
PAne, PrOsíme, zAchrAň nás
Před svými následOvníky!

lukáš 9,51-62

Deklarovaná smysluplnost života
radikálů. Vše podřízeno jednomu
cíli. Umění každodenní oběti i oběti
totální. Jak děsivé pro nás, zvyk-
lé dělat kompromisy a ustupovat 
z ideálů. Jak děsivé a jak přitažlivé.
Jak toužíme navrátit smysl svým

dnům oddáním se něčemu, co nás
převyšuje, konečně za něčím pevně
stát.
"Den za dnem jsme silnější, lidé se
přidávají na naši stranu. Myslíme na
nejvyšší cíle - před námi je hlavní
město - Jeruzalém (možná je to taky
Bagdád). A najednou tahle vesnice,
která nám nevěří! Nevědí snad, kdo
jsme? Za to ponižující vyhození za-
platí! Konvertují, nebo ucítí naši sí-
lu!" Jan, nejmilejší z apoštolů, navr-
huje řešení: "Přivoláme oheň z nebe,
aby je zahubil. Vždyť tak to dělal
Veliký prorok.“ (2 Kr 1,9-18)
"Ne tak, Jane! Syn člověka nepřišel
lidi zahubit, ale zachránit," říká Je-
žíš. Ty, kteří Ježíše odmítají, zachra-
ňuje před těmi, kteří Ježíše následu-
jí. "Táhneme na hlavní město, ale
úplně jinak než si myslíš, Jane. Jsem
radikálnější než Velký prorok, a pro-
to se na ně ohlížím. Nezahubím je."
Následuje příliv sympatizantů: "Je-
žíši, budu tě následovat bezpodmí-
nečně!" Další nebezpečný radikál!
"Vždyť jsi to právě teď zažil: násle-
dovat mě je skutečně radikální.
Nebudeš doma ani mezi svými. Ne-
najdeš bezpečí ani v pocitu smyslu-
plné cesty. Pojď tedy a vydej se na

radikální cestu. Zažiješ ztrátu smys-
lu, ztrátu bezpečí a ztrátu domova.
Skutečné hodnoty se rodí dlouho a
cestou oběti."
A pak jiný: "Budu tě následovat tak,
jako Elíša následoval Velkého pro-
roka. Jen stejně jako on mi dovol se
rozloučit s rodinou. Políbím mamin-
ku a tatínka" (2 Kr 19,19-21). 
Že by konečně umírněný český
evangelík, který ví, že hodnoty rodi-
ny a úcty k ní jsou posvátné?
"Jsem radikálnější než Velký prorok,
a proto se neohlížej. Nepotřebuješ se
ohlížet na ty, kteří mají jiný názor.
Nemusíš na ně sesílat oheň, Jane. A
nepotřebuješ se také ohlížet na to,
abys byl zabezpečen. Věz jenom, že
budeš stále na cestě - tedy bez do-
mova. Nepotřebuješ se ohlížet ani
na tradice a konvence, když by tě
brzdily v cestě za mnou. Následuj
mě a ty konvence naplníš zas smys-
lem a významem. A nepotřebuješ se
ohlížet ani na rodinu, když mě ná-
sleduješ. Moje cesta totiž vede také 
k nim. Vrátíš se k rodičům jako sku-
tečně milující, obohacen o cestu, kte-
rou jsi prošel."

Maroš Klačko, 
farář ČCE, Praha 5 - Smíchov
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Poselství k neděli Oculi

O ní měl psát William James (1842-
1910), americký psycholog a filosof,
jenž místo učených výkladů se sna-
žil pomoci svým studentům a čtená-
řům lépe žít. Tvrdil, že díky nábo-
ženské zkušenosti víme, že nábožen-
ství bylo vždycky přítomno v lidské
společnosti a pomáhalo žít a jednat
ve spletitém světě. Každý člověk má
vůli uvěřit. Žít pro něco je mu důle-
žitější než žít. Absence víry vede
však ke zhroucení života. Opustíš-li
víru, proviníš se sám proti sobě a tvá
duše onemocní. Dnes je pro nás ná-
boženská zkušenost jako základ a
východisko nepřijatelným a zastara-
lým předpokladem víry. Ale jeho
pojmenování důsledku hříchu ne-
mocnou duší vyhovuje našemu bib-
lickému uvažování o hříchu.

Svým hříchem se člověk dostane do
příkrého rozporu se svým učením o
stvoření, sám se sebou. To je jeho
nemoc, ať už o ní ví nebo ne. Je zdvo-
jený; apoštol Pavel poznal ze zkuše-
nosti: Nedělám to, co chci, ale dělám
zlo, které nechci. My obvykle rozpo-
znáváme tu rozdvojenost na svém
sousedovi: Takový hodný a řádný
člověk a on udělá tak strašnou věc.
Apoštol Pavel poznal a potvrdil, že
tato rozdvojenost patří ke každému
člověku bez výjimky. Rozdíl mezi
lidmi je jen v míře vědomí o této roz-
dvojenosti.
Jejím důsledkem je špatný život – to
je první důsledek nemocné duše.
Člověk, který vzal svůj život s vděč-
ností z Boží ruky a miloval Boha, se
ve svém srdci zatvrdil proti svému

Stvořiteli. Jeho srdce je od té chvíle
falešné a převrácené, což se projeví 
v tom, že člověk má zalíbení sám 
v sobě a v radostech tohoto světa.
Protože však nepřestává být Božím
stvořením, hřích ho vede na obě stra-
ny: aby utíkal od Boha, i aby ho hle-
dal, aby ho popíral, i aby se ho bál.
Bude praktikovat bezbožnost i zjev-
nou zbožnost, bude světák ve světě 
i věřící v kostele před lidmi.
Rozdvojenost se projeví také v tom,
že vytvoří podivný, nesprávný
vztah mezi morálkou a nábožen-
stvím, jako by náboženství osvobo-
zovalo od mravní odpovědnosti.
Zrovna tak rozdvojený člověk vy-
tvoří mylný, nepřátelský vztah mezi
společenstvím a jednotlivcem, jako

rozdělený člověk má nemocnou duši

Dokončení na str. 2

Na počátku února proběhlo na sousedním Slovensku referendum o
tom, jak by měla vypadat tradiční rodina a sexuální výchova na ško-
lách. Byly položeny tři jednoznačné otázky:
1. Souhlasíte s tím, aby se manželstvím nemohlo nazývat žádné jiné
spolužití osob kromě svazku mezi jedním mužem a jednou ženou? 
2. Souhlasíte s tím, aby párům nebo skupinám osob stejného pohlaví
nebylo umožněno osvojení dětí a jejich následná výchova? 
3. Souhlasíte s tím, aby školy nemohly vyžadovat účast dětí na vyučo-
vání v oblasti sexuálního chování či eutanazie, pokud jejich rodiče
nebo děti samy nesouhlasí s obsahem vyučování? 
I z některých našich církevních kruhů se před touto událostí ozývalo,
že máme jako křesťané co závidět svým východním sousedům, kteří
se snaží vzdorovat trendům současné doby, které moc nenapomáhají
udržovat rodinu tak, jak byla v tomto prostoru vnímána nejen jako
dědictví žido-křesťanských vlivů, ale především odraz Božích stvoři-
telských řádů.
Snad tím větší bylo pro některé zklamání, že slovenské referendum,
jistě nelehce docílené, vlastně skončilo fiaskem. Nikoliv tím, že by
lidé odpovídali na položené otázky NE, naopak ze zúčastněných voli-
čů na všechny otázky odpovídalo přes 90 % svým ANO; jenže opráv-
něných voličů se dostavilo k urnám zoufale málo, takže referendum
bylo neplatné.
Nedá se ovšem tvrdit, že toto referendum bylo prohrou zastánců
modelu klasické rodiny. Spíše byl zpochybněn způsob, jak své pře-
svědčení vyjádřit a jak je oprávněné jej prosazovat pomocí státních
zákonů.
Skupina slovenských osobností, zvláště z řad teologů, zveřejnila své
tříbodové stanovisko k zmíněnému referendu a vyjádřila v něm své
hluboké výhrady. Citujeme druhý bod:
"Referendum je misijně kontraproduktivní a kompromituje zvěst
evangelia Ježíše Krista v očích společnosti. Posláním křesťanů je šíře-
ní zvěsti, která je nabídkou pro každého člověka. Tento nástroj slou-
ží k prezentování hodnot, které dokáží transformovat společnost jen
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bylo referendum 
na slovensku prohrou?

Aktuálně: Oficiální lOgO ČeskObrAtrské církve evAngelické
Dosud je Českobratrská evangelická církev neměla.
Běžně i na dokumentech v internetové podo-
bě to byla již modernističtěji pojatá otevře-
ná Bible s kalichem. Zřejmě existuje i ofi-
ciální, kulaté razítko, jak tomu bývá na
sborech, ale závazné usnesení o ofici-
álním symbolu dosud scházelo. To se
nyní mění rozhodnutím loňského
synodu a nynějším zadáním Ústřední
církevní kanceláře.  
Byla vyhlášena soutěž na grafické zpra-
cování loga ČCE: „Předmětem zadání je
barevné logo ČCE včetně loga manuálu ve
dvou variantách, vycházejících z jednoho grafického
návrhu (jedna, jejíž nedílnou součástí bude text Čes-

kobratrská církev evangelická) a druhá bez textu.
Obě varianty také v černobílé mutaci.

Grafické zpracování by mělo zohlednit
význam církve, její smysl a zasazení do

historického a kulturního života.
Logo se bude používat v oficiálních
dokumentech ČCE (dopisy, obálky,
vizitky), pro webovou stránku, pro-
pagační materiály apod. Soutěž je

veřejná a anonymní. Přihlášení do
soutěže je možné elektronicky na adre-

se sekretariat@e-cirkev.cz. Další podrob-
nosti a upřesnění poskytne Tomáš Najbrt

(kontakt najbrt@e-cirkev.cz). Termín pro odevzdání

Anglikánský kostel v Nassau na Bahamách, kde se jistě tento pátek sejdou 
věřící u příležitosti Světového dne modliteb
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by jednotlivec nemohl být částí spo-
lečenství, leč proti své vůli. Dějiny
lidstva podávají dostatek důkazů,
jak rozdvojenost vede člověka do
dalších rozporů se sebou, s druhými
a se světem, ale na druhé straně za-
brání tomu, aby svět a jeho běh byl
vykládán jako schopný ustavičného
pokroku.
V minulém století se mluvilo a ještě
více psalo o velikosti a ubohosti člo-
věka. Něco v člověku jej ukazovalo
jako slavného a na druhé straně nao-
pak dosvědčovalo neblahé důsledky
jeho pádu od víry a poslušnosti v
jeho mizérii. Avšak ani člověk sám
se nedovedl podívat na známky své
velikosti a ubohosti, aby neviděl buď
jedny nebo druhé. Hned byl ochoten
hlásat, že člověk je dobrý, podruhé v
něm spatřil samého ďábla. Tento
dvojí pohled se odrazil v jeho boji
mezi materialismem a idealismem.
Materialistický cynismus, který drží
duši při zemi, se střetával s různými
druhy utopie, která chtěla člověka
vyzdvihnout až na novou zemi a
nové nebe.
Je dobře známo, že Sören Kierke-
gaard (1813-1855), dánský filosof a
teolog, nazval své hlavní dílo „Ne-

mocí vedoucí k smrti“. V něm uvedl
všechny psychologické důsledky
rozdělení člověka a vytvořil křes-
ťanskou psychologii nesrovnatelné
hloubky a šíře. Snad se mu v tom
může rovnat jen Blaise Pascal (1623-
1662), francouzský filosof, jehož
„Myšlenky“ jsou křesťanskou psy-
chologií, založenou na poznání veli-
kosti i ubohosti člověka. Pascal a je-
ho dovršitel Kierkegaard svým psy-
chologickým dílem dokázali, že
křesťanství má v pohledu na člověka
pravdu. 
Připomeňme, že člověk sám o své
rozdvojenosti ví. Apoštol Pavel to
potvrdil svým výrokem, že činí to,
co nechce. Rozumí svému výroku 
v úzké souvislosti se zákonem, který
se vynořil jako žalobce. Kdo mne
vysvobodí z tohoto těla smrti – ptá
se Pavel, podrobený zákonu, z ně-
hož se nemůže sám vyprostit. Od
zlořečené tíže zákona nás vysvobodí
Kristus a stvoří naši novou existenci.
Nemocná duše – rozdělený člověk
důvěrně zná nejistotu svého srdce.
Zatleská, když uslyší slavné Augu-
stinovo slovo: Mé srdce je neklid-
né, dokud nespočine v tobě, Pane.
Ovšem je neklidné, pokud je jinde,
než má být. Když opustilo místo,

které mu určil od počátku Bůh,
hledá pokoj a upokojí se, až jej nalez-
ne v Bohu. Jinak mu zůstává smutná
nostalgie, vnitřní napětí, vědomí, že
se zatoulalo daleko od svých začát-
ků. Idealisti mluví jen o tomto vzdá-
lení, křesťanské myšlení přičte no-
stalgii vědomí viny.
Toto vědomí viny patří k rozdělené-
mu člověku, který činí to, co nechce.
K vědomí viny jej přivádějí jednotli-
vé pády, kdy zklamal Boha, sám
sebe i bližního, avšak hlavním obsa-
hem vědomí viny je poznání, že jeho
vina není částečná, jednotlivá, ale
totální; člověk celým svým životem
zklamal Boha i sebe. Avšak právě
proti vědomí celé, nerozdělené viny
se člověk brání, nechce si přiznat
pravdu. Omlouvá se, vymlouvá se a
na své vědomí viny posadí dusítko,
aby je neslyšel a necítil. Nicméně
právě toto vědění o totalitním pro-
padu nám připomene, co jsme a čím
bychom měli být. A na naši existenci
padá smutek.
Posledním důsledkem rozdělení člo-
věka, jeho nemoci je „blbá nálada“,
nebo otrava, která se dočká vysvo-
bození, až se setká s Boží smiřující
láskou v Kristu. 

Josef Veselý

sPOry O registrAci ukrAjinské PrAvOvěrné
řeckO-kAtOlické církve (uPřkc v Čr)
Na základě opětovného odmítnutí registrace církevního společenství či
hnutí, které již v naší republice několik let působí, vedoucí jejího příprav-
ného výboru otec Václav S. Cigánek a dosud její jediný duchovní rozeslal
více než dvaceti představitelům církví (ale také na vědomí prezidentu i
předsedovi vlády) dopis, ve kterém požaduje jejich vyjádření, zda vlastní
"věrovyznání" považují za dostatečné k prosazování hodnot, které zaru-
čují celospolečenský spravedlivý řád, či zda vidí nějaké záruky spravedl-
nosti v rovnocennosti všech náboženství a vyznání.
UPŘKC v ČR je poměrně mladým a nepočetným útvarem s poněkud ne-
jasnými vazbami, ale s poměrně zřetelnou kritikou stávajících církví, kte-
rým vyčítá přílišnou otevřenost k nekřesťanským náboženstvím. 
Čas ukáže, zda se v budoucnu podaří tomuto útvaru dosáhnout registra-
ce u Ministerstva kultury ČR a zda jeho důrazy osloví větší množství těch,
kteří by se k němu přidali.

kAm evrOPA dOsPělA?
Na vývoj v Evropě můžeme pohlížet z mnoha hledisek. Některým tren-
dům můžeme upřímně fandit, většina nás však naplňuje starostmi a oba-
vami. Dost zásadní se mi však zdá, že po událostech v Dánsku, kdy došlo
k útokům na občany i před synagogou, vyzval izraelský premiér Benjamin
Netanjahu Židy, aby se z Evropy masivně přesouvali do svého domova,
do Izraele, protože nastal čas, kdy jsou Židé zabíjeni jen proto, že jsou
Židé. Toto pokládám za jeden z nejzávažnějších projevů stavu současné
Evropy - i když se, doufejme, jedná jen o projevy extremistických jednot-
livců.
Je povzbuzující, že na incident v Dánsku zareagovala tamní veřejnost
pochodem asi třiceti tisíc lidí, kterým chtěli dát najevo, že útoky extremis-
tů odsuzují. 
Ještě významnější byla akce v Norsku, kterou podnítila teprve sedmnácti-
letá muslimka, při které muslimové, kteří se drželi za ruce, obklopili 
v Oslu židovskou synagogu jako symbolický ochranný řetěz.

nOvě jmenOvAní kArdinálOvé
Papež František jmenoval 14. 2. 2015 dvacet nových kardinálů - a můžeme
konstatovat, že tato skupina svou skladbou odráží "katolicitu" své církve,
protože pocházejí ze všech oblastí světa, konkrétně ze čtrnácti různých
národů. 

podle médií Bohumil Kejř

nA sinAjském POlOOstrOvě byl vysvěcen
První kOPtský kOstel
Deset let od položení základního kamene dostalo křesťanské společen-
ství na Sinajském poloostrově svůj první kostel v Šarm el Šejk, který byl 
15. února zasvěcen Panně Marii Královně míru. 
Slavné liturgii v alexandrijském obřadu předsedal koptský katolický
patriarcha Ibrahim Sidrak. Bohoslužby se účastnil také guvernér dané-
ho regionu.
“Pro křesťany v Egyptě nastal velký den,” prohlásil při konsekračním
obřadu Mons. Makarios Tewfik, biskup eparchie Ismailia, pod kterou
spadá známá turistická lokalita. 
Podle faráře P. Bolosa Gary budou do kostela chodit zejména turisté, ale
také místní zaměstnanci v turistickém ruchu, kteří často pocházejí ze
zahraničí, zejména z Filipín. 
“V oblasti totiž žije velice málo egyptských koptských křesťanů,” vy-
světlil farář, který v Šarm el Šejk slouží od roku 2010 a slaví bohosluž-
by rovněž v latinském obřadu, a to anglicky a italsky.
Vybudování kostela umožnila papežská nadace Kirche in Not, která
uhradila veškeré náklady spojené s jeho výstavbou. 
Právě donátorům patřil dík místního biskupa: “Katolíci z celého světa
podpořili stavbu kostela, který bude sloužit věřícím z celého světa. To
dokazuje, že jsme jediným mystickým tělem v Kristu,” uvedl Mons.
Makarios Tewfik.

podle RV noe 

rozdělený člověk má nemocnou duši
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z církví doma i ve světě

V Evropě se v posledních několika dese-
tiletích výrazně zvýšil podíl muslimů.
Již od raného  středověku muslimové žijí
mezi námi a nejsou cizorodým prvkem,
protože se podíleli na vytváření kultur-
ního života Evropy podporou univerzit-
ní vzdělanosti, literární i vypravěčské
tvorby, matematiky a ostatních věd. Pří-
tomnost islámu a muslimů se stala i 
v České republice blízkým a bezprostřed-
ním jevem. Uvědomujeme si, že existuje
více modelů vztahů mezi křesťany a
muslimy. Ve východní Evropě a na
Balkánu žijí křesťané a muslimové spo-
lečně již několik staletí, v západní Ev-
ropě výrazně přibylo muslimů v posled-
ních několika desetiletích. V zásadě však
spolu křesťané a muslimové v západní i
východní Evropě vycházejí převážně
dobře. Z obou stran proti společnému
soužití vystupují extremisté, kteří jsou
ovšem v menšině, přestože média zprá-
vám o činech extremistů i u nás posky-
tují nepoměrně více prostoru. Chceme
proto vyjádřit svůj názor na islám a na
vztahy křesťanů a muslimů.
Vyznáváme
Jako křesťané vyznáváme víru v jediné-
ho Boha, zjeveného v Ježíši Kristu. Víra
v něj proto nemůže vést k nenávisti nebo
nesnášenlivosti vůči jinověrcům. To, že
s židy a muslimy sdílíme řadu společ-
ných témat monoteistického nábožen-
ství, neznamená oslabení naší víry 
v Krista. Přiznáváme se k mnohaletým
mírovým iniciativám, které iniciovalo
Prohlášení parlamentu světových nábo-
ženství (1993), proto usilujeme o smír
mezi náboženstvími. V duchu Všeobec-
né deklarace lidských práv (1948) i  my

se považujeme za členy jedné rodiny lid-
stva, v níž požívají lidskou důstojnost
lidé věřící i nevěřící. Přiznáváme se 
k lidským právům i povinnostem a dů-
stojnosti každého člověka, jak to vyjádři-
la encyklika svatořečeného papeže Jana
XXIII. Pacem in terris (1963) a kolektiv
autorů v evangelických Zásadách Čes-
kobratrské církve evangelické (1968).  
Odmítáme
-Násilí ve věcech víry.
-Neoprávněné zevšeobecňování, které
vede k projevům nepřátelství vůči mus-
limům v České republice, ačkoliv místní
muslimská komunita se od islámského
extremismu opakovaně distancovala.
Znepokojuje nás šíření jednostranného
negativního obrazu islámu v médiích,
nevhodné výroky politiků o islámu a po-
pulistické využívání protimuslimských
nálad v předvolebních kampaních.
-Jakékoliv strategie boje proti islámu jako
světovému náboženství, jak je veden na-
příklad iniciativou White Media a Islám
v ČR nechceme.
Vyzýváme
- Muslimy a islámská společenství v
České republice, aby vystupovali proti
jakémukoliv zneužívání svého nábožen-
ství k šíření nepokojů a násilí.
- Muslimy k dialogu s křesťany na růz-
ných úrovních.
- Křesťany k tomu, aby přikázání lásky 
k bližnímu vztahovali i na muslimy
otevřeně a pravdivě.
- K spravedlivému a vyváženému hod-
nocení každého člověka a k překonávání
předsudků. Vážíme si všech, kteří k ro-
zumnému dialogu, k pokojnému soužití
jednotlivých skupin a ke zklidnění ve

společnosti již přispívají.
- Média a novináře, aby se ve snaze o
zvýšení sledovanosti nepodíleli na šíření
nenávisti ve společnosti.
Doporučujeme
- Církvím a jednotlivým církevním spo-
lečenstvím naplňovat bod 11 z Charty
ekumeniky (2007), v němž se praví: „Již
po staletí žijí v Evropě muslimové. V ně-
kterých evropských zemích tvoří silnou
menšinu. Odsud vycházely a vycházejí
mnohé dobré kontakty a sousedské vzta-
hy mezi muslimy a křesťany, také však
hromadné výhrady a předsudky na obou
stranách. Zakládají se na bolestných
zkušenostech v historii i nedávné minu-
losti. Chceme zintenzivnit na všech
úrovních setkání křesťanů a muslimů,
jakož i dialog mezi křesťanstvím a islá-
mem. Zvláště doporučujeme vzájemné
rozhovory o víře v jediného Boha a objas-
nění chápání lidských práv. Zavazujeme
se, že budeme k muslimům přistupovat 
s úctou a že se budeme spolu s muslimy
podílet na společných záležitostech.“
- Pořádat setkání křesťanů a muslimů,
jakož i dialog mezi křesťanstvím a islá-
mem. Zvláště doporučujeme vzájemné
rozhovory o víře v jediného Boha a objas-
nění chápání lidských práv.
- Jako základ pro rozhovor používat ini-
ciativu Společný hlas, v němž představi-
telé tří náboženství prohlásili: „Iniciati-
va Společný hlas, fórum židů, křesťanů a
muslimů v České republice, jednoznačně
odsuzuje jakékoliv zneužívání nábožen-
ství k šíření a ospravedlňování nenávis-
ti a násilí.“
- Studium odborné i populárně naučné
literatury s možností kontaktovat kated-
ry religionistiky teologických fakult a
příslušné katedry na filosofických a pe-
dagogických fakultách. Prosíme o to
zejména senátory, zákonodárce, učitele,
žurnalisty a redaktory všech médií, aby
došlo ke skutečnému smíru v naší spo-
lečnosti.
Praha 31.1. 2015 

Poselství účastníkům 
ekumenické bohoslužby

Ve spolupráci s Kateřinou Děkanov-
skou, Sandrou Silnou, Danielem
Fajfrem a Pavlem Keřkovským 

vypracoval Mikuláš Vymětal

Prohlášení 
o vztahu křesťanů k muslimům

tehdy, když si lidi získají na základě jejich svobodného rozhodnutí.
Cesta zkratek a autoritativních rozhodnutí ve prospěch křesťanských
hodnot se už vícekrát v minulosti ukázala jako zlá a poškozující vlast-
ní věc Kristova evangelia." (citováno podle www.jetotak.sk)
Snad z toho velkého množství Slováků, kteří se referenda neúčastni-
li, byl dostatečný počet těch, kteří si uvědomují, že o podobě společ-
nosti se rozhoduje jinde než přijetím nových zákonů.

Bohumil Kejř

bylo referendum 
na slovensku prohrou?

Dokončení ze str. 1

grafických návrhů loga je neděle 27. března 2015. Návrhy budou podává-
ny anonymně. Žádná část návrhu nesmí obsahovat podpis či grafickou
značku, která by k porušení anonymity vedla. Grafický návrh je třeba
dodat v některém z běžných elektronických formátů (PDF, JPG, apod.), a
to na adresu sekretariat@e-cirkev nejpozději do 27. března 2015.
Přihlášení budou o výsledku soutěže zpraveni nejpozději do 30. listopa-
du 2015. ČCE je oprávněna nevybrat návrh žádný. Pokud ČCE některý
návrh vybere, odměna autora bude činit 20 000 Kč včetně DPH, a to v pří-
padě, že se s autorem dohodnou na podmínkách smlouvy. Jednou z těch-
to podmínek bude výlučné právo ČCE na užívání loga.“
Jak bude logo vypadat? Každému se asi vybaví např. značka ochranovské-
ho seniorátu. Beránek hrdě kráčející s korouhví s kalichem, dosti neschůdně
ji držící svým kopýtkem. Zřejmě lze očekávat modernističtější pojetí.
Nevíme, zda tvar může být oválný, kosodélníkový, kosočtverečný a podob-
ně. Možná vše určeno v bližších podmínkách, jež byly zmíněny. Rozpaky
vyvolává pozdní oznámení o soutěži, když o věci rozhodl synod. Tím spíše
pak kratičký termín, dokdy musí být odevzdán. Otázkou zůstává, není-li
pro tak důležitý, exkluzivní symbol při daných podmínkách vypsaná
odměna nízká a neumenší-li zájem grafiků a výtvarníků. Nezbývá než si
přát, aby výsledek předčil všechna očekávání.

-kar

Dokončení ze str. 1

Aktuálně: Oficiální lOgO ČeskObrAtrské církve evAngelické
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Milý bratře, bedlivě jsem znovu přečetl Ř 3, 21-31, jak jste si přál, a rád bych
jen krátkou poznámkou Vaši úvahu dosvědčil a svěřil se s tím, jak ke mně
ten odstavec promluvil. 
Bezpochyby rozhoduje poslušnost Boží vůle. Slovem Zákona (Starého i No-
vého) se děje rozeznání dobra. Člověk ovšem dobrý není a Zákon nabízí
opravné prostředky. Pavel zvěstuje, že bez starého receptu zbožnosti půso-
bí Duch moudrosti a zjevení (Ef 1,17) … Zjevení spravedlnosti, jak se ze
zákona děje a jak jí rozumí zákoník? Pavel mluví o spravedlnosti Boží. 
Pán práva k pravdě nad právnickým haraburdím naší člověčiny zjevuje, jak
být v PRAVDĚ a s PRAVDOU, jíž je ON sám. Tedy i odpuštění zjevuje jinak,
než myslí Zákon. Jako stav oddlužení, když nepočítá, co bylo? Spíše čistí
výhled a inspiruje k dramatu, jímž je nový ŽIVOT, darovaný skrze víru v Je-
žíše Krista na rozcestí s nasměrováním ke slavnému cíli. 
Hrůzu našeho bezcestí (hřích světa) obnažuje očím k vidění Golgota, ano,
Golgoty světa, jak ženám naznačil cestou na popraviště, ale jen víra v Krista
vede ke vzkříšení, kdy staré věci pominuly, hle, nové všecko učiněno jest... 
A kaňky? Zase přešlapy na té cestě? Nejdeme-li jinudy, hříchy nás trápí.
Krev Krista Ježíše, zjitřená bolest Lásky, jíž je Bůh sám, mne zahanbuje.
Vykrucuji se a omlouvám. Jinému bych se snad ubránil, nějak se obhájil, ale
uhni se jeho laskavému pohledu jinam, než do lítosti … moje vina. ON JE,
JAKÝ JE, jiný nebude, smiř se s tím. Všemu navzdory mě hájí proti mně a
znovu ošetřuje svým pokojem. To možná apoštol myslí ospravedlněním 
z víry.

Samuel Jan Hejzlar

reakce čtenáře

Masaryk se nestyděl dát Ježíše do
středu našich dějin i do středu
demokracie. Kéž je Ježíš také smys-
lem naší současnosti a budoucnosti.
Dne 7.března uplyne 165 let od chví-
le, kdy se narodil 1. prezident ČSR
Tomáš Garrigue Masaryk. Narodil
se 7. března 1850 v Hodoníně a zem-
řel 14. září 1937 Lánech. Byl pedago-
gem, politikem, státníkem a filoso-
fem. Byl také poslancem rakouské
říšské rady a univerzitním profeso-
rem. V roce 1918 se stal prvním pre-
zidentem Československa. Za roz-
hodující podíl na vzniku samostat-
ného nezávislého státu byl jmeno-
ván Prezidentem Osvoboditelem. 
T. G. Masaryk byl čtyřikrát zvolen
prezidentem a sedmnáctkrát navr-
žen na Nobelovu cenu míru.
Masaryk napsal velmi důležitou vě-
tu, která má trvalou platnost: 
„Ježíš, ne Caesar, toť smysl našich
dějin a demokracie.“
Masaryk postavil vedle sebe nejzná-
mější osobnosti starověku: Ježíše a
Caesara. 
Gaius Julius Caesar (100 – 44 př. n. l.)
byl římský vojevůdce a politik. Byl
to jeden z nejmocnějších mužů antic-
ké historie. Sehrál klíčovou roli 
v procesu zániku římské republiky a
její proměny v monarchii. Jako první
Říman pronikl se svou armádou až
do Británie a za řeku Rýn. Svými
výboji rozšířil římskou moc hluboko
na sever. V roce 49 zahájil občan-
skou válku a na jejím konci se stal
jediným vládcem římského státu. Po
uchopení moci zahájil rozsáhlé re-
formy římské společnosti. Byl zvo-
len doživotním diktátorem. V roce
44 byl zavražděn a v roce 42 př. n. l.
byl římským senátem oficiálně pro-
hlášen za jednoho z římských bohů.
Ježíš nebyl císařem ani vojevůdcem.
Je však ústřední postavou dějin.
Svým vlivem způsobil rozdělení dě-
jin lidstva na dvě epochy – na epo-
chu před Kristem a po Kristu. Naro-
dil se v Betlémě v izraelské zemi,
vyrůstal v Nazaretě. Pracoval jako
tesař. Tři roky působil v Izraeli jako
prorok a kazatel, který zvěstoval
pravdu o Bohu, o člověku, o zlu, o
smrti i o věčnosti. Svou mocí  uzdra-
voval lidi ze všech nemocí a křísil
mrtvé. Zvěstoval, že je Božím sy-
nem a přišel na svět proto, aby vy-
svobodil člověka z moci zla, z moci

smrti a daroval lidem nový život 
v lásce zde na zemi a věčný život 
v Božím království. Mocí svého slo-
va proměňoval lidi – ze sobců dělal
lidi obětavé, z pyšných lidi pokorné,
ze zlodějů lidi, kteří rozdávali dru-
hým, z hříšníků dělal lidi svaté.
Nikomu neublížil a pro věčné dobro
druhých byl ochoten prolít svou
vlastní krev. Ve Velký pátek byl
ukřižován, ve velikonoční neděli
vstal z mrtvých a po 40 dnech vstou-
pil do nebe. Jeho učení, smrt a vzkří-
šení je základem křesťanské církve.
Jeho učení je přeloženo do téměř 
3 tisíc jazyků a má všude velmi klad-
ný vliv na život jednotlivců, rodin 
i národů. 
Proč dal Masaryk na první místo
Ježíše?
Ježíš byl jediným mužem v dějinách,
který s největší láskou a pokorou
sloužil všem až k sebeobětování.
Jeho učení i jeho příklad života vnáší
nový životní styl do světa plného
sobectví, pýchy a bezohlednosti.
Jeho učení ovlivnilo a ovlivňuje
velmi kladně život mnohých náro-
dů. Mělo rozhodující vliv i na život
evropských národů. 
Caesar byl mužem, který chtěl nad
druhými vládnout jako diktátor a
pod jeho vedením bylo prolito ve
válkách mnoho lidské krve.  
Když Masaryk hodnotil tyto dva
muže – Caesara a Ježíše a jejich vliv
na národy, dal jednoznačně před-
nost Ježíši. Věděl velmi dobře, že
žádný Caesar – žádný císař ani král,
žádný prezident nebo předseda
vlády nemůže dát národům ani jed-
notlivým lidem opravdovou kvalitu
života. To může dát jedině Pán Ježíš
Kristus. Jsme velmi vděční, že to
první prezident vyjádřil tak jasně a
jednoznačně: „Ježíš, ne Caesar, toť
smysl našich dějin a demokracie.“
Ano, Pán Ježíš dává smysl životu
každého člověka, dává smysl ději-
nám a dává smysl i demokracii.  
Co to znamená, že Ježíš je smyslem
našich dějin?
Dějiny mají smysl, když má smysl
život každého člověka. Co je tedy
smyslem lidského života? Masaryk
řekl: „Člověk od přírody je jistě ego-
istou.“ Každý den slyšíme a vidíme,
jak lidé deklarují: Tolik máš ze živo-
ta, co si užiješ. Ježíš ukázal slovy i
životem, že smyslem života není

sobecké užívání, ale láska - láska 
k Bohu a láska k lidem. Proč láska 
k Bohu? Proto, že Bůh je naším
Stvořitelem a dárcem všeho dobré-
ho, co máme. Milovat Boha zname-
ná milovat zdroj dobra. Proč láska 
k lidem? Protože láska, která ob-
šťastňuje jiné, činí šťastnými i nás.
Pokud je láska ve všem, je to skuteč-
ně smysl života. Láska se může pro-
jevit jakkoliv a kdekoliv a může být
skutečně všude. Masaryk to řekl i 
v následující větě:
„Ježíš, ne Caesar. To je první přiká-
zání lásky k bližnímu.“
Co to znamená, že Ježíš je smyslem
demokracie? I na tuto otázku Masa-
ryk odpovídá: „Demokracie není
panováním, nýbrž prací k zabezpe-
čení spravedlnosti.“ Lidská společ-
nost potřebuje ke své existenci urči-
tý řád, pravidla, podle kterých se
všichni řídí. Respektuje-li vláda,
která je zvolena lidem, Ježíšovo při-
kázání lásky k bližnímu a usiluje o
jeho naplnění v praktickém životě
všech občanů, pak vytváří podmín-
ky pro smysluplný a šťastný život.
Ježíš je vskutku jedinečným učite-
lem smysluplného života v opra-
vdové lásce, která slouží druhým až
k sebeobětování. „Nikdo nemá větší
lásku než ten, kdo položí život za
své přátele.“ (Jan 15,13)
Ježíš je však mnohem víc než učite-
lem lásky. Je Světlem, které ukazuje
cestu života až do věčnosti; je také
zdrojem pravdy, dává pravdivé od-
povědi na naše základní otázky
života, smrti i věčnosti, je zdrojem
života, který má smysl a jasný cíl.
On praví: Já jsem ta cesta, pravda i
život. Nikdo nepřichází k Otci, než
skrze mne.“ (Jan 14,6)
Přemýšlím nad tím, proč současní
politici neberou vážně Masarykova
slova, že Ježíš je smyslem dějin i de-
mokracie. Proč nestudují Ježíšovo
učení, proč ho neuvádějí do života
našeho národa, když má stále zásad-
ní a jednoznačně kladný vliv na ději-
ny lidstva? 
Přál bych našim politikům a všem,
kdo řídí naše obce, města i stát, aby
vzali vážně slova prezidenta Masa-
ryka. 
Kéž by byl Ježíš Kristus smyslem
naší současnosti i budoucnosti, a
smyslem demokracie i ve 21. století.

St. Kaczmarczyk

„jeŽíš, ne cAesAr, toť smysl našich dějin a demokracie.“
t. g. mAsAryk – 165. výrOČí nArOzení

Bylo to uprostřed velkolepých příprav, jaké horlivé Bavorsko
konalo proti českým husitům, na něž jako proti nevěřícím
vyhlásil zjara papež křížovou válku se všemi účinnými pro-
středky a zisky duchovními i hmotnými, když biskupské
město Řezno pobouřila téměř neuvěřitelná zpráva. V samot-
né katedrále byl náhle zatčen kněz Ulrich Grünsleder, dobře
známý každému Řezňanu, neboť tu byl vychován od jinoš-
ství. Byl uvržen do žaláře pro těžké podezření, že je nakažen
morovým jedem českého kacířství.
Zbožný řezenský augustinián, jenž má o Grünslederovi ve
své kronice delší vyprávění, uvádí, že tento kněz byl znovu a
znovu přepečlivě vyslýchán rozmanitými doktory a znalci
Písma i církevního práva, že však lstivými a zlodějskými od-
pověďmi a zapíráním zmařil, aby jeho výstřednosti mohly být
plně vyzkoumány. Ale po půl roce zalíbilo se prý Pánu, že
vyšly najevo dva Grünslederovy rukopisy, obsahující jeho
překlad dvou Husových spisů. Přeložil je pečlivě z latiny do
němčiny a tajně dával laikům. Soudcové se pokoušeli od
počátku prosince 1420 až po sklonek března 1421 přimět ho 
k odvolání zásad arcikacíře Husa a k návratu do náruče svaté
matky církve. Leč marně. Tvrdošíjně se vzpíral takovémuto
spasitelnému napomínání.
Vykonání rozsudku bylo určeno na 31. března. Veliký zvon
sezval do katedrály vybranou společnost kněžstva i davy

řezenského lidu, aby vyslechly odsouzení zatvrzelého kacíře.
Vynikající teolog augustiniánský provinciál dr. Puchhauser
vystoupil na kazatelnu a obšírnou řečí se naposledy obrátil na
neústupného stoupence zásad Mistra Jana. Vyložil a odůvod-
nil církevní učení o svrchovanosti papežské autority a vyvra-
cel čtvero hlavních bludů, v něž upadl Grünsleder: že kost-
nický koncil neodsoudil Viklefa a Husa spravedlivě a zákon-
ně, ježto nepředstavoval veškerou církev, a svěřil při Vikle-
fovu a Husovu soudcům, kteří je odsoudili nespravedlivě,
davše se svést falešnými svědectvími, dále že pro špatnost
těch, kdo na koncilu rozhodovali, neměl tu moc jako např.
koncil nicejský, nýbrž měl moc, aby na něm vyšla najevo víra
antikristova, totiž hříchy kněží. Zvláště se pak provinil, že
často plakal pro Husa, poněvadž na něm byla spáchána křiv-
da, a že více věří těm, kdo Jana Husa prohlašují za člověka
dobrého a jeho učení za dobré a církvi užitečné, než těm, kdo
tvrdí opak.
Učený doktor odůvodnil i právo církve na upalování kacířů,
zahřímal nad odsouzeníhodnou zatvrzelostí, přece však ho
ještě naposled oslovil - sedícího, nejspíše proto, že byl krutě
zmučen - těmito dojemnými slovy: 
"Vzpamatuj se, vzpamatuj, nejdražší bratře, abys spravedli-
vým Božím soudem nezahynul rukou státní moci. Zapří-
sahám tě milosrdenstvím Boha našeho a zaklínám tě draho-

cennou jeho církví, aby ses ještě navrátil ke svaté matce círk-
vi, proti níž bojuješ, která tobě milosrdně k milosti rozevírá
mateřské objetí. Třebaže jsi dosud odpíral dát se poučit a upo-
slechnout zdravých rad, nicméně přece se ještě navrať!  Zajisté
ještě, chceš-li, budeš moci nalézt odpuštění."
Leč zaklínání učeného kazatele se minulo účinkem. Nešťastný
obránce Mistra Jana a překladatel jeho spisů byl slavnostně
odsouzen a zakrátko pak dokonal v mukách upálením. Brzy
nato musel  každý, komu bylo v Řezně aspoň 12 let, slavnost-
ně přísahat, že bude bránit šíření kacířství, trestat je a ohlásit,
kdekoli by o něm zvěděl.

Z knihy "Několik postav z českých dějin" od F. M. Bartoše
(Nakladatelství Život a práce s.r.o., 1941) poslal Jaroslav Kraus

ulrich grünsleder - následovník mistra jana husa

jAn hus, struČné PředstAvení
Zajímavou ozvučenou prezentaci se základními údaji o životě a
díle mistra Jana Husa i o ohlasu jeho  vlivu v české literatuře i
výtvarném umění ve stručné podobě nabízí Jiráskova knihovna
Klučov na internetové adrese:
http://www.jkk.estranky.cz/file/285/mistr-jan-hus-600-let-na-jkk.swf
Je to pramen spíše jen populární povahy, ale příjemně zpraco-
vaný, a jako třeba zdroj pro úvodní seznámení mladé generace
s Janem Husem jej můžeme doporučit.

k „OsPrAvedlnění POuhOu vírOu“ (et-kj 5/15 – jOsef veselý)



13. Anglickému mistru richArdOvi1)

Pokoj Kristův ať se rozmnožuje ve vašich srdcích skrze Ducha svatého, který
vám je dán, nejdražší v Kristu Ježíši!
Tvůj laskavý list, který sestoupil shůry od Otce světel, mocně roznítil srdce
bratřím v Kristu, protože v sobě obsahuje tolik požitku, důraznosti, posily a
útěchy, že kdyby  jednotlivá jiná písma byla Antikristem2) pohlcena jícnem
pekelným, sám by stačil Kristovým věřícím ke spáse. Když jsem ve své
mysli rozvažoval jeho jadrnost a sílu,  řekl jsem ve veřejném kázání před
mnohými lidmi, při kterém, jak odhaduji, bylo skoro deset tisíc lidí: Hle, bra-
tří nejmilejší, jak velikou péči o vaši spásu mají nejvěrnější hlasatelé Kristovi
v cizích krajinách, že touží prolévat své celé srdce, aby nás mohli udržet při
zákonu Krista Pána. A připojil jsem: Hle, náš nejdražší bratr Richard, druh
mistra Jana Viklefa v  evangelickém díle, napsal vám tak posilňující list, že i
kdybych neměl žádný jiný dopis, musel bych se pro evangelium Kristovo
vydat až na smrt; a učiním to s pomocí našeho Pána Ježíše Krista.  Při
samotném dopisu vzplanuli věřící Kristovi tak, že mne prosili, abych jej pře-
ložil do jazyka našeho národa.
Ale nevím, co bych měl psát tobě, ani ostatním bratřím. Nemohu poučovat
daleko učenější, a když jsem slabší, jak mohu posilovat statečnější ve službě
Kristově? A co bych tedy měl říci? Tvá láska mi předem vzala z úst poučo-
vání. Zbývá mi jedině, abych prosil a opětovně prosil, abys nám pomohl
svým slovem, a děkuji, že z blahoslavené Anglie skrze tvé úsilí a pomocí
Pána Ježíše Krista nabyly již Čechy tak velikého prospěchu; a není div, že
mnohým vůně k smrti je radostí, protože pro mnohé je to vůně k životu věč-
nému. Nepřítel člověka nasel plevel do našeho království v takovém rozsa-
hu, že jen těžko a zřídka se ukázalo pšeničné zrno, celé pole člověka zabra-
ly kopřivy, že jen nesnadno mohla být nalezena cesta spásy.
Ale již lid, který chodil ve tmách, uzřel veliké světlo Ježíše Krista, protože
bydlícím v krajině stínu smrti se objevilo světlo jeho pravdy, kterou s pomo-
cí našeho Spasitele velice horlivě přijímá lid, zemané, rytíři, hrabata i prostí
občané. A když se to všechno dozví to vaše svaté společenství Anglie,
radostně s plesáním srdce provolá: Vesel se neplodná, která nerodíš, vykřik-
ni a zvolej, kteráž nepracuješ k porodu, nebo ta opuštěná má mnoho synů.3)
Věz, nejmilejší bratře,  že lid nechce poslouchat  nic jiného než Písmo svaté,
především evangelium a epištoly, a kdekoli se objeví kazatel svaté pravdy,
ať ve městě nebo ve vsi nebo ve dvoře nebo na hradě, lidé se houfně sbíhají
a pohrdají nemravným kněžstvem. A v důsledku toho se pozvedl satanáš,
protože se už pohnulo ocasem samého Behemota4) a zbývá, aby Pán Ježíš
Kristus porazil jeho hlavu. Hle, jen jsem se zlehka dotknul jeho ocasu, a
otevřel svou tlamu, aby mne pohltil i s bratřími. Nyní zuří a lživým slovem
chvílemi prohlašuje za kacíře, hned zase lichotí, hned brzy zveličují plame-
ny trestu, rozšiřují pochodeň hrůzného blýskání v cizině široko daleko, ale
doma se neodvažují dotknout temene mé hlavy. Neboť ještě nenastala hodi-
na, protože ještě Pán nevysvobodil skrze mne a mé bratry z jeho tlamy ty,
které předurčil k životu ve slávě, proto statečností naplní hlasatele evange-
lia, aby samému Behemotovi aspoň ocas přišlápli, dokud jeho hlava i s jeho
jednotlivými údy nebude zcela poražena. To si z duše přejeme, o to se sna-
žíme, jak vaše laskavost psala, proto, jak vaše láska píše, musíme pokorně
smrt vytrpět a nesmíme vzhledem k pomoci všemohoucího Pána na mysli
klesat, protože nejsvětější Pán praví: S ním jsem v soužení, vytrhnu jej a osla-
vím jej. Ó, nejsvětější vytržení a oslavení, kéž očekáváš Richarda s bratry,
který již vytrpěl mnoho soužení. Přijmi i mne bídného, abych byl se svými
bratry, kteří tvůj zákon neohroženě vyznávají uprostřed pokolení zkažené-
ho a falešného, vysvoboď nás ze soužení, protože lidská ochrana je marná,
v tobě buď naše naděje, k tobě ať nás přitahuje trojnásobný provazec, který
nelze přetrhnout, protože jej zhotovil Pán Ježíš Kristus. On sám, nejmilejší
bratře, ať dopřeje tobě a tvým pomocníkům nerušený život ve slávě, abys
mohl žít dlouhý čas a bloudící ovce navracovat na cestu pravdy.
Velice jsem se zaradoval já i všichni ostatní, kteří milujeme evangelium, že
se nám tak dobrotivě osvědčila  tvá láska, když nás poučuje ke spáse.
Náš pan král, celý jeho dvůr, královna a obecný lid jsou zaujati slovem Ježíše
Krista. Církev Kristova z Čech pozdravuje Kristovu církev v Anglii, a přeje
si podílet se na vyznávání svaté víry v milosti Pána Ježíše Krista. Přeslavný
Bůh buď vaší odměnou, že s tak velkou námahou jste dal nám ubohým pří-
klad. Pokoj vám, který převyšuje všechen rozum. Amen.
13. 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.

Nikdo z nás nežije sám sobě a nikdo sám
sobě neumírá. Žijeme-li, žijeme Pánu,
umíráme-li, umíráme Pánu. Ať žijeme,
ať umíráme, patříme Pánu. Proto Kris-
tus umřel i ožil, aby se stal Pánem i mrt-
vých i živých. 

(Ř 14,7-9)

28. ledna 2015 odešla do nebeského
„domova“ sestra Ing. Eliška Šolcová.
Kvůli aktivnímu křesťanství v kato-
lické církvi nemohla studovat podle
svého přání pedagogickou fakultu –
ledaže by se zřekla své víry. To od-
mítla. Mohla ale vystudovat elektro-
techniku. Sňatkem se dostala do
evangelického prostředí. Při zaměst-
nání a při péči o rodinu vystudovala
pedagogické minimum a mohla učit

odborné předměty na průmyslové
škole. Později také uvažovala o tom,
že se aktivně zapojí do práce církve.
Přihlásila se do biblických kurzů
synodní rady Českobratrské církve
evangelické. Ukončila je v roce 1983. 
V roce 1985 byla povolána Úzkou
radou Jednoty bratrské ke službě
kazatelky v Ujkovicích a 7. 12. 1986
byla ordinována biskupem Adolfem
Ulrichem. Snažila se malému ven-
kovskému sboru věnovat všechny
své síly. To už byla provdána za
RNDr. Ivana Šolce, CSc. Od r. 1990
se snažila o obnovení malého sboru
Jednoty bratrské v Huntířově. Pro
přicházející zdravotní obtíže však
brzy odešla na odpočinek. S manže-
lem si  koupili domek v Alšovicích a

tam upravili starou driketu (mačkár-
nu skla) na malou modlitebnu. Jako
důchodkyně sloužila ještě několik
let. Poslední léta žila na Malé Skále 
u své dcery, která se o ni pečlivě sta-
rala.
Na všech místech kazatelské služby
měla misijní odvahu a trpělivost ob-
cházet lidi, zvát je do společenství
církve a ukazovat jim život s Kris-
tem. Žijeme-li, žijeme Pánu... tohle
vědomí ji nikdy neopustilo. Umírá-
me-li, umíráme Pánu - až sem nyní
dospěla sestra Eliška Šolcová. Pán
už ji tady  nezaměstnává... Ona však
věděla, že ani smrtí se Kristu ne-
vzdálí. Věřila naopak, že už bude
věčně s ním.

J. Polma

ing. eliška šolcová 15.10.1938 – 28.1.2015Listy M. Jana Husa

13. Mistru Richardu Anglickému.1)
R. 1410. (1411 po  15. březnu.)
Mistr Richard Wyche (čti Vajč) v Londýně, „mistra Jana Viklefa soudruh v pracích evangelic-
kých", „který mnoho již soužení byl vytrpěl", poslal Husovi a Čechům dne 8. září 1410 z Londýna
list povzbuzující k vytrvalosti u víře, zvěděv nepochybně o boji v Praze pro Viklefovy věty vznik-
lém. Hus o přijetí toho listu učinil v Betlémě při kázáni, na němž prý asi 10.000 lidí bylo přítom-
no, zmínku, tak že posluchači vzplanuvše prosili, aby jej Hus do češtiny přeložil. Hus také odpo-
věděl. Ještě jiný list, nyní ztracený, poslal do Anglie odpovědí; adresátem byl Sir John Oldcastle
lord Cobham, jenž 8. září 1410 Voksovi z Valdštejna dopsal.
V listě přítomném Hus děkuje za list tak mocný, potěšitelný a posilňující; oznamuje, kterak neje-
nom lid český po slovu Božím nesmírně touží, nýbrž že přijímají je i zemané, rytíři, hrabata, ba i
sám král, králová a všecken dvůr; připomíná malomocnou zuřivost hierarchie proti sobě; opaku-
je Richardem učiněnou zmínku o možné smrti mučedlnické pro evangelium; a přeje Richardovi
dlouhého věku, jemu i sobě života věčného.

1) Tom. 489. 2) Protikristem, ďáblem. 3) Gal. 4, 27. 4) Behemot (egyptsky = vodní vůl) jest biblic-
ké jméno nilského hrocha (Job. 40, 10), který vedle Leviatana (=krokodila) (Job 40, 20.) obrazně
naznačuje lidskou hroznou velmoc. (V židovském Talmudu jest Beh. jakýsi bájný, ohromný býk,
který na počátku byl stvořen.) Zde znamená netvor ten hrozivou velmoc papežské hierarchie,
zosobněné v papeži a nejblíže v arcibiskupu Zbyňkovi. Jen ocasu jeho lehce se bylo dotknuto a již
zuří, jen odpor ve věci nepatrné, ač spravedlivé, totiž v příčině Viklefových spisů, ale to má hroz-
né následky: upálení spisů Viklefových a vyhlášení klatby nad Husem, jakož i interdiktu nad
Prahou. Zde jest míněno buď ztížení klatby Zbyňkem dne 24. září 1410, anebo klatba papežská 
v únoru 1411 pro osobní nestání v Římě, tedy pro neposlušnost, (nikoli pro kacířství) pronesená
a 15. března ve všech kostelích pražských kromě dvou vyhlášená. Ale přes to neodvažuje se vel-
moc Husovi na hlavu sáhnouti a Hus nepřestává dále v Betlémě kázati

Na jedné straně se islám jeví jako mili-
tantní a nebezpečný. Obzvláště když 
z některých zemí a světových regionů
pod pohrůžkami vytlačuje křesťany.
Tento trend není nic, co by se slušelo
podceňovat. Zejména z oblasti Blízkého
východu odcházejí křesťané jinam, neboť
již dále nesnesou žít pod neustálými
ataky muslimských extremistů.
Na druhé straně islám jako takový se 
v některých historických obdobích a
některých oblastech světa prosadil jako
nositel pokroku. Třeba když díky arab-
ským islámským učencům se podařilo
zprostředovat Aristotela středověké
Evropě. Už to svědčí o tom, že islám ne-
lze bez výtky podjatosti a neznalosti zto-
tožňovat pouze s hrubým primitivis-
mem. Ale nejde jen o minulost. Třeba 
v dnešní hinduistické Indii, v níž žije víc
než miliarda obyvatel, představuje islám
největší sílu, která se vzpírá zdejšímu
kastovnímu systému, a tím i dělení lidí
podle původu. Křesťanství je po této
stránce přesvědčivé přece jen méně, pro-
tože zejména v těch starších, se zdejší
kulturou již dávno srostlých církvích se
pronikání kastovních předsudků nedaří
tak snadno zabránit.

MuSLiMOVé BODuJí
Islám samozřejmě těží z toho, že je po-
měrně jednoduchým náboženstvím. Jeho
pět pilířů - šaháda (vyznání víry), salát
(rituální modlitba), zakát (almužna),
saum (půst v Ramadánu) a hadždž
(pouť do Mekky) – je snadno pochopitel-
ných. Jestliže křesťanství v minulosti
vůči islámu ztrácelo body, tak to bylo 
v situaci, kdy bylo zapleteno do nepře-
hledných dogmatických sporů. Tak

tomu bylo např. v 7. století, kdy islám
převálcoval do té doby křesťanskou
severní Afriku a uhnízdil se dokonce na
několik století i v jižním Španělsku.
20. a 21. století přináší ovšem do soužití
obou těchto světových monoteistických
náboženství zásadní změnu.
Západní Evropa (víc než Spojené státy
americké) oslabená procesem sekulariza-
ce se totiž v posledních desetiletích stala
cílem emigrace mnoha set a tisíců islám-
ských rodin z různých částí světa. Jest-
liže se ve Velké Británii usadili zejména
přistěhovalci z Pákistánu a Indie, tak ve
Francii jsou to muslimové ze západní
Afriky a v Německu z Turecka. Jedním 
z největších islámských měst v Evropě se
přitom stal nizozemský Rotterdam,
hlavní přístav kdysi koloniální velmoci.
Podle prognóz mají tyto islámské menši-
ny v západní Evropě nabývat stále více
na významu, neboť mají více potom-
ků než běžné evropské rodiny. Máme se
jich bát?

NeVZDáVeJMe Se!
Evropě každopádně hrozí, že v ní nabu-
de velké síly ona islámská přistěhovalec-
ká vlna, která jí a jejímu vývoji a charak-
teru ještě nestačila dostatečně porozu-
mět. Naději na odvrácení tohoto kultur-
ně-náboženského střetu lze hledat jedině
v tom, že se křesťanství v Evropě podaří
mezitím aspoň trochu obrodit. A také 
v tom, že představitelé evropského islá-
mu se natolik zkultivují, že si nebudou
přát konfrontaci. Máme-li se čeho bát,
tak to především duchovní vyprázdně-
nosti průměrného Evropana. Islám 
v tomto smyslu představuje pro Evropu
výzvu, zejména po pařížském masakru 

v poslední době. Buď se rozpomeneš na
své vlastní nábožensko-kulturní kořeny,
anebo postupně přijdeš o svou duši. A
pak se nediv, že za pár generací se islám
i v Evropě stane takřka oficiálním ná-
boženstvím. Ale to snad nedopustíme:
křesťanství do té doby projde jistě  du-
chovní obnovou….

Martin T. Zikmund
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Pozvánky

inzerce

EKOLOGICKá SEKCE ČESKé KřESťAN-
SKé AKADEMIE zve na besedu "Kraji-
na - vztah jednotlivosti a celku", která se
bude konat v úterý 10. března 2015 od
17.30 h v přízemí kláštera Emauzy 
v Praze 2, Vyšehradská 49. O tématu
pohovoří ředitelka Ekologické sekce
České křesťanské akademie RNDr.
Mgr. Leona Svobodová, PhD.

JNe
* * *

VýSTAVA KRESEB A GRAFIK VáCLA-
VA LAMRA NA TéMA: SMířENí - Kres-
by inspirované Biblí, ale i grafické
vyjádření ke společenským a etic-
kým tématům dneška potrvá do
konce dubna v informačním stře-
disku v Ústí nad Labem, Mírové ná-
městí.

Organisační věstník
Kostnická Jednota, ústředí českoslovanských evangelíků, postoupila opět o krok
v přípravách k jubileu M. J. Husi. Ve schůzi širší rady konané dne 2. prosince 1913
ustaven byl odbor vydavatelský, jehož účelem bude obstarati věci tiskové, a
odbor slavnostní, do kterého požádány budou o vyslání delegátů všechny podob-
né komitéty evang. církví za účelem dohody v společné oslavě M. J. Husi v Praze
1915. Vedle toho má ředitelství K.J. uspořádati při téže příležitosti všeobecný
sjezd evangelických Slovanů, jak bylo usneseno na přípravném sjezdu r. 1911. Je
zřejmo, že nelze těmto velkým a důležitým úkolům dostáti bez náležité podpory
jak morální tak hmotné. Povinností uvědomělých evangelíků českoslovanských
bez rozdílu vyznání je, státi se členy své ústřední organisace. Roční příspěvek člen-
ství činného jest 3 K, členství přispívajícího 1 K a možno jej zaslati třeba spolu 
s předplatným na tento list.

Oprava
Omlouváme se, že se nám opakovaně do rubriky "Kostnické jiskry" (kde otiskujeme
úryvky z prvního ročníku, abychom si připomínali, že letos již vychází jubilejní stý
ročník) dostává chyba. Sice zčásti pochopitelná, ale chyba. První ročník je spojen 
s rokem 1914, i když první a jediné číslo vyšlo ještě v závěru roku 1913. Navíc od
té doby jeden celý ročník "vypadl", takže se nám zdá přirozené, že bychom měli při
stém výročí mít na mysli rok 1915 - jak se objevilo např. v číslech 5,6/2015. Všude
však půjde o uvádění materiálů z roku 1914.

redaktor Bohumil Kejř
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islám představuje pro církev výzvu

DOuČíM NORšTINě začátečníky i po-
kročilé! Tel. 739 042 204.

č. 1
REKREACE V CENTRu KRKONOš: Ve
Svobodě nad Úpou nabízím k pro-
nájmu RD "Muchomůrka" pro po-
byty skupin (max. 25 osob) - celo-
ročně. Informace u faráře S. Hejz-
lara: 603578108, e-mail: sammy-
hej@gmail.com.

č. 2
uMěLECKá MALBA KOSTELů, obnova
fasád a restaurování. Sleva z ceny.
Tel.: 00421905389162, www.reart.eu

č. 3


