou kvalifikaci. Mezi
nimi byl také Alois Krištůfek, toho dosadil na školu v Mikulůvce. Tam
si založil početnou rodinku. Můj dědeček a babička byli asi všem jejich
dětem nejen strýc a teta, ale také kmotři. Navíc paní Vlastimilu sám
pokřtil v Ratiboři. Také i ona se stala učitelkou, po absolvování
Učitelského ústavu ve Valašském Meziříčí.

Naděžda Zdeňka Dvořáková

Jakémusi soudci nastupujícímu, r. ?
V přítomném listě bez nápisu, svědčícím příteli jakémusi, když nastupoval zodpo-
vědný úřad soudcovský, napomíná Hus, aby pamatoval na spravedlnost a svou duši
bez přijímání osob, aby ze sporů se neradoval, nešlechetnost potíral a pomocí
Kristovou od spravedlnosti se odvrátiti nedal.
1) List nový nalezený, ještě netištěný, z rukopisu Staroboleslavského bez nápisu. 2)
Vynikající Říman starořímské prostoty a přísnosti mravů, státní hodnostář a řečník,
nar. r. 234 př. Kristem. 3) To poněkud zdá se nasvědčovati tomu, že adresát byl snad
kněz v úřadě soudní moci církevní.

grafií pro všechny přítomné při roz-
loučení: Jaro Křivohlavý se narodil 
19. 3. 1925 v Třebenicích nedaleko Lito-
měřic. Studoval na reálném gymná-
ziu v Litoměřicích a po zabrání Sudet 
v Roudnici nad Labem. V červnu 1942, v
sedmnácti letech, byl s ostatními studenty
zatčen gestapem a vězněn v Terezíně. Od
podzimu 1942 až do konce války nuceně
pracoval na dole Prago v Kladně Dubí. Po
osvobození maturoval a nastoupil na Filo-
zofickou fakultu Karlovy univerzity v Pra-
ze (obor angličtina, filosofie a psychologie).
V roce 1949 dokončil studium učitelství
pro gymnázia (ale nikdy nesměl učit). 
V roce 1950 mu byl udělen doktorát z filo-
sofie. V roce 1966 se stal kandidátem věd,
v roce 1976 se habilitoval na Filozofické
fakultě UK, jmenován docentem, v roce
1996 byl jmenován profesorem psycholo-
gie. V letech 1995 – 2005 vedl sekci psy-
chologie zdraví a kvality života Českomo-
ravské psychologické společnosti, v roce
2001 byl jmenován jejím čestným členem. 
Od roku 1950 pracoval jako průmyslový

psycholog ve Výzkumném ústavu bezpeč-
nosti v Praze, v roce 1967 byl na hodinu
propuštěn. Poté nastoupil do Institutu pro
další vzdělávání lékařů v Praze. Přednášel
na několika univerzitách – 1968 na Filozo-
fické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
(1969 zákaz), 1977/78 na univerzitě v Lip-
sku, 1991 – 1994 na univerzitě v Inns-
brucku, 2002 – 2009 na Fakultě humanit-
ních studií Univerzity Karlovy a v roce
2007 na univerzitě J. E. Purkyně v Ústí
nad Labem.
Celý život byl výrazným křesťanem, čle-
nem Českobratrské církve evangelické. Byl
ordinovaným presbyterem a laickým kaza-
telem. Za normalizace (od 1971 do 1985)
byl opakovaně zvolen do vedení církve, do
synodní rady. V letech 1994 – 1998 před-
nášel na Evangelikálním teologickém se-
mináři v Praze. Od roku 1999 byl členem
American Association of Christian Coun-
celors a od 2001 byl členem správní rady
Nadace ADRA. 
Od roku 1951 (63 let) byl ženatý s Martou
rozenou Novotnou původem z Bohumilic
na jižní Moravě. Byl otcem Jaromíra

(1953), Marty (1956) a Pavla (1968). Měl
8 vnoučat a 10 pravnoučat. V roce 2003
byl jmenován Čestným občanem města
Třebenice.
Zemřel 27. 12. 2014 ve věku nedožitých 
90 let. 
S vděčností připomínáme, že br. J.
Křivohlavý byl také přispěvatelem
našeho týdeníku. Obvykle se věnoval
nábožensko-psychologickým téma-
tům. Jeho poslední příspěvek, zaměře-
ný na Týden manželství, zde byl pub-
likován v č. 9 ročníku 2011.
Uzavřel se bohatý a obětavý život. Mno-
ho lidí z nejrůznějších církví s vděč-
ným srdcem vzpomíná na milého bra-
tra, který se jim stal pomocníkem 
v těžkých chvílích jejich života, prů-
vodcem přes složité křižovatky,
moudrým učitelem, přítelem a bra-
trem.

Bohumil Kejř

EVANgELICKý TýDENíK - KOSTNICKé JISKry
Vydává Kostnická jednota 
Redakce a administrace v Praze 2,
Ječná 19, PSČ 120 00, tel.: 224 919 607,
e-mail: ET.KJ@worldonline.cz
www.evangelickytydenik.cz
Celoroční předplatné 481 Kč, jednotli-
vé číslo 13 Kč. Č.ú.: 228961190/0300
Redaktor: Bohumil Kejř
Uveřejněné příspěvky nemusí vždy
vyjadřovat stanoviska vydavatelů.
Nevyžádané materiály redakce nevra-
cí, ani neuschovává. 
Tiskne Grafotechna 
Distribuci provádí: 
* Pro jednotlivce: Česká pošta, s.p.
bezplatná infolinka České pošty 
800 300 302
adresa pro písemný styk:
Česká pošta oddělení periodického tisku
Olšanská 9, 130 00 Praha 3
e-mail: postabo.prstc@cpost.cz
*Hromadné zásilky: A.L.L.Production
s.r.o., Poděbradská 24, 190 00 Praha 9,
tel.: 234092851
Registrační číslo MK ČR: E 365
ISSN 0139-505X

prof. phdr. jaro Křivohlavý, CSc.
Dokončení ze str. 3


