
máme Se vůBec z čeho radovaT?

V roce 2000 přijalo 191 zemí OSN
plán s názvem „Rozvojové cíle ti-
síciletí“, který obsahoval 8 bodů:
1. Vymýtit extrémní chudobu a hlad;
2. Zpřístupnit základní vzdělání
všem; 3. Rovnost pohlaví; 4. Snížit
dětskou úmrtnost; 5. Zlepšit zdraví
matek; 6. Boj proti nevyléčitelným
chorobám; 7. Trvalá udržitelnost ži-

votního prostředí; 8. Vytvořit glo-
bální partnerství pro rozvoj. Po 15
letech plnění tohoto plánu OSN zve-
řejnila výsledky jeho plnění a jsou
neuvěřitelné. Počet extrémně chu-
dých lidí na planetě se snížil o polo-
vinu ze 1,9 miliardy na 836 miliónů.
Místo 83 % v roce 2000 dnes navště-
vuje základní školu 90,1 % dětí z roz-
vojových zemí. Snížila se úmrtnost
dětí i rodiček o polovinu. K pitné
vodě má přístup nyní 90 % popula-
ce oproti 75 % v 90. letech atd. 
Zkrátka OSN zaznamenala obrov-
ský úspěch při řešení těch nejhor-
ších civilizačních problémů. Svět se
však neraduje.
Apoštol Pavel ale vyzývá k radosti.
Vyzývá i nás: RADUJTE SE! Díky
Bohu, protože se máme skutečně 
z čeho radovat. Vždyť Pán je blízko!
Jeho království je blízko. Ne snad, že
by byl přítomen ve výše zmíněných
statistikách. To určitě ne. Ale jistě je
přítomen v srdcích všech těch lidí,
kteří denně pracují, aby se mnohým
potřebným žilo na tomto světě lépe.
V tom je nám Pán blíž víc než kdy-
koli předtím. Nemusíme se trápit

starostmi, podléhat panice a hysteri-
ím, které vyvolávají násilníci, média
a populisté. Smíme se radovat, že
Bůh působí ve světě dobro, kterého
není málo a které je patrné, viditel-
né. Smíme mu v modlitbách děko-
vat za veliké milosrdenství a péči o
nás. Smíme ho prosit o cokoli. Doba
adventní je mj. časem ztišení a zmír-
nění tempa. Smíme umlknout a
nechat v sobě zavládnout pokoj
Boží, který převyšuje naši představi-
vost. Pokoj Boží, který smíme zaží-
vat v daru, který nám Kristus přiná-
ší – v Boží lásce i v lásce k našim
blízkým. Klidně si dovolme vy-
slechnout Pavlovu výzvu: Radujte se
v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte
se! Vaše mírnost ať je známa všem li-
dem. Pán je blízko. Netrapte se žádnou
starostí, ale v každé modlitbě a prosbě
děkujte a předkládejte své žádosti Bohu.
A pokoj Boží, převyšující každé pomyš-
lení, bude střežit vaše srdce i mysl 
v Kristu Ježíši. (Filipským 4,4-7) 
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seniorátní farář 

pražského seniorátu ČCE

Evangelický
týdeník
KOSTNICKÉ JISKRY

16. prosince 2015 l ročník 100 l cena: 13 Kč

Příští číslo vyjde 
6. ledna 2016

Z obsahu
* Hledejte moji tvář
* Do světa s láskou

36-37/2015

Poselství ke 4. adventní neděli

K Vánocům již dlouho neoddělitelně
patří dárky. Máme to zásadně odmí-
tat a považovat za svou duchovní
prohru, když rok co rok stejně jdeme
a nějaké dárky sháníme? Nebo stačí
to sváteční obdarovávání jen správ-
ně uchopit a usměrnit? V Písmu jsou
svátky vlastně vždy připomínkou
velkých skutků Božích pro nás a
díkůvzdáním za Boží dary. Ve Staré
smlouvě díkůvzdáním za vyvede-
ní z Egypta, za Smlouvu (Tóru), za
uvedení do zaslíbené země, za Hos-
podinovo kralování a za shoví-
vavost vůči hříchům lidu. V Nové
smlouvě za příchod Spasitele, za
naději jeho plného kralování, za vy-
koupení z moci hříchu, za Kristovo
vítězství nad smrtí a za dar Ducha
svatého. V obou smlouvách se též
slaví díkůvzdání za úrody, ve Staré
dokonce několikrát za rok. A ti, kdo
se cítí Bohem obdarováni a slaví
svátky, jsou vždy také vedeni k to-
mu, aby sami obdarovávali.
V 8. kapitole knihy Nehemjášovy
čteme o tom, jak si navrátilci z exilu
vyžádali veřejné předčítání z Tóry.
Bylo to zřejmě někdy v době vino-
braní, kdy se slaví Nový rok a Den
smíření. Muži i ženy se shromáždili,
kněz Ezdráš četl a levité překládali a
vykládali smysl. Navrátilci naslou-
chali celé dopoledne, a pak se svorně
rozplakali, protože pochopili, že
nežijí podle Boží vůle. Místodržící
Nehemjáš, kněz Ezdráš i levité však
nenechali lid, aby si zoufal a sypal si

popel na hlavu. Řekli: „Jděte, jezte
tučná jídla a pijte sladké nápoje a
posílejte dárky těm, kdo nemají nic
připraveno. Dnešní den je zajisté
svatý našemu Pánu. Netrapte se!
Radost z Hospodina bude vaší zášti-
tou.“ Shromáždění poslechli, uspo-
řádali velice radostnou oslavu toho,
že porozuměli Hospodinovu Slovu,
a štědře obdarovali jídlem ty, kdo 
v těchto svátečních dnech neměli nic

připraveno, aby mohli slavit s nimi.
Když totiž někdo v ten čas nepekl a
nekupoval sladké víno, tak určitě
proto, že po celý rok žil z ruky do
úst. Ale chudí by přece také měli do-
stat příležitost bezstarostně prožívat
radost z Hospodina! I oni jsou syno-
vé a dcery Izraele, kteří porozuměli
Božímu Slovu a chtějí poslouchat
svého Krále, Hospodina. Proto je 
v Zákoně přikázáno, aby Izraelci ne-
chávali při sklizni paběrky a zvali
sirotky, vdovy a bezzemky k Hospo-
dinově slavnosti prvotin. A proto
patřilo v židovstvu k dobrému mra-
vu rozdávat v sobotu chudým vý-
služky, aby měli maso, víno a slad-
kosti na sváteční stůl. O tom se
dočtete i v příbězích, které se ode-
hrávají v minulém či předminulém
století.
V Nové smlouvě nemáme žádná
ustanovení ohledně slavení svátků.
Ale apoštol Pavel píše ve 2. Korint-
ským 8,9: „Znáte přece milost naše-
ho Pána Ježíše Krista: byl bohatý, ale
pro vás se stal chudým, abyste vy
jeho chudobou zbohatli.“ A píše to 
v souvislosti se sbírkou na chudé 
v Judsku, kterou pořádal mezi křes-
ťany z pohanů. Vyzývá Korinťany,
aby dávali podle svého uvážení,
dobrovolně, radostně a štědře, pro-
tože „radostného dárce miluje Bůh“.
Ale současně upozorňuje, že není
účelem, aby se dárci z vděčné horli-
vosti zruinovali; účelem je, aby došlo

Bohem obdarovaní 
umí správně obdarovávat

Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: „Pane, už v tomto čase chceš obno-
vit království pro Izrael?“ Ježíš jim řekl: „Není vaše věc znát čas a
lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci; ale dostanete sílu Ducha
svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky (…) až na sám
konec země.“

Skutky apoštolů 1,6-8 

Co je největším bohatstvím současné církve? Krásné siluety či in-
teriéry kostelů? Dlouhá tradice otců a matek víry, teologů a svěd-
ků minulých generací, míst, kde se konala její práce? Hierarchie
pravomocí a úřadů? Dobročinnost, kterou často koná? Její (přinej-
menším někteří) vlídní a vzdělaní členové? 
Ani žádná konkrétní křesťanská komunita, ani církev jako celek
nemá nic cennějšího než Ježíšův příběh. Příběh toho, který sestou-
pil z Božího světla do našeho světa. Příběh toho, který z lásky 
k nemocným a zoufalým konal divy a znamení. Příběh toho, který
v ilustrativních podobenstvích i diskusích s učenými představo-
val Boha jako nezpochybnitelnou, ale zároveň otevřenou a laska-
vou autoritu. A především příběh toho, který údělem svého ukři-
žování a vzkříšení postavil už napořád most mezi Božím a lid-
ským světem. 
Prvním z úkolů církve mezi dvěma největšími adventy (= přícho-
dy) Božího vlivu do světa je tedy vždy znovu objevovat a sdílet
moc Ježíšova příběhu. Tak, jak ho popisují biblická i pozdější svě-
dectví. Tak, jak do něho vtahují obřady křtu a večeře Páně. Obje-
vovat ono vyprávění pro sebe, ale rovněž pro necírkevní okolí,
které nás obklopuje. Ježíšův příběh máme oblékat do takových
slov, ilustrací a forem, které budou srozumitelné právě i lidem,
kteří jsou naší víře zatím vzdáleni. Nic lepšího pro tento svět než
toto svědectví přece nemáme. 
Mám dobrou naději, že pokud v tomto klíčovém úkolu obstojíme,
to ostatní důležité (hezké kostely, síly i prostředky k dobročin-
nosti…) nám bude v hojné míře přidáno. 

Roman Mazur

Sdílet moc 
Ježíšova příběhu

Dokončení na str. 2

Budem’ si říkat
Budem’ si říkat
při svíčkách
jak je to dávno
co jsi přišel mezi lidi
budeme zpívat
v písničkách
jak tě svět přijal
a co jsi za vše
potom sklidil

Pane Ježíši

Budem’ si říkat
při svíčkách
jak jsme dnes jiní
že už známe svoje chyby
budeme zpívat
v písničkách
jak je to málo
když neseme ti k jeslím sliby

Pane Ježíši…

Tomáš KePr



2 ET-KJ

Tomáš halíK Jmenován vicePrezidenTem
mezinárodní vědecKé rady ve WaShingTonu
Během svého pobytu v USA byl prof. Tomáš Halík jmenován viceprezi-
dentem celosvětově působící Rady pro výzkum hodnot a filosofie (Coun-
cil for Research in Values and Philosophy) se sídlem ve Washingtonu DC.
Christnet.cz o tom informovala Česká křesťanská akademie.
Tato významná mezinárodní instituce  sdružuje přední světové filozofy a
vědce ve společenskovědních oborech, vytváří síť výzkumných týmů po
celé planetě, organizuje mj. Světové kongresy filosofie, které se v minulos-
ti konaly např. v New Yorku, Keni, Bogotě, Jeruzalémě a Athénách (příští
Světový kongres filosofie se bude konat v roce 2018 v Pekingu).
Tomáš Halík se podílel od roku 2011 na jednom z mezinárodních vý-
zkumných projektů této instituce a od počátku letošního roku je řádným
členem Rady. Rada působí celosvětově od sedmdesátých let a roku 2013
byla v Athénách poctěna Cenou za globální dialog (Global Dialogue Pri-
ze). Na základě výzkumu světového kulturního dědictví a současných
změn ve světě vydala na 300 svazků vědeckých prací.
Více informací o radě najdete na http://www.crvp.org/

www.christnet.cz

SlovenSKo doBrovolně PřiJme 149 KřeSťanů z iráKu
Slovensko na dobrovolném principu přijme 149 asyrských křesťanů 
z Iráku, kterým podle slovenského ministra vnitra Roberta Kaliňáka hrozí
pronásledování ze strany radikálního hnutí Islámský stát. Jde o mnohem
menší počet osob, než by na Slovensko připadlo v rámci přerozdělení
běženců na základě povinných kvót, které Bratislava ale odmítla a které
hodlá napadnout u unijního soudu. 
Dohromady jde o 25 rodin, které obstály v bezpečnostní prověrce sloven-
ských úřadů. Vzděláním jsou umělci, lékaři či programátoři a hovoří ara-
mejsky. Po příjezdu na Slovensko budou umístěni do azylového tábora ve
městě Humenné na východě země. V další integraci do života v zemi pod
Tatrami jim bude pomáhat také Římskokatolická církev. Náklady na jejich
pobyt bude stát hradit z peněz již vyčleněných na azylovou politiku, cír-
kev zase použije peníze z vybraných darů. "Nyní se snažíme konkrétně
pomoci těm lidem, kteří mají přijít z území, kde nemají žádná práva a kde
jsou pronásledováni kvůli svému křesťanskému přesvědčení," uvedl nit-
ranský biskup Viliam Judák.
Slovensko v současné migrační krizi odmítlo přerozdělování uprchlíků na
základě povinných kvót. O rozmístění 120 000 běženců v EU rozhodli
ministři vnitra států evropské osmadvacítky jasnou většinou hlasů v září.
Levicová vláda slovenského premiéra Roberta Fica vzápětí oznámila, že se
tomuto rozhodnutí nepodřídí. Slovenská vláda již dříve čelila kritice části
médií či aktivistů za to, že připravovala pomoc pouze křesťanům. 

podle ČTK

z církví doma i ve světě

k vyrovnání, jako třeba při sběru
many na poušti. Aby v Božím lidu
nikomu nepřebývalo a nikdo netr-
pěl nedostatkem. A na konec ujišťu-
je: Nemusíte se bát o sebe, neboť
„Bůh má moc zahrnout vás dary své
milosti, abyste vždy měli dostatek
všeho, co potřebujete, a ještě vám
přebývalo pro každé dobré dílo.
Vším způsobem budete obohacová-
ni, abyste mohli být velkoryse štědří;
tak povzbudíme mnohé, aby vzdá-
vali díky Bohu.“
Takže není třeba šmahem zavrhnout
vánoční dárky, ale je třeba to své
obdarovávání rozšířit a usměrnit.
Nejčastější chybou při něm totiž je,
že zapomeneme na ten prvotní
důvod ke slavení svátků i k obdaro-
vávání: že už z nás nepřetéká radost
z lásky živého Boha, který se nám 
v Kristu daroval a přišel mezi nás,
aby nikdo z nás už nebyl ve tmě
sám. Že se naše myšlení soustřeďuje
na nás samotné a na naše nejbližší,
se kterými se celý rok v poklusu
míjíme. A že si před svátky každo-

ročně necháváme namluvit, že teď
jim musíme co nejpřepychovějšími
dárky dokázat, jak moc nám na nich
záleží. Že ty dárky už nejsou součás-
tí pozvání k radosti z Boží lásky, ale
jakýmsi nárazovým předváděním
lásky naší. Právě tenhle přesun sou-
středění z Boha na sebe a na nejbliž-
ší lidi také v posledu nahrává ko-
merčnímu zneužití svátků. Právě
tohle myšlení může lidi dovést až k
tragickým následkům, jako je ne-
zvládnutelné zadlužení. Jak se brá-
nit? Myslím, že nejlépe duchovně.
Když někdo z našich nejbližších po-
třebuje koupit něco nákladnějšího,
netrvat na tom, že to dostane až 
k Vánocům. V adventu a o Vánocích
zvlášť pečlivě naslouchat Božímu
slovu. Stát se pomocníky, kteří
umožní dalším lidem slavit Boží
dobrotu, jak jsme četli v Nehemjá-
šovi: Třeba tak, že přineseme část
svých vánočních dobrot do sboru,
do balíčků pro osamělé staříčky a
stařenky, a že s nimi pobudeme. Ne-
bo podporou těch, kdo vaří polévky
na náměstích a štědrovečerní večeře

pro bezdomovce. Nebo zapojením
do sbírky hraček pro děti v ústa-
vech. Nebo tak, že věnujeme svůj čas
něčemu, čím náš sbor chce pozvat 
k vánoční radosti i širší veřejnost, či
dobročinným bazarům. Chceme-li
dát něco, co nevyšumí s koncem
svátečních dnů, můžeme třeba kou-
pit nějaké chudé rodině v Africe
kozu. Nebo přispět nějaké charita-
tivní organizaci, jejíž činnost zvláště
oceňujeme, na služby potřebným.
Nebo přispět do sbírky, která má
nějakému chudému sboru umožnit,
aby splnil povinný odvod a mohl i 
v příštím roce mít vlastního faráře.
Možností je celá řada. Viděno očima
víry, všechny mají jedno společné:
chtějí odstranit nějakou překážku,
která brání lidem plně žít, a tudíž jim
také brání vidět a uchopit Boží lás-
ku. Je vlastně jedno, jakou si vybere-
me, hlavně když to uděláme z vděč-
nosti za Spasitele, za ten největší dar,
který jsme dostali od Boha. 

Dagmar Ondříčková, 
Českobratrská církev evangelická

Bohem obdarovaní 
umí správně obdarovávat

Dokončení ze str. 1

Poslouchám Václava Neckáře: „Be-
ránku náš, na nebesích, neopouštěj
nás…“ a myslím při tom, že dokon-
ce ani křesťané namnoze nechápou
a dost nežasnou nad tím, jaká ves-
mírná změna proběhla, když jeden
z Boží trojice, a to zrovna ten nej-
milovanější a jediný obraz nevidi-
telného Boha, sama jeho podstata,
skrze kterého povstalo všecko, co
povstalo,  ve chvíli, kdy z úst andě-
la zaznělo stvořitelské Boží slovo
„Počneš a porodíš Syna“, se najed-
nou oddělil od Trojice a omezil své
bytí do lidského zárodku v Mariině
těle. 
To právě proto, aby se začalo usku-
tečňovat v lidské historii jeho od-
věké „ano“ k oběti, vyslovené PŘED
ustanovením světa. Už na věky
zůstane Beránkem zabitým, ne už
JEDINÝ Boží syn, ale prvotina sou-
rozenců, kterým svojí obětí umožní
znovuzrozením přijmout Boží pod-
statu a stát se jeho spoludědici a
dědici jeho Otce – Boha Stvořitele.
Beránek na trůnu nesoucí na věky

znamení své oběti  je pro celou věč-
nost zárukou, že smíme s ním být
ve slávě a hledět na jeho odvěkou
slávu Beránka.
Vnímají vůbec krví Beránka vykou-
pené Boží děti všecky rozměry té
Lásky, která přišla spasit celý ves-
mír? Beránek Boží sestoupil hlubo-
ko do pekla, kam už nikdo nemusí,
zrušil svojí obětí zápis proti nám a
vrátil se, aby do široka zvěstoval
pokoj pro všecky lidi od Adama až
po posledního na tomto světě žijící-
ho člověka: Všichni patří jemu jako
jím stvoření a jím z moci protipráv-
ního okupanta vykoupení. Ta ne-
dozírná výška Lásky, kdy v něm a 
s ním jako jeho spoluvladaři smíme
vysoko nade vším, jedno s ním spa-
sitelnou láskou objímat celý jeho
jím vykoupený svět a navracet ho
pod jeho žezlo svým vykoupeným
životem jeho svědků. 
To všecko tušit a vnímat a žít sobě i
vám všem ze srdce přeji a u jeho
trůnu v žasnoucí pokoře nárokuji.
Jsme velvyslanci nebeského Krále.

Naše korouhev je jeho nekonečná,
všeobsáhlá a bezpodmínečná láska.
Ke dni vykoupení jsme zapečetěni
jeho Duchem, který tuto Boží lásku
do našich srdcí vylévá, aby se v na-
šem životě stávala tím tryskajícím
zdrojem pro svět, do kterého nás
proto postavil jako své vyslance 
a svědky. Zatím jako partyzány na
okupovaném území, dokud se ne-
vrátí spolu se svojí vykoupenou
Církví ve veliké moci a slávě, aby
zjevil celému vesmíru své vladař-
ské nároky a uplatnil je viditelně. A
z nebeské svatyně k nám zní žehná-
ní Velekněze:

Ať ti Hospodin žehná 
a chrání tě!

Ať nad tebou Hospodin 
rozjasní svou tvář

a je ti milostiv!
Ať k tobě Hospodin 
pozvedne svou tvář

a zahrne tě pokojem!
Nu 6,24–26

Ludmila Hallerová

Přání všem křesťanům

A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmen-
ší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde
ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož
původ je odpradávna, ode dnů věčných.

Micheáš 5,1
Když prorok Micheáš psal tato slova,
nebyl už Betlém nevýznamnou vesnicí.
Šalomounův syn, král Roboám dal ko-
lem strategicky položeného sídla postavit
hradbu a začlenil ho tak do soustavy
opevněných měst. Do povědomí Izraele
se však Betlém zapsal už dávno předtím.
Bejt Lechem, což znamená Dům chleba,
byl rodištěm Šalomounova otce, krále
Davida. Jestliže se Šalomoun stal typem
moudrého panovníka, tak David byl vní-
mán jako panovník zbožný. V dobách,
kdy to šlo s Izraelem politicky i nábožen-
sky s kopce, na jeho vládu lidé vzpomí-
nali jako na zlatý věk. A odtud už byl je-
nom krůček k touze po panovníkovi,
který by se mu podobal a tu dávnou zla-
tou dobu vrátil.
Prorok Micheáš přetavuje lidové touhy v
jasnou tezi: Vytoužený panovník přijde!
A jedním z jeho poznávacích znaků bu-

de, že se narodí na stejném místě, ja-
ko jeho slavný předobraz, král David.
Evangelista Matouš zakomponuje tuto
Micheášovu výpověď do svého spisu.
Když do Jeruzaléma přijdou mudrcové
od východu a ptají se po právě naroze-
ném králi Židů, svolá Herodes velekněze
a zákoníky a ti, s odvoláním na proroka,
mudrcům ukáží k Betlému: Jestli jste
viděli jeho hvězdu a jdete se mu poklonit,
tam ho naleznete! Sami se tam však
nevydají. I král Herodes projevuje o Me-
siáše větší zájem nežli oni. Nikoli ovšem
proto, aby se mu poklonil, ale proto, aby
ho jako svého konkurenta zlikvidoval.
Micheáš ovšem nepoví jen to, že se vy-
toužený vládce Izraele narodí v Betlémě.
On připojí ještě něco zvláštně tajemné-
ho. Řekne, že původ tohoto vládce je
„odpradávna, ode dnů věčných“. Kdyby
se prorok omezil jen na to „odpradáv-
na“, bylo by to jasné. Šlo by o odkaz ke
starému davidovskému rodu, z něhož se
Ježíš narodil. Ale původ „ode dnů věč-
ných“ znamená, že tu byl tento mesiáš-
ský panovník přítomen ještě dříve, nežli

se začal počítat čas. To nám zřejmě při-
padá být za hranou. Člověk, jehož iden-
tita by byla daná ještě dříve, než Bůh
učinil nebe a zemi? Ano, protože jeho
identita je božská! Micheášem předpově-
děný vládce se totiž nenarodí pouze z ro-
du Davidova, ale je i Bohem z Boha.
Ježíš je pravým člověkem narozeným 
v prostoru a čase z Marie panny. Sou-
časně je však i pravým Bohem, který je od
věčnosti. Jeho jedinečnost tkví právě v té-
to podvojnosti. Věčný Bůh, zdroj moud-
rosti, spravedlnosti a pravdy, se stal člo-
věkem, který podléhá času. Nemusel se
jím stát. Ale jen Bůh může obnovit Ada-
movou chtivostí a ambiciózností poruše-
né lidství. Ani zbožný král David se těm-
to destruktivním silám neubránil. Bůh se
stal člověkem, protože nás i v naší opozi-
ci vůči sobě miluje. A chce nám to dát na-
jevo. Chce ukázat, že existuje i jiná život-
ní alternativa než ta, kterou jsme si zvo-
lili a která nás ničí. Proto vstupuje v Ježí-
ši do světa. Chce v něm opět učinit všech-
no takové jako na počátku, tedy dobré.

Emanuel Vejnar

Stal se člověkem

“Aj, panna těhotná bude, a porodí syna, a nazveš jméno jeho Emmanuel, kteréž se
vykládá: S námi Bůh” Evangelium podle Matouše 1,23

Když Matouš psal své podání evangelia, bylo smutno v  zemi, kterou
Hospodin už zdávna zaslíbil potomkům Abrahama, muže víry a naděje.
Snad krátce před tím, než Matouš odložil pero, padly hradby Jeruzaléma a
do základů byl zničen i Hospodinův chrám. Syny praotce Jákoba přepadl
pláč a u trosek zdi, které se začíná říkat Zeď nářků, vylévají svá srdce s hoř-
kými výčitkami: Bože náš, proč jsi nás opustil? Na dlouhá staletí se stane
někdejší Město Pokoje Hospodinova místem, po kterém budou šlapat náro-
dy “bohů cizích”.
Ale také “křesťané”, jak si začínají říkat lidé, které podmanil svým slovem
s  mocí rabi z  Nazaretu, nesou těžce časy nepřízně a nepochopení. Velké
postavy církve, zrozené pod rameny kříže na Golgotě, potkává podobný
osud jako jejich Mistra. Mrtev je Petr, pastýř beránků Páně, a s ním nalézá
v Římě svůj poslední den i 13. apoštol – Pavel z Tarzu. Říše nástupců slav-
ného Augusta se prostírá kamkoli dohlédnete od východu až na západ.
Království Boží, o němž Ježíš vyprávěl, že se přiblížilo, se ale ztrácelo
v mlhách netrpělivosti. Jen vzpomínka na podivuhodné ráno vzkříšení a
slova Páně: Opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste byli tam, kde jsem já. (Jan 14,3)
probouzely odvahu víry, která očekávala slavný ADVENT. 
ČEKÁNÍ, je však bolestným stavem naší mysli. Provází ho nejistota. Čas
jako by se zastavil a naděje ztrácí na intenzitě. Kdo povzbudí, kdo potěší,
kdo ukáže za obzor jasnější než přítomnost? A tu se Matouš chápe pera a
píše evangelium – radostné poselství. Neplačte, s námi je Bůh! Dávné slovo
proroka Izaiáše také čekalo rok za rokem, desetiletí za desetiletím jako zapo-
menuté. A přece se stalo skutkem. Přišla noc, zvláštní a naplněná tajem-
stvím. Andělé mluví lidským hlasem, hvězdy se zastavují ve svých drahách
a z míst, odkud od nepaměti přicházely armády zhoubců, kráčí lidé, jimž
moudrost věků byla málo. Nesli dary králi, který neměl žádné poddané.
Klekají před dítětem, ležícím v tak neskutečné chudobě, že by se chtělo pla-
kat. Ale oni se radují, protože moudrost moudrých se setkala se slávou Boží
NA ZEMI. Tam, kdesi “VE HVĚZDÁCH ”, ji nenašli. ŽIVOT položil Pán
Bůh sám do městečka a do krajiny, kterou učinil místem své slávy, která jako
láska sestupuje k  čekajícím. Čekající Abraham, čekající Job, čekající Marie,
čekající Josef, čekající Simeon, čekající Lazar, čekající bez naděje i čekající 
s nadějí... Ti všichni VIDÍ a SLYŠÍ, že s námi je Bůh, Bůh Abrahamův, Izákův
a Jákobův, ale také Otec Ježíše Krista i Otec náš. Nebojte se! Ta noc, plná
tajemství, je nocí radostnou. Narodil se Kristus, náš Pán, a s ním začalo i Boží
království. Stačí jen naslouchat, vztáhnout ruku a důvěřovat…

František Pavlis

moudrost moudrých 
se setkala s Boží slávou
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Nehemjáš se při rekonstrukci Jeru-
zaléma velmi osvědčil, byl to skuteč-
ně charismatický vůdce. Ale deset
let poskytnutých Artaxerxem končí
a v 32. roce královy vlády, tedy roku
433 před Kristem, se Nehemjáš musí
vrátit ke svým dvorským povinnos-
tem. Po nějaké době si však vyžádá
od krále opětné propuštění – defini-
tivní, nebo zase jen dočasné? Může-
me domýšlet, co ho víc povzbudilo 
k této odvážné, ale vyslyšené žádos-
ti: Jeho duše určitě zůstala v Jeruza-
lémě a dvorské intriky a radovánky
v Šúšanu se mu protivily jako nikdy
předtím. Nebo to byly hlavně za-
rmucující zprávy z Judeje a Davido-
va města? Kněz Ezdráš už provedl
jakousi etnickou čistku izraelských
rodin (Ezdráš 10). Tvrdě uplatnil
záznam Tóry, že Amónci a Moabité
„nesmí nikdy vstoupit do Božího shro-
máždění“ (Neh 13, 1). My tady s lítos-
tí vzpomeneme, že Moábka Rút byla
nejen přijata do Božího shromáždě-
ní, ale stala se pramátí krále Davida
a tím i Pána Ježíše. Připomínáme si
velkorysost krále Davida, který sice
odhodlaně bojoval třeba proti Peli-
štejcům, ale jejich oddíl z Goliášova
města Gatu přišel pod vedením Itaje
Gatského pěšky, aby projevili věr-
nost králi v nouzi. 
Stěží chápeme rasovou očistu Izrae-
le až po rozvody manželství (Ezd
10,19), které časem vedly ke tragické
izolaci vyvoleného národa. Ale ve
zmatené době po návratu ze zajetí
bylo asi takové strohé oddělení nut-
ností. Ukázalo se totiž mimo jiné, že
správce chrámových komor na de-
sátky a oběti kněz Eljašíb se spříznil
se zavilým Nehemjášovým odpůr-
cem a intrikánem proti navrátilcům,
Amóncem Tobijášem, a dokonce mu
nechal vyklidit k pobytu jednu ze
skladových místností v chrámovém
prostoru. Nehemjáš nechal Tobijá-
šovy věci z chrámového skladu vy-
házet. Syn Eljašíbův byl nejvyšším
knězem a jeden  jeho syn se stal ze-
těm dalšího nepřítele navrátilců,
Sanbalata. Nehemjáš tedy musí začít
očistu od nejvýše postavených nábo-
ženských představitelů. Co horšího:
desátky a dávky pro levity nebyly
odevzdávány, ačkoliv se lid nedáv-
no z tohoto ustanovení a z Božích
služebníků radoval. Levitům a zpě-
vákům nezbylo, než se vrátit na ven-
kov a živit se rolnictvím. Bohosluž-
by v chrámu byly tím silně omeze-
ny, ne-li přímo znemožněny. Nehem-
jáš to komentuje otázkou: „Proč je
Boží dům opuštěn?“ (v. 11). A znovu
zavádí desátkový řád a ustanovuje
nové správce výběru a rozdělování.
Dalším projevem náboženského
úpadku bylo rušení pracovního kli-
du v sobotní dny odpočinku. Praco-
valo se na vinicích, v sadech i na po-
lích a dokonce se potraviny i ve svá-
tek prodávaly. K tomu se připletli
dovozci mořských ryb a dalšího
zboží z oblasti Týru, kteří obchodo-
vali o sobotách přímo v Jeruzalémě.
Nehemjáš opět „mete schodiště sho-
ra dolů“ a řeší tyto přestupky s jud-
skými šlechtici, kteří za tím vším stá-
li nebo to alespoň tolerovali. Proti
cizím kupcům dává od pátečního
večera zavírat brány města a nechá-
vá je zavřené po celou sobotu. Na-
před doufali, že nějak proniknou, ale
jsou vyvedeni z omylu. Když to
vzdali, zůstávaly brány otevřené, ale
na Nehemjášův rozkaz je střežili levi-
té, aby zabránili sobotním trhům.
Nejhorší dopad na úroveň národa,

zvláště mládeže a dětí, měly smíšené
sňatky Židů s pohany. Děti pochyti-
ly většinou jazyk od matek a mnohé
už neuměly hebrejsky. Nebyla to jen
jazyková záležitost, za jakou by-
chom to považovali dnes – ale i mo-
derní stát vyžaduje od svých občanů
znalost úředního jazyka. U Židů 
k tomu ovšem přistupovalo porozu-
mění biblickým textům a výkladům,
tedy ztráta náboženské identity. Jak
už jsme si řekli, nám připadá takový
zásah do rodinného života velmi
tvrdý, ale existence Božího lidu závi-
sela předně na rodinné výchově - jak
je tomu vlastně i dnes s křesťan-
stvím. Pro Nehemjáše osobně to
tedy nebyla šťastná doba návratu 
k úspěšnému dílu. Poslední kapitola
je proložena i zakončena jeho úpěn-
livými modlitbami, začínajícími slo-
vy Pamatuj na mne, Bože můj… (verše
14, 22 a 31). Po návratu z exilu a
nadějném rozběhu židovstva nepři-
šla doba trvalého duchovního roz-
květu. Často se Židům dařilo docela
dobře, ale jejich víra se utápěla ve
formálním dodržování spousty
předpisů – a to ještě v tom lepším
případě. Po čtyři století nezazněl 
v židovstvu prorocký vzkaz od Hos-
podina. Jejich náboženství jakoby
vysýchalo. Přesto byli ochotni za ně
i umírat, jak se ukázalo při boji za
víru a svobodu pod vedením rodiny
Makkabejců . Nakonec se však ocitli
pod ještě silnější vládou pohanů,
představovanou římskou říší, jak to
známe z Nového zákona.
Poslední kapitola Nehemjášovy kni-
hy o hrdinské a usilovné obnově Je-
ruzaléma a Judeje nekončí jako
happy end. Problémy a opět nové
problémy, zápasy někdy vítězné,
jinde žalostně prohrávané. W. Lüthi
k tomu poznamenává, že Bible ni-
kde nekorunuje lidské dílo napros-
tým a trvalým úspěchem. Je třeba
stále obnovovat hmotné rozvaliny
po válkách, stejně jako morální a du-
chovní rozvaliny třeba uprostřed
kvetoucího hospodářství a hluboké-
ho míru. To my lidé stále vyhlížíme,
že se nám konečně podaří nastolit
trvalý pokoj i kvetoucí duchovní
život. Izrael měl Boží zaslíbení ústy
proroka Izaiáše: Sijón říkával: „Hos-

podin mě opustil, Panovník na mě zapo-
menul.“ Cožpak může zapomenout žena
na své pacholátko, neslitovat se nad sy-
nem vlastního života? I kdyby některé
zapomněly, já na tebe nezapomenu. Hle,
vyryl jsem si tě do dlaní, tvé hradby
mám před sebou stále. Tvoji synové už
pospíchají. Ti, kdo tě bořili a ničili, od
tebe odtáhnou. Rozhlédni se kolem a viz:
Tito všichni se shromáždí a přijdou 
k tobě (49, 14-18). Mnohokrát se toto
zaslíbení v dějinách Izraele i křesťan-
stva naplnilo, ale zase přišlo ochlad-
nutí, mizela vděčnost Dárci, úspěch
si přičítáme sami sobě. Potom se
divíme, jak vztahy mezi lidmi a víra
v Boha upadají, jak se lidé nechají
svést primitivními věštci a hlasateli
roztodivných nauk, jak jsou ochotni
uvěřit největším nesmyslům, jenom
ne Bohu Stvořiteli a Spasiteli.
Čím uzavřít? Již jsme si připomněli,
že sice dílo Nehemjáše a jeho věr-
ných nakonec skončilo v naprostých
rozvalinách roku 70 po Kristu. Ale
před tím skutečně „vstoupil nenadále
do svého chrámu Pán, kterého hledáte,
posel smlouvy, po němž toužíte“ (Mal
3,1). Věříme, že jím byl a jest Ježíš
Kristus. Jeho příchodem se svět
změnil pro ty, kdo mu uvěřili. Trva-
lou změnu patrnou všem očekává-
me až po Kristově druhém příchodu
k věčnému vykoupení i panování.
Proto postrádají i ty nejnadějnější
etapy biblických dob i další historie
šťastné konce. Zůstávají otevřené
pro neutuchající naději v konečné
Boží vítězství. Obrovským úsilím ži-
dovských navrátilců byly brány
Jeruzaléma připraveny v pravý čas
pro příchod Božího Krále. Už jich
není zapotřebí. Teď se čeká na otev-
řenou bránu mého a tvého srdce.
To je poselství každého adventu,
každých Vánoc, ale také každého
pokání a obrácení ke Kristu. Walter
Lüthi, jehož myšlenky nad knihou
Nehemjáš jsme si několikrát připo-
mněli, to vystihl slovy: Chvalozpěvy
věřících na této zemi mají vůni
adventu, sahají do budoucnosti, a
zaplašují nejen těžkomyslnost a
pýchu, ale přemáhají i třetího usta-
vičně na nás dorážejícího nepřítele,
starost.

Pavel Javornický

Brány pro příchod Krále
X. neKončíci záPaS nehemJáš 13

Z Vánoc mám nejraději advent. Už mnoho let jsem šťastná, prožívám klid a
mír, a také během této doby nemusím nakupovat dárky ani nadbytečné
potraviny, nemusím se plahočit za ničím, co tak inspiruje touhy mých sou-
časníků. Před lety jsem s Bohem uzavřela dohodu, že o adventu nebudu nic
chtít, jen to, aby byl se mnou a já s ním. Ne, opravdu nežiji v poustevnické
chaloupce, dokonce ani na psychiatrickém oddělení mě nenajdete. Žiju pro-
stě s vámi a mezi vámi. O adventu si to s Bohem užíváme, posloucháme
hudbu, navštěvujeme liduprázdné obrazárny a galerie, těšíme se z krásné
literatury i z nových objevů v jeho Slově. Radujeme se s dětmi, pláčeme 
s nešťastnými, navštěvujeme nemocné, někdy i vězně, kteří zrovna nemusí
sedět za mřížemi, a přesto se cítí uvězněnými. Vánoční výzdoba mého bytu
je velmi bizarní - to byste koukali, čím je možné rozveselit ponurý prosin-
cový interiér i balkon. Advent je prostě nádherný čas a já už si ho nikdy
nenechám vzít. Na konci předvánočních příprav všeho druhu je vždy Štěd-
rý den a moje rodina expandující v celém mém bytě. Tradičně dělám polév-
ku nebo rybu nebo salát. Mám dceru a snachu, a tak se o tyto náročné úkony
podělíme. Nakonec se všichni sejdeme - už teď je naší nejbližší rodiny jede-
náct kusů a i nadále budeme přibývat. Častokrát někdo z nás pozve ke stolu
nějakého „sirotka“, jak říkáme těm, kteří se cítí osamělí. Podělíme se o
dárky, o dobré slovo, o biblické čtení i zpívání koled. Je zajímavé, jak jsou
koledy krásné, když se jich ujmou muzikální vnoučata a někdo, kdo umí na
kytaru nebo na klávesy. Venku se stmívá a rodina se zvolna loučí. Jeden po
druhém mě přemlouvají, abych s nimi šla k nim. Ale já laskavě a nekom-
promisně odmítám. „A co budeš dělat, mami, celý Štědrý večer? Přece tě tu
nenecháme samotnou!“ ptá se dcera a očima se domlouvá se snachou.
„Co budu dělat? Rozsvítím svíčku, přečtu si něco z Izajáše, pak sním ten
báječný ovocný salát, možná si v televizi dopřeju nějakou pohádku, zapálím
františky, ptáčkům nasypu do krmítka zbytky rohlíků a pár semínek. Půjdu
brzy spát, protože ráno určitě chci jít do kostela,“ odpovídám přesvědčivě.
Zapomínám ale dodat, že později rozsvítím ještě jednu svíčku a budu s Je-
žíšem vzpomínat na mou mámu, naši babičku, na Rosťu a Cyrila a na desít-
ky mých bližních i nejbližnějších, kteří po celý rok procházeli mým bytem 
i mým srdcem. A budu chválit Boha za intimitu milostivé samoty, kterou mi
dopřál v tento požehnaný čas. 

Delicie Nerková

Evangelický farář Martin T. Zikmund dělí svůj čas mezi sbory ČCE Libice nad Cidlinou
a Velenice a mezi profesí novináře v redakci Katolického týdeníku (KT). Zde stačil v rám-
ci své působnosti vydat vedle zajišťování křesťanského zpravodajství a komentářů dvě
knížky: knížku rozhovorů s historikem a politikem Petrem Pithartem „Ptám se, tedy
jsem“ a spolu se svým kolegou Janem Paulasem knížku rozhovorů se znalcem islámu
Lubošem Kropáčkem „Po cestách kamenitých“. Letos mu vyšla nákladem redakce KT
knížka „Hledat Pánovu tvář“ s podtitulem „Rozhovor, eseje, kázání“. Šéfredaktor Anto-
nín Randa v úvodu píše: „Když Martin Zikmund nastupoval do KT, brali si mne někte-
ří lidé stranou a ptali se: „Je pravda, že ten nový člověk, kterého jste přijali do redakce, je
evangelický farář?“ Připadal jsem si trochu jako apoštol Petr, kterému při Ježíšově zatče-
ní kladli podobné otázky. Nebohý učedník tehdy zapíral horem dolem a musím přiznat,
že i my v redakci jsme zvažovali, komu o Martinovi říci můžeme a před kým se mít radši
na pozoru. O to větší mám radost, když na příkladu našeho kolegy vidím, jak velký kus
naše církve od té doby ušly. Dnes tak můžeme listovat knihou evangelického faráře vyda-
nou katolickým nakladatelstvím a s potěšením sledovat, kolik mostů se daří autorovi
knihy jeho životem a prací stavět“. Začnu-li odzadu, nacházím zde cyklus kázání před-
nesený v Martinových sborech a nazvaný „Když se přiblížili k Jeruzalému“. Většina
textů je vzata z příběhů králů Saula a Davida, ale nejenom odtud a v kázání nazvaném
„Jeruzalém coby stopa Božího kroku“ se skutečně ve svatém městě ocitáme. Jde o kázání
výrazně christologická a optimisticky zacílená k naplňování Božích zaslíbení. Ve střední
části najde čtenář soubor esejů uveřejněných v KT, případně v jeho teologické příloze
Perspektivy. Kromě církevních aktualit a přejných charakteristik posledních papežů zde
nalezne duchovní výtěžek z Martinových studijních cest: do Indie a Ekumenického cent-
ra  v benediktinském klášteře sv.Jana v americké Minnesotě. Několik úvah krouží kolem
osudu křesťanské civilizace v době úzkoprsé postmoderní korektnosti, která se bojí nazvat
vánoce křesťanskými svátky, aby někoho neurazila. Martin cituje se souhlasem ekonoma
Martina Druláka „Západ je proto dnes posedlý nejrůznějšími vnějšími hrozbami, aniž
by si uvědomoval, že ho ohrožuje především jeho vlastní krachující řád“. Cílem úvah je
povzbudit čtenáře k uchování hodnot vlastní křesťanské tradice, o níž, společně s tradicí
judaismu, Martin věří, že „mají v sobě zakódovanou až udivující schopnost obnovy“.
Úvodní rozhovor autora s Antonínem Randou jsem přečetl se zvláštním zájmem, proto-
že mi připomněl vlastní dlouholeté přátelství s Martinem už z dob, kdy jsem za ním jako
bohoslovcem chodil diskutovat do studentského bytu ve Strašnicích. Martin vzpomíná 
s láskou především na svůj první sbor v Pržně a když  ve svých nynějších sborech oce-
ňuje „především zcela nekonfliktní mezilidské vztahy“, tak i beze slov dává najevo, co mu
v jakémkoli prostředí vadí. Jeho určenost rodinnou tradicí je zřetelná a vděčně ji zmiňu-
je, zejména inspiraci zápasem profesora J. L. Hromádky o duchovní vyrovnání s katolic-
tvím a jeho spis: „Katolicismus a boj o křesťanství“.
Doporučuji tuto knihu nejenom osobním přátelům Martina Zikmunda jako svědectví o
jeho charismatu ekumenického romantika, ale také jako příběh nevšední důvěry a vstříc-
nosti, se kterou ho kolegové z redakce KT mezi sebe pozvali a přijali. Když se vůči sobě
otevřou ke spolupráci konkrétní lidé, může docházet k propojování duchovních světů a
stavění mostů. Knížka zve čtenáře, aby se nebáli na tyto mosty vstoupit.

Miloš Hübner

z kázání Jana husa
na 1. neděli Po KriSTovu narození (l 2,33-40)

Ukazuje toto evangelium nejprve, že Josef, otec domnělý, ale pěstoun
pravý Kristův, a Maria, matka jeho pravá, divili se nad těmi věcmi,
které se staly nad Kristem dítětem od jeho narození: jako že andělé se
ukázali a zpívali, když se narodil; pastýři přišli, aby dítě podle zvě-
stování andělského v jesličkách nalezli; a potom tři králové přijeli,
jemu se klaněli a obětovali dary. Protož dí evangelium: „Otec a máť
divili se nad těmi věcmi, které řečeny byly o něm.“ Řekl anděl: „Zvěs-
tuji vám radost velikou, která bude všemu lidu, neb se vám narodí
Spasitel, jenž jest Kristus.“ I zdali se nemáme diviti? Však Izajáš v 9.
kapitole řekl: „Slouti bude jméno jeho Divný.“ Proč? Proto, že sluje
Emanuel, tj.: s námi Bůh. I zdaliž není divná věc, že Bůh věčný jest s
námi člověkem časným, nesmrtelný smrtelným, nesmírný dítětem
malým, neobsažený nebem obsažený Panny Marie životem, netrpěli-
vý trpělivým, slavný bídným? Jistě divná věc, jíž pohané a židé nechtí
přijmouti, řkouce, že to nemůže býti; ale nám dal ten dar Bůh divný,
abychme my divili se, a díky jeho milosti vzdali veliké, že svou mocí
nesmírnou, pro naše spasení, ráčil on věčný s námi člověkem býti,
aby nás hříšné od hříchův vykoupil. Neboť řekl anděl k Josefovi (Ma-
touš I): „Nazveš jméno jeho Ježíš, t. Spasitel; neboť on spasí lid svůj
od jich hříchův.“ I kdo by se nedivil, že Bůh chtěl býti bratrem naším
a ráčil se s námi shodovati ve všem, kromě hříchů? Neb dí sv. Pavel:
„Chtěl ve všech věcech bratřím se připodobniti, tak že vzav člověčen-
ství, chtěl býti s námi lačným, zimoumřivým, žíznivým, strádajícím, a
tak i smrtelným.“ Kdo by se nedivil, že anděl zvěstoval, moc Boží
způsobila, Duch svatý navštívil, panna uvěřila, věrou počala, panna
jsouc porodila, pannou ostala, a Boha porodila? Bůh věčný, z Boha
Otce urozený, urodil se člověk z panny! Divná věc!

advent

Se srdcem na dlani

Hospodine,
radujeme se z toho, co pro nás začalo v narozeném Ježíši, tvém Synu.
Děkujeme, že jsme dospěli i k tomu letošnímu času očekávání.
Očekávání, vyhlížení, že k nám opět nově promluví, že nás povede k proměně, obnově.
Potřebujeme se proměňovat, nechceme zůstávat ve svých zajetých zvyklostech. 
Chceme rozpoznávat, co jsme neudělali dobře.
Prosíme, daruj nám k tomu mysl otevřenou a srdce vnímavé.
Amen. Marta Zemánková



Symbolem českých Vánoc je Česká
mše vánoční "Hej mistře". Je jeho
nejslavnější, dodnes nejhranější a
nejpopulárnější skladbou vánočního
období, která vznikla v jeho relativ-
ně šťastnějším období v roce 1796. Je
tomu letos právě 200 let od jeho tra-
gické smrti.
Dobří rodiče jsou dětem největším
bohatstvím. Moji milí rodičové byli
vůči nám bohatí moudrou spravedl-
ností, ale chudí hmotnými statky.
Tak vzpomíná J. J. Ryba na své rodi-
če. U dveří jeho otce, venkovského
podučitele a varhaníka, si podávaly
kliku bída s nouzí. Byl prý miláčkem
svých rodičů.
Od raného dětství projevoval hu-
dební i jazykové nadání a již v deví-
ti letech skládal své prvé skladby.
Chlapcova hudební výuka probíha-
la především s otcem. Nadaného ho-
cha se pak ujal strýc Jan působící
tehdy v Praze a tak se stalo, že krát-
ce po po svých patnactých naroze-
ninách se ocitl v Praze a začal studo-
vat na Piaristickém gymnáziu. Sám
vzpomíná: “Zde v Praze jsem se
octl v jiném světě. Vznešená hud-
ba v pražských chrámech mne úpl-
ně okouzlovala. V prvním pololetí
jsem byl hluchý a slepý, myslil jsem
pouze na hudbu.” Po dvou letech
usilovného studia – mj. naučil se čty-
řem jazykům - a neméně usilovné-
mu zdokonalování ve hře na několik
hudebních nástrojů zatoužil Ryba
po kompozici. Během jediného roku
vznikla řada skladeb, jeho nitro jich
ukrývalo velkou zásobu. O skladby
byl zájem. Ryba se stával známěj-
ším, pravidelně chodil do divadla,
kde se poslechem učil umění or-
chestrace a postupně se před ním
otevíraly bohaté umělecké perspek-
tivy. Pak však přišla studená sprcha!

Otec mu poslal dopis se zprávou o
uvolněném učitelském místě v Ne-
pomuku s přáním, aby se o ně uchá-
zel. Jaké muselo být Jakubovo rozča-
rování. Musel by se rozloučit s vidi-
nou studia na univerzitě, s praž-
ským hudebním životem, s budouc-
ností skladatele...! Váhal, ale pak se
podřídil otcovu přání. Absolvoval
učitelský kurz a zamířil do Nepo-
muku. "S Bohem, moji přátelé, s Bo-
hem, milá Praho - velký světe...”
Nakonec skončil jako učitel v Mníš-
ku pod Brdy a po 17 měsících se stal
učitelem v Rožmitále pod Třemší-
nem. Zřejmě i v tomto povolání na-
šel zalíbení, neboť si zapsal: “I v ma-
lém městě lze dokázat něco prospěš-
ného.” Roku 1790 se oženil, narodilo
se jim 13 dětí. Uživit tak velkou rodi-
nu nebylo snadné, měl spory s míst-
ním farářem a jeho široké srdce
velmi trpělo. Měl široký rohled a
velké ideály, které se těžko uskuteč-
ňovaly. Byl výborný učitel a peda-
gog. Byl mimořádně plodný sklada-
tel, byl vlastenecký buditel.
Jak již bylo řečeno, my si jej spojuje-
me především s Vánocemi, s jeho
Českou mší vánoční. Zaznívá nejen
u nás, ale je oblíbená i v cizině. Co
přimělo autora, aby ve svých 31 le-
tech napsal svou první a poslední
ryze českou mši? Těžko odpovědět.
Po tolikati letech toto dílo stále pro-
mlouvá a snad můžeme říci, že pro-
mlouvá dnes ještě více než kdy jin-
dy. Text i hudba vytryskly z Rybova
zbožného srdce. Jsou to vroucí verše
plné prosté a nenucené zbožnosti,
jež se staly jednou z nejkrásnějších
oslav Kristova narození. V první čás-
ti Kyrie (Pán) zaznívá že se v Bet-
lémě děje něco neobvyklého. V dru-
hé části Gloria ( sláva) je chvalozpě-
vem oslavujícím narození Krista, 

v závěru pak mistr zvěstuje radost-
nou zprávu ostatním a všichni ra-
dostně volají pojďme tam, alleluja.
Credo (věřím) je vyznáním křesťan-
ské víry. Po vroucím zpěvu celého
sboru tato část vrcholí slavným alle-
luja a mohutnou oslavou Boha Otce:
Sláva buď tobě, Bože věčný, Bože velký,
nekonečný, ve své moci jsi jediný. Offer-
torium (obětování) bas zpívá v poko-
ře poklekněme. Závěrečný sbor osla-
vuje Boha podobně jako v předchá-
zející části, tentokrát se však zamě-
řuje na oslavu Boha Syna: Ježíš Vyku-
pitel náš, vytrh z služebnosti nás.
Nejkratší část Sanctus (svatý) je an-
dělským hymnem. Zpočátku volí
velebný dvojzpěv ženských hlasů,
aby vše vygradoval do mohutné
oslavy Boha Tvůrce: Nebe, země, hlá-
sejte, chvály, slávy zpívejte.
Benedictus (požehnaný) Oslava zro-
zeného Spasitele. Celý zástup vy-
znává: Tobě chceme sloužit vždy. V do-
jímavém závěrečném zpěvu: Ó, Dítě
dopřej milosti... prosí zbožné Rybovo
srdce o spásu pro každého z nás.
Agnus Dei (Beránek Boží) Rozlou-
čení s nebeským Dítětem. Všichni se
poroučejí do jeho ochrany a opakují:
Uděl nám svůj pokoj svatý, po němž
všichni dychtíme.
Závěr je jakousi parafrází Žalmu 150
a vrcholí mohutnou oslavou trojjedi-
ného Boha: Budem chválit svého Otce 
z upřímného srdce, jeho Syna, též i Du-
cha, budem vždy velebiti, tě na věky
chváliti. Budiž veleben až na věky.
Amen
Pro ty, kteří jí chtějí rozumět a prožít
zůstává vzácným pokladem neod-
myslitelně spjatým s liturgií oslavu-
jící Kristovo narození. Ano, Jakub
Jan Ryba chtěl oslovit lidi různých
společenských vrstev, vzdělání i vě-
ku, vtáhnout jednoho každého po-
sluchače do radostného děje, aby jej
mohl ve svém srdci prožít, ne pouze
pasivně vnímat jako něco nedosaži-
telného. Jako by měl Ryba na mysli
právě tuto skladbu, když ve svém
deníku píše: “Ach, Bože, ty Otče vše-
ho, bys měl pohrdat našimi dětský-
mi a důvěřivými modlitbami, díků-
vzdáním, chvalozpěvy a uctíváním,
které ti vyzpěvujeme s veselou myslí
a to jen proto, že projevují radost!-
Ne! - Bože, ty chceš, abychom tě vzý-
vali s dětskou, důvěřivou a srdeč-
nou úctou a pokorou, abychom tě
velebili zpěvem nevinného, radost-
ného srdce, abychom před tebou 
s dětskou láskou a prostotou své
srdce otevřeli a s radostí je přinášeli
k oběti. K tomu nás volá a vybízí celé
tvé stvoření.” 
A jestliže dnes po teroristických
událostech v Paříži se volá k obraně
evropských hodnot je tady cesta,
cesta vánočního poselství.

Jan Trnka

Listy M. Jana Husa

70. Svým PřáTelům v KoSTnici
Já, mistr Jan Hus, v naději sluha Ježíše Krista, srdečně žádám, aby ti, kteří
věří Kristu, si po mém skonání nebrali z mé smrti příležitost k pohoršení, že
by mne, abych  tak řekl, pokládali za zatvrzelého kacíře; za svědka si beru
Ježíše Krista, pro jehož zákon jsem si přál zemřít, a toto píši přátelům prav-
dy, aby si pamatovali: Předně, že ve velmi početných soukromých výsleších
a potom ve veřejných sněmovních výsleších jsem dosvědčoval, že se chci
podrobit poučení a opravení, odvolání a trestu, bude--li dokázáno, že jsem
něco napsal, učil nebo v odpovědích řekl, co by odporovalo pravdě. Ale 
přesto padesát doktorů, kteří, jak sami ujišťovali, byli zmocněni sněmem,
byli častěji přistiženi při klamném výtahu článků, ani při veřejném slyšení
sněmu mi nechtěli dát soukromého poučení, ba ani se mnou nechtěli jednat,
když říkali: "Ty se musíš podrobit rozhodnutí sněmu.“ A tento sněm, když
jsem ve veřejném slyšení uváděl Písmo Kristovo nebo spisy svatých učitelů,
se mi posmíval a říkal, že jim špatně rozumím, a doktoři tvrdili, že se nepří-
stojně dovolávám Písma. Kterýsi2) pak nejpřednější kardinál ve sněmu, od
sněmu zmocněný, při veřejném slyšení vzal jeden list a řekl: Hle, jeden mistr
svatého bohosloví předložil mi tento důkaz, mluvte k němu. Byl to důkaz o
všeobecném bytí,3) jehož jsoucnost jsem připustil ve věcech božských. Po-
tom když se ukázal neschopným, ačkoliv platí za nejmohutnějšího doktora
bohosloví, vyložil jsem mu stvoření všeobecného bytí,3) t. j. že nejdříve stvo-
řené bytí bylo přiděleno jednotlivým stvořením, a z toho on sám chtěl doka-
zovat trvání hmotného chleba; ale umlkl, když byl usvědčen ze zřejmé
neznalosti této věci. A hned jeden anglický doktor začal předkládat důkazy,
ale i on se ukázal podobně neznalý.4) A jiný anglický doktor,5) který mně při
soukromém slyšení řekl, že Viklef chtěl zbořit všechnu vědu a že v každé je-
ho knize se nalézají i logické chyby, povstal a začal předkládat důkazy o
zmnožování6) se Kristova těla v hostii, ale když byl vybízen, aby mlčel, pro-
tože na tento předmět nestačil, řekl o mně: „Hle, on sám lstivě šálí sněm, dej-
te pozor, aby neošálil sněm, jako byl ošálen Berengarem6)." 
A když on umlkl, kdosi s křikem počal vykládat o stvoření všeobecného
3)bytí, ale mnoho jich křičelo. Já jsem stál a žádal, aby mi bylo uděleno sly-
šení, a jemu jsem řekl: „Dokazujte své názory statečně, já chci rád na ně od-
povídat." A on se projevil podobně nedostatečně a mrzutě podotkl: „Je to
kacířství." Jak veliký se pak spustil křik, jaké zlehčování, posměch a proklí-
nání nastalo proti mně od tohoto shromáždění, ví páni Václav z Dubu, Jan
z Chlumu, a Petr, jeho notář, nejvytrvalejší bojovníci a milovníci pravdy Pá-
ně. Protože i já jsem byl takovým křikem často ohlušen, řekl jsem tato
slova:7) „Myslel jsem si, že v tomto sboru je větší poctivost, dobrota a řád."
A potom poslouchali všichni, protože král přikázal, aby  mlčeli. Kardinál,8)
který sněmu předsedal, řekl: „Na hradě9) jsi mluvil pokorněji." Já jsem od-
pověděl: „Protože tehdy mě nikdo neokřikoval, nyní však proti mně všich-
ni křičí." A on dodal:10) „Hle, sněm od tebe požaduje, zda se chceš podrobit
poučení." Řekl jsem: „Chci velmi rád podle toho, zda to dosvědčím." A on
řekl: „Tak se pouč z toho, že doktoři tvrdí, že články, které jsou vybrány ze
tvých spisů, jsou bludné a že je máš odvolat a odpřisáhnout se toho, co je
svědky potvrzeno." Král na to řekl:11) „Hle, napíše se ti to v krátkosti, a ty na
to odpovíš." A kardinál pravil: „Tak se staň při nejbližším slyšení." A na to
se sněm hned zvedl. Jakých jsem potom zakusil pokušení, ví Bůh.

70. 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.
70. Přátelům svým v Kostnici.l)
R. 1415, 7. června. (1415, 5. července.)
Druhé slyšení bylo v pátek 7. června; jemu předcházelo bezprostředně
téměř úplné zatmění slunce a jemu obcovali i Zikmund a čeští páni s Petrem
Mladenovicem; vyšetřovací komise předložila sboru dvojí obžalobné člán-
ky: jednak ony Michalovy (viz Úvod listu 54), na základě výpovědí svědků
doplněné a upravené, vztahující se k událostem pražským a k poměru mezi
Husem a Viklefem, a jednak své vlastní (39) z knih Husových „O církvi",
„Proti Pálečovi", „Proti Stanislavovi" (viz Úvod listu 68) vytažené; při tomto
výslechu projednala se jen první část programu a hlavní slovo měl vášnivý
Husův odpůrce, Petr z Alliaku, kardinál Kambrijský, kancléř university
Pařížské, kterýž sám jakési reformace se domáhal.
Průběh slyšení byl následující: čteny jsou články svědků, na něž Hus jedno-
tlivě odpovídal, i obviněn, že bludy Viklefovy kázal, učil a obhajoval, ze-
jména onen, že i po posvěcení kněze na oltáři zůstává hmotný chléb. Ačko-
liv Hus tento neprávem sobě připsaný článek popřel, odvolávaje se na Boha
a svědomí, chtěl mu Petr Alliacký za pomoci jiných úskočně namluviti, že
jako realista  trvání chleba učiti musí, načež Hus zjistil, že zde výjimkou
chléb přestává býti chlebem proměniv se. V příčině svědectví 20 falešných
svědků dodal Alliacký: „Nemůžeme podle tvého svědomí souditi ... musí-
me svědkům věřiti." Dále se obžalovanému za vinu kladlo, že odpíral
odsouzení 45 článků Viklefových v Praze... 
Mezi vyslýcháním častokráte dosti proti Husovi křičeno, takže se odvážil
sboru to vytknouti a z nekázně ho obviniti. Posléze Alliacký vytkl Husovi
výrok jeho, že dobrovolně na sněm přišel a že žádný král ho nemohl přinu-
titi, což přítomným jadrně dosvědčil Jan z Chlumu řka: „Ano, pravdu praví
a pravda jest; já jsem chudý rytíř v království našem a já sám troufal bych si
jej hájiti jeden celý rok, buď komu libo neb nelibo, že by ho nemohl dostati;
ale jsou mnozí a velcí páni, kteří ho milují, a mají nejpevnější tvrze, a kteří
by jej hájili, jak dlouho by chtěli, třebas proti oběma těmto králům" (totiž
Zikmundovi a Václavovi). (red. zkráceno) 

1) Pal. 214, Tom. 575. 2) Petr z Alliaku, tenkrát předsedající. 3) Kardinál z Al-
liaku spolu s jinými chtěl chytře Husovi dokázati a podložiti, že již ze svého
stanoviska filosofického musí nevyhnutelně trvání chleba hmotného učiti...
4) Jemuž Hus odpověděl: „To jest chlapecký důkaz, tomu učí se chlapci ve
školách;“ načež ho vyvrátil věcně. 5) Jménem Viléni 6) Berengar z Toursu,
odpůrce učení o přepodstatnění čili proměnění chleba 7) Viz č. 9. 8) Petr z Al-
liaku. 9) Gottliben. 10) Tyto konečné řeči se lépe hodí do 3. slyšení, jak nám
Petr z Mladenovic o něm vypravuje, že tento list o den později mohl býti
psán. 11) Že Husovi dány budou žalobní články v přepise, aby na ně ještě v
krátkosti mohl odpověděti. Viz úvod č. 82 a počátek listu 71. (red. zkráceno)
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Jakub Jan ryba (26.10.1765 – 8.10.1815)

Sváteční bohoslužby v Praze
ČESKOBRATRSKá CíRKEV EVANgELICKá
24. 12. - Štědrý den
Dejvice, P 6, 22.00 Setkání s Biblí a koledami - Suchdolské nám.
Kliment, P 1, Klimentská 1211/18, 16.00 podvečerní bohoslužby
Libeň, P 8, U Pošty 1098/6, 9.30 bohoslužby, 16.00 bohoslužby
Vinohrady, P 2, Korunní 1440/60, 15.00 Štědrovečerní ztišení
26. 12. (na Štěpána)
Dejvice, P 6, Dr. Z. Wintra 15/746, 9.30 bohoslužby (P.Pokorný)
Strašnice, P 10, Kralická 1001/4, 9.00 bohoslužby
29. 12.
Salvátor, P 1, Salvátorská 1045/1, 15.00 bohoslužby kolem stolu s VP
(L. Mamulová)
31. 12. (Silvestr)
Braník, Praha 4, Modřanská 1821/118, 16.00 bohoslužby a posezení
Dejvice, P 6, Dr.Z.Wintra 15/746, 17.00 Silv. posezení (P. Prosek)
Strašnice, P 10, Kralická 1001/4,  17.00 podvečerní bohoslužby
Vinohrady, P 2, Korunní 1440/60,17.00 bohoslužebné ztišení

CíRKEV BRATRSKá (Smíchov – Vrázova 4)
20. 12. - Dětská vánoční slavnost, 9.30 - zpěv dětí
25. 12. - Gloria in excelsis Deo, 10.00 - zpěv andělů Sláva na 

výsostech Bohu (L 2,14)
27. 12. - Qui cum in forma Dei esset, 10.00 – zpěv první církve 

Způsobem bytí byl roven Bohu (Fp 2,6-11))
1. 1. – Novoroční bohoslužba 10.00 - téma „Od stvoření po soudný den“

BRATRSKá JEDNOTA BAPTISTů (Vinohrady, Jiřího náměstí)
20. 12. 9.30 - dětská vánoční slavnost
24. 12. 15.00 - štědrovečerní posezení
25.12. 9.30 h - vánoční shromáždění
1. 1. 11.00 - novoroční shromáždění

EVANgELICKá CíRKEV METODISTICKá (Praha 2, Ječná 19)
25. 12. 10.00 - Boží hod vánoční – bohoslužba
27. 12. 9.30 - bohoslužba
31. 12. 15.00 - Sborový silvestr
2. 1. 18.00 Novoroční koncert amerických spirituálů skupiny Let’s Go!

Praha 10 - Strašnice, Vilová 26
24. 12. 22.00 - "půlnoční" štědrovečerní bohoslužba 
25. 12. 10.00 - Boží hod vánoční - bohoslužba s večeří Páně
27. 12. 10.00 - nedělní bohoslužba



„I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a
položila do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou 
(v hostinci).“ 

Lukášovo evangelium 2,7 
Betlém je vzdálen od Jeruzaléma asi coby kamenem dohodil.
Davidův královský rod, který z Betléma pocházel, zůstal
nenávratně viset někde v minulosti. A s tím někde zapadla i
sláva městečka, ve kterém nyní vše plyne ospalým, provinč-
ním tempem. V tom městě žil jeden hostinský, který o hosty
téměř nezavadil. Avšak když císař Augustus
nařídil učinit soupis lidu po celém království,
aby věděl, kolik daňových poplatníků vlastně
má, každý z Izraele se musel dát zapsat tam,
odkud pocházela jeho rodina. Zájezdním hos-
tincům v Betlémě nastaly zlaté časy a onen hos-
tinský toho chtěl patřičně využít. Jeho dům byl
naplněn hosty až k prasknutí, jen aby byl
každý alespoň pod střechou. 
Vše se odvíjelo hladce až do chvíle, kdy na
dveře hostince zaklepali muž a mladá dívka.
Očividně nesezdaný pár, maximálně tak za-
snoubený, ona navíc těhotná. „Je mi líto, už ne-
mám žádné místo,“ odfrknul si s úlevou hos-
tinský. „Ále, to by chtěli mít svůj pokoj, poslat pro porodní
bábu, hřát vodu, prát hadry. A to by se kvůli jejímu stavu
ještě dostali do řečí a já s nimi,“ říkal si s omluvou pro sebe,
když odcházel od dveří, které předtím rázně zabouchnul. 
Pak mu to ale nedalo, protože ti dva zrovna jako vandráci
nevypadali. A v tomto čase je lepší, když lidi drží pospolu.
Otočil se a skrze zavřené dveře zabručel. „Ale jestli chcete,
můžete přenocovat za domem ve chlévě.“ „Vidíš, Marie,“,
říká muž, „alespoň budeme pod střechou. Neboj, dobře to
dopadne. Uvidíš.“ 
Když bylo něco po půlnoci, ozval se z chléva novorozenecký
křik. „No jo, však jsem si to myslel, ta holka sotva stála na
nohou,“ broukl si v posteli hostinský a převalil se na bok. 
O chvíli později jakoby zaslechl hudbu, která ze chléva
vycházela. „No, to snad… to snad ne, voni si tam budou ještě
vyzpěvovat, nebo co. I když hudba je to docela parádní, to se
musí uznat.“ A to ještě netušil, že mu tam zrovna vyhrávají
celá „nebesa“. 
Když už začal pomalu usínat, zaslechl pod okny nějaký šra-
mot. Právě procházející stádo ovcí začalo bečet a občas štěk-
nul pes, co kolem nich běhal. „Při všech praotcích, co to má

jenom znamenat? To se mi sem s nimi nastěhujou všichni
pastýři z okolí, nebo co? To je hluku, jako by se měl narodit
novej král David.“ 
Převalil se na druhý bok, ale po chvíli mu to nedalo. Vstal,
nazul si papuče, vzal lampu a šel do chléva. Zvláštní ale bylo
dění kolem. Spousta lidí stálo nebo klečelo před ním. Kolem
jasně svítila veliká záře, ze které vycházel mnohohlasý po-
zdrav pokoje. Jakoby to říkali snad samotní andělé. „Jenom
nevím,“ říká hostinský pro sebe, „jestli je ten pozdrav pro

všechny lidi, nebo jen pro ty, co mají dobrou
vůli. Nebo aby lidé měli dobrou vůli? Kdo se 
v tom má vyznat.“ 
Záře ale náhle zmizela, pastýři se po chvíli
zvedli a dali spánembohem. Hostinský tam
zůstal stát sám i s novopečenou rodinkou.
Všechno neobyčejné zmizelo a zůstal jen chlév,
jesle a oni tři. 
„Ehm, no, tak nechtěli byste jít na noc přeci jen
k nám? Já už si lehnu někam na pohovku.“
Hostinský tehdy snad poprvé udělal něco
docela lidsky obyčejného, co je však přitom
vznešené a ušlechtilé. Snad proto, že to dítě
bylo tak malé, slabé, vydané všanc lidské dob-

rotě, zkrátka dobré vůli? 
Když mu pak o pár dní později strčil velbloud hlavu do okna
a u dveří stáli tři mágové, východní astrologové, přestal se
divit. I tomu, když říkali, že se přišli poklonit právě naroze-
nému králi. Proč by nový pomazaný král nemohl být jako
jeden z nás? 
A co když je to tak, že v bližním je skryt Bůh? Že vám tento
příběh, milí přátelé, přijde jako docela smyšlená pohádka?
Pak si přečtěte vánoční příběh podle Lukášova evangelia
(kap. 2), kde se píše, že Josef s Marií nenašli místo pod stře-
chou (v hostinci). Nu, a když evangelista Matouš (kap. 2)
popisuje klanění tří mudrců, ti už přece vcházejí do domu.
Přemýšlejte o tom. A také o tom, co neobyčejného se může
skrývat za docela obyčejným, skromným, ba bezbranným –
nejen o Vánocích. „Pane, prosíme tě také v tomto čase o oby-
čejné, běžné věci, které jsou vzácné a drahé. Děkujeme ti za
naše blízké, rodiny, přátele. Děkujeme za život, který jsme
přijali. I ty jsi obyčejnost přijal, abys ji naplnil vznešeností a
aby se nám stala dobrým údělem zde na zemi. Amen.“ 

David Šorm
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Pan Karel Okrouhlický si rozhodně nemohl stěžovat.
Ve své agentuře zaměstnával třicet lidí a ne-zdálo se,
že by v dohledné době musel propouštět. Pokud jde o
domácnost, sehnal hospodyni, aby byla jako za sta-
rých dobrých buržoazních časů k ruce manželce.
Když pak měla paní Klára narozeniny, přidal vždy k
daru kytici růží, kus za šedesát korun. Radostí číslo
jedna byla pro něho ovšem Sibyla. „Z té musí být jed-
nou doktorka!“ Jednak proto, že pokud jde o spole-
čenskou prestiž, jsou lékaři na prvním místě, jednak,
jestli se jednou uchytí u nějaké firmy s kosmetikou,
bude mít peněz jako šlupek. MUDr. Sibyla Okrouh-
lická! To bude mít přece váhu.
Zatím ovšem byla Sibyla jako ostatní děti – snad jen
s tím rozdílem, že jakmile se naučila počítat do sta,
začala dostávat kapesné. Výhodné bylo, že si s apa-
náží mohla nakládat, jak chtěla, a  nikomu nemuse-
la skládat účty.
Jednou se stalo, že se už začalo smrákat a Sibyla
ještě nedorazila ze školy domů. Pravda, odpoledne
měla nepovinnou angličtinu, ale co se stalo, že se tak
opozdila? Paní Klára už málem zburcovala policii,
když se Sibyla vrátila celá vzrušená domů: „Víš,
mami, kde jsme byly? Nesly jsme s Vlastou králíka
ke zvěrolékaři. Orfík se od rána nedotkl jídla a Vlas-
tě se zdál nějaký nadmutý. Ale zvěrolékař říkal, že
je Orfík tlustý, přežraný králík a že potřebuje jenom
pít a pořádně vyhladovět!“ Když to paní Klára vy-
pravovala manželovi, docela se nadchl: „Vidíš?
Vždyť se Siby na tu doktorku docela hodí, když jí
nevadí chodit k veterináři! Víš ty ale vůbec, co je zač
ta Vlasta, co se s ní Siby kamarádí?“
Pro paní Kláru samozřejmě nebyl problém zjistit si,

z jaké rodiny je Vlastička. Otec ing. Luňák učí na
obchodní akademii nějaké ty komerční předměty a
matka zůstává doma s malými dětmi. „Tedy nic
moc!“ usoudil pan Karel. „Jestli je její táta ekonom,
moc dobře si s tou kantořinou nevybral, ale jinak,
jak se zdá, to může být docela slušná rodina.“ Proč
by k nim Sibyla nechodila?
Jednou večer šli rodiče do divadla. „Poslyš, Siby,
dnes tu s tebou zůstane teta Máňa,“ ukázala matka
na hospodyni, která občas zastávala také funkci paní
na hlídání či au pair. „Jestli budeš hodná, přečte ti
kousek z ‘Narnie’. Po-
sloucháš ale vůbec, co ti
říkám? Co si to drmolíš?“
Sibyla totiž seděla ne-
hybně na postýlce a se
sepjatýma rukama něco
polohlasem odříkávala.
„Myslím, že se modlí
otčenáš!“ vysvětlila za Si-
bylku hospodyně. „Že se
modlí?“ podivila se paní
Klára, ale poněvadž měla
už zpoždění, pohladila naposledy dcerku po hlavič-
ce a vyběhla k připravenému autu. Teprve na zpá-
teční cestě z divadla si vzpomněla: „Víš, Karle, že se
Siby dneska modlila? – „Taky jsem se jako dítě
modlil,“ odpověděl poněkud upjatě manžel. „A co
má být?“ – „No přece modlit se v dnešní době!! Je
to normální? Kde to mohla pochytit?“ – „Asi u těch
Luňákových,“ pokusil se uhodnout pan Okrouh-
lický. „Ale to přece není žádná tragédie!“ – „Snad
ji to zas přejde,“ usoudila paní Klára.

S tím modlením to však nebylo pro Sibyliny rodiče
poslední překvapení. Po nějakém čase přišla Sibyla
za matkou: „Prosím tě, mami, mohla bys mi dát ně-
jaké peníze?“ – „Peníze? Ale vždyť jsi předevčírem
dostala kapesné! Neztratila jsi ty peníze?“ – „Kde-
pak! Já jsem si koupila tohle,“ vytáhla Sibyla pyšně
ze školního batohu plnou hrst plastových srdíček 
s nápisem `Občanské sdružení Život dětem`. „Paní
Luňáková povídala, že lidi nemají myslet jen na
sebe, ale mají pomáhat druhým. A ty slečny, co to
prodávaly, měly velkou radost, že jsem si koupila
těch srdíček tolik.“ – „To se jim tedy  vůbec nedi-
vím, když se jim podařilo vytáhnout z tebe všechny
peníze!“ ušklíbla se paní Klára. Ale manžel byl
večer jiného názoru: „Koneckonců ono je to vlastně

dobře, že Siby jako bu-
doucí doktorka má v sobě
už kus empatie, aby se
dokázala vcítit do pa-
cientů, co k ní budou
chodit. Společenská pres-
tiž a prachy přece jen
nejsou všechno.“
Další historka nedala na
sebe dlouho čekat. Byl už
listopad, když se kterýsi
den vrátila Sibyla domů

bez bundy: „Víš, mami, já jsem potkala paní s tako-
vým malinkým hezounkým miminkem. A ona ho
nesla jen tak a povídala, že já mám všechno a jejímu
bábiku je zima. A Vlasta mi říkala, že Ježíšek ležel v
plínkách a taky mu byla asi zima, a tak jsem jim dala
tu bundu. A maminka od toho děťátka mně moc
děkovala, že jsem hodná slečinka, a mám ti od ní
vyřídit, že jsi mě moc dobře vychovala. A taky ti
ruky boskává. Nevíš, co to znamená?“ V tu chvíli
však už paní Klára spěchala vzít si kabát: „Řekni

mi, kde jste se s tou ženskou potkaly, já se ji poku-
sím ještě chytnout.“ – „Bylo to tam, jak se vchází do
metra,“ rozpomínala se Sibyla. „No, to už tedy ne-
chytnu, vzdávám to!“ rezignovala paní Klára a po-
věsila kabát zas na věšák.
A přišel prosinec. Sibyla svědomitě referovala: „Pa-
ní Luňáková povídala, že je hřích, když se lidi o
Vánocích jenom cpou a vůbec nemyslí na to, že 
v Africe je spousta dětí, co jedí jen jednou denně. 
A taky nemůžou chodit do školy, i když by některé
možná chtěly. Ty bys jim, tati, nemohl poslat něja-
ké penízky, když jich máš tolik?“ – „Tak to tedy
ne!“ ohradil se energicky pan Okrouhlický. „Do
žádné africké Tramtárie nic posílat nebudu!“ Příští
den však řekl sekretářce: „Až půjdete, Moniko, na
poštu, vezměte tam prosím tuhlety peníze! Složenka
na ty ohrožené děti se mi válí doma už několik měsí-
ců.“ – „Dvacet tisíc!“ podivila se sekretářka. „Ale
proč to, šéfe, nepoukážete ze svého konta?“ – „Ne-
buďte zbytečně zvědavá! Prostě potřebuju od toho
na zítřejší večer pořádnou stvrzenku.“
Štědrovečerní večeře byla u konce a na řadu přišlo
rozdávání dárků. „Tak tady je něco pro Sibylku!“
podal pan Okrouhlický dceři ozdobnou obálku. „Co
to je?“ zklamaně si prohlížela Sibyla růžový útržek,
který byl vevnitř. „To je stvrzenka, že jsme poslali
penízky na děti, co se nemají tak dobře jako ty.“ –
„Na černoušky?“ ožila Sibyla. „Na černoušky zrov-
na ne, ale na jiné děti, co to potřebují.“ – „Tak jo!“
kvitovala Sibyla bez velkého nadšení otcovu oběta-
vost a začala si prohlížet další dárek. Byla to kom-
pletní výbava pro malé zdravotníky: kufřík s teplo-
měrem a malým stetoskopem, s tinkturou, obinadly
a spoustou dalších pomůcek pro první pomoc. Že by
to jednou s tou doktorkou vyšlo? Tak ať se děvče
zavčas naučí kurýrova ty, kdo mají trápení!

Daniel Henych

A ty Betléme v zemi judské,
zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými,
neboť z tebe vyjde vévoda,
který bude pastýřem mého lidu, Izraele.

Evangelium podle Matouše kap 2,6

Betlém. Co všechno se nám vybaví při pouhém slově.
Bezpočet drobných figurek v nejroztodivnějších krojích
a často s lidovým nářadím, které naše děti a vnoučata
už ani neznají. Vedle nich zvířátka, ta obyčejná z na-
šich krajin, ale i ta exotická, která ještě před nedávnem
vyvolávala představu nedostupných dálek. A hlavně ti
mudrci s truhlami darovaných pokladů. A ten krásný
mouřenín...
Ve středu všeho toho zástupu malých poutníčků i králů
od východu se však otevírá skalní sluj, nebo prostá
stavba stáje s jesličkami a svatou rodinou. Kdo si umí
vybavit chaloupky v krkonošských stráních, nebo za-
dumané zimní vesničky na Vysočině i prostotu života
lidových řezbářů, pochopí, jak blízká jim byla myšlen-
ka Božího příchodu mezi nejchudší a ponížené. Proto
tolik lásky, vložené do duše lipového dřeva, které se
pak rozzářilo úsměvy postaviček spěchajících do Bet-
léma poklonit se právě narozenému SPASITELI. 
Chudoba z  našich krajů většinou odešla. Místo po ní
však prázdné nezůstalo. Bolest a tíže života dostaly
jen jinou tvář, která bývá často skryta za příkrovem
nezájmu a moderní samoty, jindy zjevná v každodenní
brutalitě tragických lidských osudů, jak to až příliš
smutně dokládá krajina pod judskými horami dodnes. 
A přece! To všechno, co vidí naše oči a bolívá naše
srdce, doléhá jako nářek stvoření až do nadoblačných
výšin. Tam vzhůru, jako po Jákobově žebříku, stoupají
modlitby a volání lidu, který nezapomněl, že Pán Bůh
slíbil věrnost dílu rukou svých. V dobách nejbolestněj-
ších se rozlomí pouto zloby a beznaděje, volá už prorok
Micheáš (Mi 5,2), a po něm i evangelista Matouš, a nebe
se otevře a zazní hlas plný milosti a pravdy – Nebojte
se!!! Dán jest vám vévoda a pastýř toho lidu, který si
Pán Bůh přivlastnil jako své dědictví. Zapsal ho do
knihy života, jejíž poslední stránkou není epitaf na
pomnících za zdmi našich hřbitovů, ale partitura ne-
beského HALELUJAH u trůnu Beránkova... Přijď, Pane
Ježíši. Amen. 

František Pavlis

Hostinský v Betlémě

Ježíšek a Sibylka



V jednom bohulibém utěšeném křesťanském sboru sedává
zvláštní člověk. Skoro nevidí, je tak nějak pokroucený, má
zdeformované ruce a ani  jeho oblečení není zvlášť čisté a už
vůbec ne elegantní. Ten člověk je nápadný na sto honů pře-
devším tím, jak málo přitažlivě vyhlíží.
Když slyšíme o slepotě, obchází nás mráz a říkáme si - to
musí být strašné, nevidět. A utěšujeme svou mysl iluzemi o
geniálním sluchu a hmatu slepců, o všelijakých sedmých,
osmých či dvacátých smyslech navíc, kterými se takto
poznamenaní lidé vyznačují. Mimochodem, tyto náhradní
alternativy jsou velmi ojedinělým talentem jednotlivců.
Proto se o nich mluvívá.
Když si zlomíme ruku a zbývá nám k práci jen jedna, vci-
ťujeme se do někoho, kdo přišel o ruce nebo ztratil jejich
funkčnost nějakým zásahem přirozených či nadpřiroze-
ných okolností. Často  jim říkáme "smůla" nebo "nešťastná
náhoda". Ti duchovnější z nás tajuplně pokyvují vědoucími
hlavami a šeptají cosi o porušenosti. Někdy se i polohlasem
snaží vysvětlit nevysvětlitelné těm, kdo se ptají na Boží
úradky.  Praktičtější z nás přemítají, jak se člověk bez rukou
obslouží na WC, jak si nalije horkou vodu nebo otevře
tašku s doklady. A může vůbec obsluhovat mobil nebo
počítačovou klávesnici? Lépe nepřemýšlet!
Také si můžeme polámat nohu nebo obě. Rázem si všimne-
me, jak nekřesťansky kluzká je podlaha v naší modlitebně,
jak vysoké jsou schody a jak nesmyslně úzká je ulička mezi
řadami lavic. A to máme jen hloupou sádru, která naštěstí
bude pryč dřív než poslední sníh na nebezpečných ulicích
a chodnících.
Přes všechno mudrování se nemohu zbavit pohledu na bra-
tra, který na odiv všem poněkud znepokojivě, možná i tro-
chu nevkusně,  vyčnívá v první řadě modlitebny, na místě,
kde by našinec raději viděl nějakou křesťanskou VIP. Jenže
ta je roztroušená v auditoriu a v první brázdě straší ten člo-
věk. Opravdu mě už tak trochu straší. Má těch neduhů
tolik, že se mi pořád vynořují otázky, jak to asi zvládá. Tak
půjdu mezi lid Boží a trochu se přeptám:
"Prosím vás, sestro, co je to za bratra, ten v první lavici, jak
se tak divně chová?"
"Jo, aha, no to je bratr Nojaksehonemjmenuje. Dost sem
chodí, ale skoro s nikým nekomunikuje. Je to takový náš
podivínek, chápete, jak to myslím."
"Proč asi nekomunikuje? Není to třeba tím, že tu nikoho
nezná jménem a neví koho oslovit?"
"Ale prosím vás, vždyť už sem chodí takovou dobu. To už
by nás mohl znát. Nejsme přece tak velký sbor, vždyť sem
chodí sotva třicet lidí".
Snažím se představit si, že nevidím, a přitom si mám zapa-
matovat třicet hlasů, ke kterým nemůžu přiřadit tvář ani
jméno. A jsem z toho mírně konsternovaná. Ale zkusím
jinou sestru, třeba bude chápavější.
"Sestro N., chci se zeptat. Ten bratr, jak sedí v první řadě..."
"No jasně. To je Ferdinand Oříšek. Má to od narození, chu-
dák. Chodí sem asi sedm let, vystřídal všechny domácí sku-

pinky, ale nikde se asi necítil dobře. Takže teď o něm moc
nevíme. Když je mu špatně nebo je náledí, tak ani nepřijde
do shromáždění. Nikomu nezavolá, prý má málo peněz na
telefon. Ale zavolat by myslím měl, aby se aspoň omluvil.
To by bylo slušné, když je naším členem. Tuhle jsme jeho
případ probírali na staršovstvu, ale nikdo neměl žádný
nápad, jak to s ním dát do pořádku. A tak tady sedí, s ni-
kým se nebaví, člověk netuší, co z toho shromáždění má."
Potřebovala jsem trochu času, abych ze sebe otřepala to
vědro očistných mydlin, kterými mě sestra starší přelila. Je
to opravdu nehoráznost, takhle té naší církvi komplikovat
zasedání staršovstva! Ale co, ještě zkusíme nějakého bratra.
Chlapi mají přece pro sebe dost porozumění.
"Ahoj Pavle, tak mi trochu vrtá hlavou ten vyčouhlík 
v první řadě. Vypadá, že by potřeboval trochu pomoci s ob-
lékáním a možná také s domácností."
"To máš těžké, děvče. K němu si nikdo netroufá. Je to tako-
vý nemluva, skoro mrzout."
"Je ženatý? Kdo mu vede domácnost, když nemůže ani na
nohy, ani na ruce a když si nevidí možná ani na ty brejle, co
má na nose?"
"No, to je právě těžké. Nikoho nemá. Věk sice na ženění má,
ale asi by ho žádná nechtěla. Není ani krasavec, ani nepatří
k nejchytřejším. Žije z invalidního důchodu a občas si musí
půjčit, aby zaplatil nájem. Tak se to říká. Ale kdo ví, jestli si
třeba někdy nepřihne nebo tak něco.
Sestry ze sboru k němu nechodí, to by budilo pohoršení.
Přece jenom je to svobodný chlap. A jeden nikdy neví (vý-
znamné zamrkání)."
"A bratři mu chodí pomáhat?"
"No, abych řekl pravdu, nechodí. Nikdo nemá času nazbyt,
víš, jak to v dnešní době je - zaměstnání, rodina, služba ve
sboru... A on by pořád něco potřeboval, to podáš prst a je
to.  A navíc se proslýchá, že je možná homosexuál. Fakt je,
že tuhle přišel a měl na krku růžovou šálu. To bylo zvlášt-
ní. A jak byly ty povodně, bydlel u něho nějaký mladík. Prý
mu ho tam dali z charity, ale to víš, říká se leccos. "
Tak ani bratři neriskují. Zkusím ještě zajít za pastorem, ten
bude mít možná objektivnější vidění.
Bratr kazatel se tak trochu ošíval nedostatkem času. "To
víte, sestro, v neděli po shromáždění, každý mi něco chce,
ten stiskne ruku a pochválí kázání, ten přinese v obálce
nějaký ten dárek pro církev, jiný se chce omluvit z určité
akce, a než se nadějeme, je tady společný oběd, protože
dnes máme farní odpoledne."
"Já se jen chtěla přeptat na toho bratra Oříška"
"Oříšek, Oříšek..." Pastýřský pohled těká u stropu, snad
protěká až k Vševědoucímu."Není to ten -"
"Je to ten pokřivený dlouhán, co sedává v první řadě." 
"Jistě, jistě, ha ha, ta moje přepracovanost. Nebo už je to
skleróza, ha ha. No a co je s ním?"
"To já nevím, nejsem zdejší, občas sem přijdu na návštěvu.
Já se to jen snažím zjistit. Leží mi v hlavě, že se o něj nikdo
nestará. Co ho asi přivádí do tohoto sboru?"

"Upřímně řečeno, také už jsem o tom párkrát přemýšlel.
Bibli ani neotevře, že prý na to nevidí. Chvály nezpívá, ani
se nahlas nemodlí, má totiž takový nesrozumitelný a nepří-
jemný hlasový projev. Na biblické hodině se nikdy na nic
nezeptá, jako by se ho to netýkalo. Přijde, odejde, o nic a o
nikoho nejeví zájem. Někdy je s námi na společném obědě,
ale nikdy si s sebou nepřivede někoho, aby mu při jídle po-
mohl, a pak to zůstává na našich sourozencích, kteří tako-
vou službu nezvládnou a ani na ni nejsou psychicky při-
praveni. Je to složité, velmi složité. Ale teď mě omluvte, ješ-
tě letím do kanceláře vyzvednout si e-maily. Už dva dny
jsme se neviděli s mým písíčkem, ha ha. A dobrou chuť!"
Nic jsem nevyřešila, nic nevymyslela. Bylo před Vánocemi,
všichni měli napilno. Sestry plánovaly, jak zabezpečí Hody
lásky potřebným množstvím cukroví a jiných dobrot. Bratři
se zas museli volky nevolky ujmout tradiční výzdoby sbo-
rového domu, vždyť  o Vánocích by měl být krásnější a pří-
větivější než obvykle.
Na společný oběd jsem nečekala. Musela jsem se vrátit vla-
kem do svého bydliště. Cestou na nádraží jsem zahlédla
bratra Oříška. Měl blátem zacákaný kabát a brouzdal se v té
nejhorší břečce, která na chodníku byla. Asi si nevšiml, že
metr stranou od něho je chodník očištěný a posypaný.
Jaké to asi je, když řekne ruka oku - jsi mi nanic, protože
nevidíš. Jaké asi je, když oko řekne nohám - k ničemu ne-
jste, když mě nemůžete bezpečně odnést, kam potřebuji.
Jak asi je rukám, když jim nohy řeknou - kdybyste se jen
trochu snažily, šlapaly byste tou plískanicí místo nás. Jak ti,
Kriste, asi je, když máš tak podivné tělo?

Delicie Nerková

Podivné tělo

Přesýpací hodiny
Přesýpacími hodinami pomalu protéká písek odmě-
řující čas. Jeden rok je u konce a druhý začíná. Kdosi
rozstřihl nebe, k zemi se jako sněhové vločky sypou
jednotlivé hlásky, z nichž byl utvořen svět. Spolu s
tříkrálovým mudrcem se ptáš, jaká slova se z nich
zrodí a jaké činy? Milý poutníku, vše je dosud otevře-
né, ty i já z nich můžeme vyčíst poselství shůry nebo
psát pozdrav svým bližním… 

Pavel Holeka

Sám věhlasný apoštol Pavel napsal kdysi přátelům
v Římě: „..Je dobré nejíst maso a nepít a nedělat nic,
co je tvému bratru kamenem úrazu.“ Nebudeme
rozbírat, v jaké souvislosti toto doporučení apoštol
napsal. Chceme jen skromně poukázat na to, že
chvályhodný může být i pravý opak: když se totiž
člověk z ohledu na svého bližního přinutí sníst něco,
co by jinak sám od sebe nikdy nepozřel. To ať nám
přiblíží následující příběh:
Když odcházel účetní Kratochvíl do důchodu, roz-
loučil se s ním vedoucí oddělení  bodrou radou: „A
teď si můžeš, Ivane, opatřit rybářský prut a chodit
na ryby.“ – Nic nemohlo Ivanovi připadat komič-
tější. K rybám měl celkem příznivý vztah snad jen v
raném dětství, když ještě chodil s matkou k dětské
lékařce. Aby zabavila čekající dětské klienty, měla
paní doktorka v čekárně akvárium s pestrými živo-
rodkami, halančíky a tetrami, které Ivana vždy zno-
va fascinovaly. Naopak rybí tuk, který mu laskavá
pediatrička předpisovala, aby nebyl bledý, s křikem
odmítal nebo polykal přímo s odporem. Kladný
poměr nezaujal ani k vánočním kaprům, kteří pla-
vali ve vaně, poulili oči a čekali na to, až je tatínek
odnese do dřevníku a popraví sekáčkem. Jak by si
tedy Ivan mohl s klidem pochutnávat na jejich ma-
su! Proto když na Štědrý den usedala rodina k pro-
střené tabuli, osmažila soucitná maminka Ivanovi
místo svátečního rybího řízku topinku.
Běžnou vlastní rodinu později už Ivan neměl.
Rodiče mu zemřeli poměrně brzy, a tak bydlel se
starší sestrou a její rodinou. Snášeli se docela dobře
a malé neteře byly zvyklé, že mohou kdykoliv navš-
těvovat svobodného strejdu, který obývá pokoj do
dvora. To však bylo už dávno. Teď již léta žil Ivan
sám. Sestra a švagr byli po smrti a od vdaných nete-

ří dostával pouze pozdravy k narozeninám, Veliko-
nocům a Vánocům. Měly kolem sebe vlastní capar-
ty a strejda přece jen patřil k minulosti.
Byl Štědrý večer a Ivan se chystal strávit jej tak, jak
si v posledních letech přivykl. Stromeček si už dáv-
no sám pro sebe nechystal, ale zapálil si alespoň
vánoční svíci. Nebyla to svíčka, zapálená tak zva-
ným „betlémským světlem“, které se dnes dostává
jako štafeta rozmanitými dopravními prostředky do
různých konců světa. Svíčka byla přátelská pozor-
nost od kamaráda, který před lety jako účastník
šachového turnaje v Izraeli navštívil také místo Ježí-
šova domnělého narození. Svíčka už byla z poloviny
ohořelá, ale přece jen vydávala
docela jiné světlo než žárovky a
připomínala Ivanovi mimořád-
nost přítomné chvíle. Pak sáhl
po staré rodinné Bibli. Na po-
sledních stránkách bylo ručně
zapsáno několik desítek jmen 
s daty narození, křtu a úmrtí,
někdy i velmi brzkého. Byli to Ivanovi předci, větši-
nou zbožní muži a ženy, a Ivan při pohledu na jejich
jména cítil obvykle mírné rozechvění.
Avšak právě ve chvíli, když si chtěl jako každoročně
přečíst z Bible vánoční evangelium, ozvalo se zakle-
pání na dveře. Když Ivan dveře otevřel, uviděl žen-
skou postavu s kastrolkem v ruce. Byla to Jarmilka.
Jarmilka byla už nemladá ženská, která léta zastá-
vala v domě funkci správcové. Obývala domovnic-
ký kumbál, který tvořila jediná místnost přímo u
domovních dveří. Jejím spolubydlícím bylo staré
psisko neurčité rasy, které před lety zdědila po své
předchůdkyni. Kříženec byl už skoro slepý a visel na
své velitelce celým oddaným psím srdcem. Sama

správcová toho do školy moc nenachodila a její slov-
ník obsahoval dost obhroublých výrazů. Všichni 
v domě však uznávali, že je pracovitá a že má v ba-
ráku pořádek.
„Dobrej večír!“ pozdravila návštěvnice. „Jestli vás,
pane Kratochvíl, vyrušuju, tak se vomlouvám.“ Pak
postoupila dál do předsíně: „Víte, uvařila jsem si
dobrou rybí polívku, když je ten Štědrej večer, a
řekla jsem si: Pan Kratochvíl je taky sám a určitě si
takovouhle polívku neuklohní. Tak se s ním vo ni
podělím. Kdepak máte nějakej hlubokej talíř?“
V první chvíli měl Ivan chuť rázně se ohradit, že
rybí polévku nemůže ani cítit. Vždyť když na rekre-

ačním zájezdu navštívil v Bur-
gasu s ostatními turisty tamější
proslulou rybárnu, vyhnal ho od-
tamtud právě vše prostupující
pach rybí polévky. Teď ho však
něco zadrželo, aby neodmítl:
„Dobře, já si ten váš rendlík
vezmu do kuchyně a přeleju si

to tam do svého hrnce!“ – „To ne!“ zarazila ho do-
movnice. „Polívku jsem před chvílí dovařila a dala
jsem na ni pokličku, aby vydržela pro vás teplá.“ –
„Půjdeme tedy radši do pokoje,“ ustoupil Ivan.
V pokoji vyndal ze starobylého příborníku sváteční
talíř: „Tak mi tu polévku můžete naservírovat sem!“
Ale Jarmilka nebylo spokojená: „Vy se k tomu, pane
Kratochvíl, pěkně posadíte a já vás jednou obslou-
žím. Ale počkejte ještě vokamžik! K rybí polívce
patří přece ještě tohle!“ – a postavila na stůl mistič-
ku s drobnými kostičkami: „Bez vosmažený žemlič-
ky to není vono!“
Zatímco se Ivan pustil do jídla, zůstala Jarmilka stát
a zálibně přihlížela, jak polévka mizí z talíře. Ivan si

uvědomil svou nezdvořilost. „Alespoň na chvíli se,
paní správcová, posaďte!“ vybídl domovnici. A
když dojedl, navrhl jí: „Jestli nespěcháte, něco pěk-
ného vám přečtu.“ – „Přečtete? protáhla obličej Jar-
milka, která čekala spíše pochvalu nebo poděkování.
„No, snad to to moje zvíře na chvilku beze mě vydr-
ží,“ nakonec souhlasila pozvaná. 
Vánoční četbu z Lukášova evangelia měl Ivan zalo-
ženu úzkou výšivkou ze Slovácka a uměl text za
dlouhá léta téměř zpaměti. Jarmilka pozorně poslou-
chala a nakonec podotkla: „Vono to zní skorem jako
pohádka. A to je všecko vůbec pravda?“ Ale dřív
než mohl Ivan odpovědět, pochlubila se: „Já mám
taky Ježíška, ale dospělýho, co mi dala k biřmování
kmotřička.“ A vydolovala zpod límce řetízek s drob-
ným krucifixem: „Myslíte, pane Kratochvíl, že ten-
hle obětovanej je ten samej Ježíšek jako ten v jeslič-
kách? „Ivan zaváhal, ale pak ji ujistil: „Určitě je to
tentýž!“
K obsáhlejšímu komentáři se už nedostal, protože
odzdola dolehl do pokoje srdceryvný psí nářek. „Tak
já musím jít!: začala se zneklidněně poroučet do-
movnice. „Nemůžu ho přece ubožáčka vopuštěný-
ho nechat takhle výt!“ Popadla prázdný kastrolek,
rychle popřála „Dobrou noc a pěkný svátky!“ a vy-
dala se po schodech dolů do svého kutlochu.
Po jejím odchodu měl Ivan smíšené pocity. Neměl ji
přimět, aby se přece jen ještě chviličku zdržela? 
A neměl se pokusit jí vysvětlit, jak to všecko s Ježí-
šem v jeslích a na kříži bylo? Snad někdy příště!
Jestli k tomu „příště“ někdy došlo, nevíme. Ale že se
Ivan kvůli správcové Jarmilce překonal a že se do
rybí polévky i s krutým sebepřemáháním pustil, 
z toho by měl patrně sám apoštol Pavel radost.
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