
kdo má přístup k ježíši?
jAn 12,20-26

Uvedený oddíl je zvláštní a dyna-
mický. Místem události je Jeruzalém
a časem doba před Velikonocemi.
Ježíš Nazaretský je již hodně zná-
mou osobností. Navíc nedávno v Be-

tánii vzkřísil Lazara z mrtvých a o
tom se v širokém okolí hodně hovo-
řilo. To se dostalo do uší i příchozím
z cizích zemí, kteří v té době byli 
v Jeruzalémě. Některé evangelista
označuje jako "Řeky" a dodává, že
měli zájem o setkání s Pánem
Ježíšem.
První zvláštnost – hledali někoho,
kdo je k němu uvede. Byli asi zvyklí,
že ke známým osobnostem není jed-
noduchý přístup. Bylo jasné, že
neznají situaci. Toto žádného zdejší-
ho člověka nenapadlo. Každý věděl,
že k Pánu Ježíši je možno se dostat
bez problémů vždy osobně, když o
to má někdo zájem.
Druhá zvláštnost – proč toto Filip
rovnou neřekl oněm Řekům? Nej-
dřív jednal s Ondřejem a potom oba
šli za Pánem Ježíšem. Proč je nevzal
hned s sebou? Je možné, že tam
mohla být i jazyková bariéra? Patr-
ně nijak zásadní...
Třetí zvláštnost – Pán Ježíš jako by
vůbec neodpovídal na jejich žádost,
ale upozorňuje na naléhavost pří-

tomného okamžiku, přišla hodina,
kdy se všechno mění. Jako by Ježíš
učedníky upozorňoval, že pokud ti
lidé s nimi nepřišli, tak už se nestih-
nou s ním sejít. Vinu na tom mají
učedníci, protože nerozumějí, jaký
nastal čas. Byli sítem, které určuje,
kdo se má sejít s Pánem Ježíšem. 
Dál v odpovědi Pán Ježíš upozorňu-
je učedníky na události, které  brzy
nastanou. Bude to hrozné, ale vítěz-
né. Oslava a smrt? Nám lidem to
nejde dohromady. Ale Bůh to tak
určil. Pán Ježíš to věděl, i když 
z toho měl úzkost, neuhnul a šel až
na konec své cesty. Dobrovolně se
vydal až na smrt, abychom i my
měli život věčný, protože miloval
svého Otce a nás.
Jakým sítem jsme pro lidi kolem,
když se ptají na Boha? Nebrání nám
naše představy, kdo může a jak, jít 
k Pánu Ježíši? Pán Ježíš přišel pro
všechny!

Daniel Hýsek, 
kazatel BJB 
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poselství k neděli laetare

Pane, ke komu půjdeme? Slova věčného
života máš. A my jsme uvěřili a poznali,
že jsi TY Kristus, Syn Boha živého.

Jan 6,68-69

Biblické příběhy, vyprávění a svě-
dectví víry jsou vkládány do běžné-
ho dějinného rámce tehdejších sou-
časníků. Písemný záznam biblických
knih tak nebyl psán jako soubor
svaté literatury. To přišlo až později,
když se ověřila vážnost a síla jejich
svědectví. Bible se tak stala normou
života proto, že její slovo se osvědči-
lo jako slovo shůry a současně jako
slovo naděje, která prozařuje každo-
denní život. Ovšem platí, že jen život
těch, které si Pán Bůh zavolal, biblic-
ky řečeno – vložil na ně svého Ducha
- a oni jeho vůli poznali na osobnos-
ti a činech Ježíše Nazaretského, který

se potom stal PÁNEM jejich života i
smrti.
Zůstaňme ale chvilku u každoden-
nosti všedního života. Stejně dnes
jako tehdy se dějí věci, které těší i
které zarmucují. Příběhy nemoc-
ných, chudých, zapomenutých a
nenáviděných, ke kterým se Ježíš
sklání, jsou i dnes po tisíciletích stej-
né. Jenom kulisy dějin se změnily.
Také osudy lidí úspěšných a moc-
ných mají své obdoby trvale. Jistě ani
radostné události nechybí. Ani jim
se však Ježíš nevyhýbal. Jeho přístup
a vztah k lidem a ke světu jako dílu
Božímu (Otec můj dosavad dělá –
Jan 5,17) je ale formován jinými pra-
vidly a z jiných zdrojů, než jsou lidé
zvyklí. Nejvýraznější je to ve chví-
lích, kdy se Ježíš brání a odmítá
naplňovat obecné lidské představy o

svém poslání: „Nepřišel jsem volat
spravedlivé, ale hříšné ku pokání…“
I když léčí, není jen uzdravovatelem,
ale tím, kdo odpouští hřích. Občas
sice vloží ruce na nemocného, jako to
dělali soudobí terapeuti, ale mno-
hem závažnější sílu a moc má jeho
doprovodné slovo: „Vstaň a choď…
Jdi a nehřeš více…“ Jedny to udivo-
valo, jiné odrazovalo, protože říkal,
že je to dílo Boží, které koná. Takové
rouhání! Okruh těch, které Ježíšovo
vystupování i argumentace oslovily
a oni se potom stali jeho žáky, byl ale
až překvapivě malý. Ovšem touha
nalézt osobnost, která by naplňovala
tužby mnoha lidí, byla a zůstává
veliká. Tehdy i dnes společnost hle-
dá spasitele, který by zabraňoval
těm největším nespravedlnostem,

pane, ke komu půjdeme?

Dokončení na str. 2
Budou prolomeny, - nebo nebudou prolomeny? Copak zase, přece
limity těžby! A bude se bourat něčí minulost, zasáhnou bagry do dět-
ských vzpomínek? Otázky, otázky! 
A kdo, nebo spíš co za ně může? Uhlí! Dávné dohady s uhelnými skla-
dy. Přivezou? Nepřivezou? A pak to je složeno před domem, nutno
dostat tu záruku tepla rodinného krbu do sklepa. Komu je pod třicet,
nemusí tušit, o co šlo, ale asi leckdo ještě má přehled. Chovám, spíš 
v hlavě než v srdci, vzpomínku, jak jsme se v plavkách, zrovna bylo
červencové vedro, spolu s jedním drobným starým pánem, toho času
oba na prázdninách, snažili naházet okénkem do  sklepa co nejvíc
lopat. Člověk pak jasně cítí, že cosi dělal!
Naše rozmazlené nosy už dobře rozpoznají, kde se ještě topí uhlím.
Zkrátka lokální topeniště, to je pro dýchatelnost problém! 
A elektrárny? Ty pořád potřebují „uhlíčko“! 
Lze vidět uhlí ze všemožných úhlů! Žila jsem velice blízko Luhačovic,
v tamějším Sanatoriu Palace i pracovala u telefonu. A přijížděli hor-
níci. Využívali služeb nás zaměstnanců, zvlášť zdravotníci jim pomá-
hali, byť jen částečně, od všeho neblahého, co se nahromadilo v pli-
cích, aby zas mohli hoši radostněji fárat a opět se k nám vrátit. V blíz-
kém okolí jsem měla dvě kazatelské stanice, a to církví Bratrské a Čes-
kobratrské evangelické, dle času a možností jsme chodili tam i tam. A
přicházeli pacienti, často právě horníci, většinou z Ostravska. Z občas-

Dokončení na str. 2

uhlí

Aktuálně: Vzácná proVázAná jubileA - josef Veselý A kostnické jiskry

Josef Veselý při svých důkladných přípravách

V letošním roce, jak opakovaně zdůrazňujeme, si připo-
mínáme mimořádné výročí, kdy vydáváme již stý roč-
ník „Kostnických jisker“ (žel, že nemohly vycházet bez
přerušení, tudíž jejich první číslo se neobjevilo u evan-
gelických čtenářů v roce 1915). Jako propagační a nábo-
rové číslo vyšly Jiskry poprvé před Vánocemi v roce
1913. A to je také rok, kdy se narodil dozajista nejpilněj-
ší a nejstálejší přispěvatel tohoto týdeníku bratr Josef
Veselý, jehož 101. narozeniny si 9. března připomínáme
nejen s jeho rodinou a sbory, ve kterých sloužil (Brno,
Jilemnice), ale také s množstvím vděčných čtenářů.
S obdivem a uznáním za vytrvalou práci děkujeme bra-
tru Veselému za jeho soustavnou činnost, vyprošujeme
mu od milostivého Boha, o němž nám stále přesvědčivě
svědčí, ještě hodně síly, nápadů a především vnitřní
potěšení, že je navždy v rukou svého Stvořitele a
Spasitele.

(red)

Koniklec
Poslední tříšťka ledu v řece
roztála v jarní pousmání.
Rozvláté hlavy koniklece

uklánějí se na stráni
paprskům, že tak tajemně

nad zem je zdvihly ze země.

Hlouběji nežli koniklece
sklání se, Bože, hlava má,

že ledy v srdci, 
jak tříšť v řece,

pod tvýma tají rukama.

Posvátně chodím po zemi,
srdce až k očím taje mi.

MARIE RAFAJOVÁ
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jak je naše oči vidí. Biblický svět
takovou postavu zná jako Božího
Mesiáše, jako pomazaného krále,
vládce spravedlivého, protože není
vladařem hříšným – dnes říkáme
zkorumpovaným. Někteří proto
toužebně vyhlíželi a vyhlížejí do-
dnes. Jiní se zařizují v politických
podmínkách doby tak trochu bez
zábran. Vytvoří si svůj spravedlivý
svět jako kdysi saduceové. Jiní – jako
zélóti – zase připravují revoluci. Spo-
lečenské elity pak občas spolupracu-
jí s právě panující mocí, aby si zacho-
valy svůj vliv. Herodiáni nebyli ani
první ani poslední. Dovedeme je
ovšem pochopit. Měli to „přední
mužové v Izraeli“ politicky těžké. I
pragmatismus je ale jev věčný. Do
tohoto obrazu vstoupí Ježíš Naza-
retský se slovy: „Mé království není
z tohoto světa.“ Jan 18,36. Nebo jinak
řečeno – Ježíš jako vládce nevládne
nástroji a způsobem, který v ději-
nách vyvolává tolik ponížení, nesvo-
body a často i krve. Ježíšův postoj
před Pilátem, který se ho ptá: „Jsi
králem?“ je tak svrchovaný, že to po-
sluchač evangelia nemůže přeslech-
nout. Kdo je tedy ten, kdo vnese do
Božího stvoření spravedlnost, která
není zrcadlem lidské touhy po pře-
vaze zneužívané moci? Učedníci se
ptají dobově i nadčasově jako my:
„Pane, ke komu půjdeme?“ – když
na všech stranách leží stín pokrytec-

tví, soukromých zájmů a časté samo-
libosti. Nejednou vystrčí rohy i cy-
nismus, kterému nic a nikdo není
svatý. Pro učedníky však nebyl svět,
jak ho znali s jeho konfliktními vzta-
hy, jen místem smutku a beznaděje.
S Ježíšem sedávali i na radostných
hostinách. Vídali rozzářené oči po-
sluchačů Mistrových kázání, pozna-
li sílu ruky vytahující Petra z bouř-
ných vln. Mistr a Pán jim dal poro-
zumět i tomu, co je to chléb života.
Dnes bychom možná hovořili o da-
rované životní hodnotě, kterou
nemůže žádná okolnost zbavit její
ceny. Jenže oči Ježíšových žáků vidě-
ly také někdejší přátele, spolustolov-
níky hodů smíření i lásky, poutníky
na stejné cestě, jak odcházejí a jak se
jim odcizuje společenství vlády,
která není z tohoto světa. Svět, který
„ve zlém leží“, potřebuje jinak silnou
ruku, než je ruka Páně. Inu, také to
známe. A tu se ozve - řekli bychom -
hlas tichý a mírný: „Také vy chcete
odejít?“ Taková nenápadná nápově-
da k odpovědi vidoucí víry. Už není
kam, odpovídají učedníci. My jsme
uvěřili a poznali, že tím, který přiná-
ší a dává život věčný, jsi ty. Mesiáš,
Pomazaný, Kristus. Syn Boha, který
nezmizel, ani neumřel, ani nepřestal
konat dílo obnovy vší korupci člově-
ka navzdory. A život věčný? To není
čas bez konce. To je jedinečný způ-
sob poznání, které přichází jako dar
shůry, ano, z Boží věčnosti. V řadě

obdarovaných stojí proroci, i ti ubití,
stojí tam Marie a Alžběta, Nikodém
a samozřejmě Petr a po něm Pavel a
mnozí, kterým sluch i oči otevřela
moc Božího Ducha a oni pro Ježí-
šovu prosbu poznali jediného pravé-
ho Boha a toho, kterého poslal, Ježíše
Krista. (Jan 17,3). Až naše oči zase
zabloudí na stránkách mediálních
labyrintů našich dnů, vzpomeňme
na Petra a připojme se důvěřivě k je-
ho pokornému vyznání. Amen.

Modlitba

Pane Bože náš a milostivý Otče náš,
zdávna jsi zaslíbil, že jsi blízký těm, kteří
Tě znají, a že se dáváš nalézt i těm, kteří
Tě hledají. My jsme pak uvěřili a pozna-
li, že v Ježíši Kristu hledáš všechno ztra-
cené stvoření a připravuješ jeho obnovu
tak, aby namístě sváru a lkání znovu sdí-
lelo tvou slávu a svatost života naplně-
ného Tvým požehnáním. Čas svatby Be-
ránkovy je však před námi jako cíl Tvého
díla a my k němu vyhlížíme očima osle-
penýma zářným i bolestným leskem věcí
pomíjivých. Dal jsi nám však víru, která
vidí klíčky semének Tvého království 
i pod povrchem půdy tak tvrdé jako lid-
ské dějiny. Přijmi nás, prosíme, s naším
hříchem i radostí, s bolestmi těla i s nadě-
jí mysli, do níž jsi vložil slova svého
evangelia. Pane, s celou církví prosíme,
smiluj se nad svým stvořením. Amen. 

František Pavlis

stát V březnu zVeřejní údAje o restituoVAném mAjetku
Do konce února měly všechny státní instituce předat ministerstvu kultury
údaje o majetku, který v rámci církevních restitucí vydaly v uplynulém roce.
V první březnové dekádě pak ministerstvo údaje na svém webu zveřejní,
řekla ČTK mluvčí ministerstva Simona Cigánková. Některé instituce již
posoudily většinu podaných žádostí, některé sporné případy se ale ještě
budou řešit dlouho u soudů. Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi
začal platit 1. ledna 2013. Církve měly rok na podání žádostí, nakonec jich
bylo přes 5000 a týkaly se více než 100.000 pozemků, téměř 2000 staveb včet-
ně několika památek a stovek uměleckých děl. Nejvíce žádostí dostaly Lesy
ČR a Státní pozemkový úřad. V prvním roce účinnosti zákona úřady vyda-
ly 119 pozemků a pět staveb. Především zpočátku se státu nedařilo plnit
půlroční zákonnou lhůtu na uzavření dohod o vydání majetku.
Poté co stát odmítne žádosti o vydání majetku vyhovět s tím, že má o opráv-
nění pochybnosti, řeší se sporné případy ve správním řízení. Správní řízení
nastává i tehdy, pokud úřady nestihly v zákonné době rozhodnutí vydat.
Některé případy se ale poté dostanou k soudům, zejména ty, které jsou
komplikované kvůli historickým okolnostem a nedostatku důkazních mate-
riálů. Lesy ČR třeba z požadovaných 140 000 hektarů lesů odmítly vydat
zhruba 60 000 hektarů, u nichž pochybují o oprávněnosti nároku. Ve správ-
ním řízení bude vydání těchto pozemků řešit Státní pozemkový úřad. "Pro
církve tento proces fakticky znamená prodloužení doby nejistoty," řekl 
ČTK generální sekretář České biskupské konference Tomáš Holub. Dalších 
60 000 hektarů Lesy ČR vydaly.

podle www.christnet.cz (zkráceno)

sVětoVá eVAngelikální AliAnce (WeA) 
uVedlA do úřAdu noVéHo generálníHo tAjemníka 
Světová evangelikální aliance (WEA - World Evangelical Alliance) slav-
nostně uvedla do úřadu nového generálního tajemníka, filipínského bisku-
pa Efraima Tendera. Stalo se tak na Mezinárodním fóru lídrů v Tegucigalpě
v Hondurasu za přítomnosti evangelikálních vedoucích z více než 40 zemí. 
"Když jsme bratru Efraimovi předávali toto poslání, vzpomněl jsem si na
slova apoštola Pavla vedoucím v Efezu. Aniž by věděl, co jej čeká, až dojde
do Jeruzaléma, jeho odhodlání sloužit evangeliu bylo neochvějné, 'dokončit
závod a splnit úkol, který mi Pán svěřil,' o tom byla má modlitba za něho,"
uvedl reverend Ndaba Mazabane, předseda Mezinárodní rady a úřadující
generální tajemník WEA. Rada se jednohlasně shodla na zvolení Tendera
minulý měsíc. Tendero, jinak známý jako biskup Ef, zahájí oficiálně své
pětileté funkční období 1.3.2015. Světová evangelikální aliance zastupu-
je více než 600 milionů evangelikálů po celém světě.
"Když jsem byl požádán, abych se stal příštím generálním tajemníkem,
hlavní důvod, proč jsem přijal tento úkol, byl jasný účel WEA," řekl Tendero
při inauguraci. "Je velmi obtížné, ne-li nemožné, vést organizaci, která nezná
důvod své existence. Pokud ale organismus má své základy v Božích zámě-
rech: podporování svědectví o Kristu, posilování církve a snaha o svatost,
spravedlnost a obnovu na všech úrovních společnosti, pak se obtížné znovu
stane možným."
Biskup Tendero se aktivně snaží o změnu v politice na Filipínách. Jeho
národní aliance se připojila vloni v srpnu k výzvě prezidentu Benignu
Aquinovi, aby již neprodlužoval své funkční období. "Nejlepší pro něho
je schválit nového vůdce, který bude věrně pokračovat v boji proti
korupci," řekl Tendero v prohlášení v té době. "Já se modlím a doufám,
že prezident Aquino skončí stejně jako začal, jako dobrý vůdce, a boj za
'spravedlivou cestu' bude předán plynule na jeho nástupce."

podle www.krestandnes.cz (zkráceno)

pane, ke komu půjdeme?
Dokončení ze str. 1

z církví doma i ve světě

Od podzimu 2014 v Německu, zvláště
tedy v saských Drážďanech, o sobě dává
vědět rozporuplné hnutí PEGIDA, které
je samo o sobě dost nejednotné: na jednu
stranu přitahuje sympatizanty, součas-
ně je však široce kritizováno zvláště
vládními kruhy, médii, jsou proti němu
pořádány mohutné protestní demonstra-
ce. Obdobná nejednotnost v postoji k Pe-
gidě vládne i v církvi.
Pegida (což je zkratka "Vlastenečtí
Evropané proti islamizaci západních
zemí") reaguje na podle jejich názoru
příliš benevolentní imigrační politiku
Německa. Z tezí, které zveřejnila, je asi
základní prohlášení, že "PEGIDA je pro
udržení a ochranu naší západní židov-
sko-křesťanské kultury". Mezi jinými te-
zemi je konstatování, že je proti politické
ideologii, která podporuje násilí a je
nepřátelská vůči ženám, ale že není proti
muslimům, kteří v Německu pracují a
integrují se. Nejvíce programových tezí
se týká počtu přijímaných azylantů, za-
cházení s nimi, požadavek, aby byla
ústavně zakotvena nejen jejich práva, ale
také povinnosti... 
Objevují se zdůvodnění, proč je Pegida
úspěšná právě na území bývalého NDR
a právě ve městě Drážďany. Dají se vy-
stopovat některé závažné důvody, které
podnítily jeho vznik (působení extrém-
ních salafistů a činnost tzv. "Šaría poli-
cie", která v několika německých měs-
tech veřejnost nabádala, aby zachováva-
la požadavky islámského zákona). Jistě
by bylo možné poukazovat i na úhonnost
některých lidí, kteří se objevovali ve
vedení Pegidy, i na její podporu ze stra-
ny radikální pravice. Přesto však nelze
důrazy tohoto hnutí buď jednostranně
přijmout, či zcela odmítnout. Je dobré se
seznámit s křesťanskými hlasy, které
zaznívají z obou pólů. A dodejme, že prý
nikde nejsou hranice mezi příznivci a
odpůrci Pegidy tak ostré, jak je to zřejmé
právě v EKD (Evangelické církve v Ně-
mecku).

Týdeník "Christ und Welt", číslo
4/2015, z kterého dále vycházím, nám
přibližuje dvě stanoviska. Na straně
těch, kteří s Pegidou více než sympatizu-
jí, nacházíme např. faráře v důchodu
Wilfrieda Weissfloga, který bývá na ak-
cích doprovázen svým přítelem Andrea-
sem Wodniokem, který nosí vlastnoruč-
ně vyrobený transparent s nápisem –
Drážďanští  křesťané  zdraví PEGIDU.
W. Weissflog říká: „Chci, aby se něco
změnilo, a stojím zde také jako křesťan“.
A jeho postoj sdílí řada křesťanů, jejich
pozice v církvích sílí. Přitom právě
Weissflog na konkrétních příkladech
uvádí, jak s některými cizinci ve svém
okolí nadstandardně dobře vychází.
Naproti tomu se proti Pegidě velice rezo-
lutně vyslovil bývalý předseda rady
EKD Nikolaus  Schneider, když uvedl:
„Křesťané  nemají  v tomto  společenství
co pohledávat.  Toto hnutí  je svým smě-
řováním  nekřesťanské.“ A jistě to není
ojedinělý názor. Vzniká tak řada závaž-
ných otázek nejen mezi laiky, ale i mezi
duchovními, kteří mnohdy nesnadno

zaujímají k těmto otázkám postoj, kdy
tápou, zda se přiklonit na tu či onu stra-
nu, kdy zvažují, zda se vůbec jako
duchovní mají k těmto problémům
vyjadřovat.
Příslibem však je, že církev nezůstává v
tomto sporu jen rozpolcena, případně
zmatená, ale že někteří její teologové vy-
zývají v Drážďanech k dialogu - chtějí
být prostředníkem mezi Pegidou a jejími
odpůrci. Drážďanská farářka Margit
Klatte je jednou z nich. Říká, že stáva-
jící stav nemůže v této podobě dále po-
kračovat.
„V současné době je chyba na obou stra-
nách, někdo musí pomoci  při  odstraňo-
vání překážek a vzájemného nedorozu-
mění všech zúčastněných.“
Bylo by jen dobře, kdyby tento přístup
převládl a církev mohla sehrát úlohu
toho, kdo napomáhá smíření a pokojné-
mu řešení.

Bohumil Kejř
Viktor Kalista 

(překlad podkladů 
z „Christ und Welt",  4/2015)

křesťanská pegida, 
nebo nekřesťanská pegida?

ných rozhovorů s nimi bylo jasné, že tu práci, jistě přetěžkou, měli
opravdu rádi. Neuznávám ankety o váženosti, či jak bych to nazvala,
různých profesí. Většina jich je přece prospěšných, nutných k tomu,
aby mohl jakýkoli stát existovat. Hodně vpředu jsou lékaři, kdesi „na
chvostu“ uklízečky a faráři. V uprášené čekárně nebo kanceláři či do-
konce v neupraveném a draho zaplaceném hotelovém pokoji se roz-
hodně nebudeme cítit spokojeni. A pomoc při „úklidu“ nitra je přece
taky občas nutná! Opravdu nevím, jak se umísťují horníci, ale mně,
když tak o sobě vyprávěli a zmiňovali nebezpečné situace v podzemí,
se jejich práce jevila odvážná i dobrodružná. Naučila jsem se jako
hodně mladá si jich vážit. A víra těch, kdo ji našli, získala svou pevnost
právě v oněch problematických chvílích! Cítila jsem, že čas v lázních 
i možnost pobýt v našem společenství berou velice nesamozřejmě!
„A protož lační-li nepřítel tvůj, nakrm jej, a žízní-li, dej mu píti. Nebo
to učině, uhlí řeřavé shrneš na hlavu jeho.“ 

List Římanům 12,20 
Je ještě v Bibli něco o uhlí? A je tam něco výstižnějšího, co charakte-
rizuje jednu velice protivnou a velice choulostivou situaci? To „uhlí
řeřavé“ zní současnému uchu jistě nejasněji než „Tím ho zahanbíš a
přivedeš k lítosti“. Ovšem právě  ten pocit lítosti a zahanbení vyjádřil
kralický podivně názorný popis mnohem výstižněji. Jednání lepší,
než jsme si zasloužili za něco nemilého předcházejícího, to trochu
pálí, snad jako ono uhlí na hlavě?, nezbývá než se zastydět, že přijí-
mám cosi nezaslouženého!
Zkrátka uhlí, to z dolů a někdy i dřevěné, jindy zas žaludeční trakt čis-
tící živočišné, do světa lidí patří. Pokud jde o ty limity, pak nevím, 
má-li být vybráno vše a hned! I v tom je třeba prosit za moudrost pro
ty, kteří rozhodují o tom, co leží pod našima nohama! 

Eva Budzáková

Dokončení ze str. 1

uhlí

mezinárodní konference přiblíží VýznAm mistrA jAnA HusA

Kdo byl Jan Hus a jaký odkaz nám zanechal, připomene mezinárod-
ní konference pořádaná k 600. výročí jeho mučednické smrti. Bude se
konat v Praze ve dnech 9. – 12. dubna 2015 a promluví na ní čeští i
zahraniční odborníci z řad teologů a historiků..
Život a dílo Jana Husa představí medievalista Dušan Coufal z Aka-
demie věd ČR, o významu tM. J. Husa pro dnešní společnost poho-
voří profesorka latinské medievalistiky z Masarykovy univerzity 
v Brně Jana Nechutová. O současném českém ekumenickém kontex-
tu promluví kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský a primas
český. 
Další příspěvky se dotknou například současné sekularizované spo-
lečnosti. Nebude chybět koncert hudby s úryvky z oratoria „Johann
Hus“ od Carla Loeweho nebo procházka Prahou v Husových sto-
pách. Konferenčními jazyky budou čeština, němčina a angličtina.
Akci pořádá Českobratrská církev evangelická a Evangelická teolo-
gická fakulta Univerzity Karlovy ve spolupráci s Církví českosloven-
skou husitskou. Zúčastnit se může odborná i laická veřejnost. Účast
na konferenci je zdarma, zájemci si hradí případně jen stravu a uby-
tování. Uzávěrka přihlášek je 15. března. 

Kontakt: ekumena@e-cirkev.cz
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Ze středních škol - německé v Broumově a české v Hradci Králové - vstou-
pil na pražskou univerzitu, aby získal aprobaci středoškolského učitele.
Působil pak na gymnáziu v Litomyšli (1874-1889) a v Praze (1889-1909). 
V Litomyšli se 1879 oženil s Marií Podhájskou.  Od mládí se věnoval spiso-
vatelství, nejdříve povídek a později románů. Byl ve styku s ostatními spi-
sovateli (okolo časopisu „Lumír“) a umělci (zvláště s malířem Mikolášem
Alšem). V květnu 1917 stál v čele 222 signatářů „Manifestu českých spiso-
vatelů“ a v r. 1918 předčítal „Národní přísahu“ dovolávající se českého
práva na samostatnost. 1919-1920 byl poslancem a 1920-1925 senátorem za
národní demokraty. Promluvil také při otevření Růžového paloučku u
Litomyšle v červnu 1921. Nedlouho před smrtí vystoupil z římskokatolické
církve. Jeho několikadenní pohřeb v březnu 1930 byl jakousi národní mani-
festací – v Hronově na něm promluvil také evangelický farář Jan Dus.
Spolu se Zikmundem Wintrem dovršuje historický román v naší literatuře,
popularizuje Palackého pojetí českých dějin, které ve své tvorbě obsáhl
prakticky celé, vyzdvihuje však hlavně dobu husitskou a národní obrození.
Má vypravěčský talent a respektuje historickou věrnost, ovšem duchovní,
mravní a sociální zápasy minulosti vidí očima českého vlastence přítom-
nosti.  Nábožensky byl sám reformním katolíkem se sympatiemi k protes-
tantismu.
Z jeho díla připomeňme: Mezi proudy (1887-90), Proti všem (1894), Bratr-
stvo (1899-1908), Husitský král (1916 -nedokončeno), Temno (1915), F. L.
Věk (1888-1906),  dramata Jan Hus (1911), Jan Žižka (1903),  Jan Roháč (1914)
a Emigrant,  z povídek Z Čech až na konec světa (1888).
„Upálíte mne, ale svaté pravdy se mnou nepohřbíte. Ta z hrobu vstane a rozmůže se
a obdrží vítězství na věky. Ty, milosrdný Bože, víš, že jsem ji miloval. S tvou pomo-
cí chci pro ni vesele zemřít.“ (Z dramatu „Jan Hus“ 1910-1911) 

Bohuslav Vik

Na začátku Nového zákona jsou 
v Evangeliu podle Matouše připo-
menuty významné starozákonní
postavy jako Ježíšův rodokmen: Lis-
tina (KP Kniha, - ř. Biblos) rodu Ježíše
Krista, syna Davidova, syna Abrahamo-
va. Jde o výčet Abrahamových po-
tomků: přes pramatku Rút po
Davida jako krále (Mt 1,2-6); pak
Šalomoun a řada králů až do času
babylonského zajetí (Mt 1,7-11); po
návratu z Babylona přes Zorobabela
k Jákobovi, který měl syna Josefa, muže
Marie, z níž se narodil Ježíš řečený
Kristus. Tento rodokmen, rozvržený
do třikrát čtrnácti pokolení, vyzna-
čuje začlenění Ježíše do lidského
rodu a dějin tohoto světa. O tom, že
jde o člověčí rod („člověčenství na-
še“), svědčí v rodokmenu i postavy
pochybného charakteru. 
Paralelní rodokmen uvádí také Lu-
káš, po zjevení shůry při Ježíšově
křtu, ale v obráceném pořadí, nazpět
až k Adamovi jako prvnímu člověku
(L 3,21-36). Shoda jmen je jen od
Abrahama po Davida. Lukášem do-
plněná jména navazují i na rod pra-
otce Enóše (Gn 5,9n). Ježíšovo zařa-
zení do lidského rodu připomínají
evangelisté také jeho domovskou
příslušností do Nazaretu v Galileji.
(Mt 2,23; Mk 1,9; L 1,26; 2,51; 4,16; 
J 1,46; Sk 10,38. Označení „Nazaret-
ský“ se vyskytuje dvacetkrát.) Ježíš
sám sebe též označuje symbolickým
výrazem „Syn člověka“, a to i ve
smyslu svého mesiášského poslání,
v navázání na proroka Daniele (Da
7,13-14). 
V období Vánoc jsme mohli opět sle-
dovat v rozhlase i televizi rozhovory
a filmové příběhy, které se pokouše-
jí blíže vysvětlit nejen okolnosti Je-

žíšova narození, ale i širší obraz Jo-
sefovy rodiny. Je prověřována otáz-
ka, zda byl Ježíš jako syn Mariin
prvorozený (Mt 1,25, ř. prótotokos),
nebo dokonce jednorozený (ř. monoge-
nés - tento výraz použil evangelista
Jan (ČEP jediný), ale jako o Božím
Synu! (J 3,16). Další otázka: měl Ježíš
nějaké starší sourozence (z Josefovy
předchozí rodiny, pokud už byl Jo-
sef vdovec), a později snad nějaké
další, narozené matce Marii? V tom
není podání evangelistů zcela jasné.
Byli především zaměřeni na Ježíšův
život, učení a pověření jako Spasi-
tele, ve smyslu naplnění starozákon-
ních prorockých předpovědí. 
Různé zmínky o Ježíšově rodině
jsou u všech evangelistů, a to i v ne-
gativním smyslu. Když se kolem
Ježíše množili posluchači a uslyšeli o
tom jeho příbuzní, přišli, aby se ho zmoc-
nili; říkali totiž, že se pomátl (Mk 3,20-
21). Později: Přišla jeho matka a jeho
bratři. Stáli venku a vzkázali mu, aby k
nim přišel. A Ježíš reagoval: Kdo je má
matka a moji bratři? Rozhlédl se po těch,
kteří seděli v kruhu kolem něho, a řekl:
Kdo činí vůli Boží, to je můj bratr, má
sestra i matka.“ (Mk 3,31-35; stejně 
Mt 12, 46-50 a L 8,19-21). Když přišel
do synagogy v Nazaretě, kde žila
rodina jeho otce Josefa, a ujal se vý-
kladu Písma, vzepřeli se proti němu
posluchači s odvoláním na jeho
domácí původ: Což to není ten tesař,
syn Mariin a bratr Jakubův, Josefův,
Judův a Šimonův? A nejsou jeho  sestry
tady u nás? (Mk 6,3; Mt 13,53-56).
Evangelista Jan uvádí v příběhu o
svatbě v Káně Galilejské Ježíšovu
ostrou odpověď matce Marii na její
připomínku, že se už nedostává ví-
no: Co mně a tobě, ženo? Ještě nepřišla

hodina má. (J 2,3-4) Když se Ježíš při-
rovnal k „chlebu, který sestoupil 
z nebe”, židé říkali: Což tohle není syn
Josefův? Vždyť známe jeho otce i matku
(J 6,41-42).
Mezi evangelisty je rozdíl i ve výbě-
ru a v popisu Ježíšových rodinných
vztahů. Nejstarší Marek nemá ani
zmínku o okolnostech Ježíšova na-
rození. Představuje ho až při křtu
Janem Křtitelem (Mk 1,1-9). Matouš
se zajímá nejen o Ježíšovo narození
(Mt 1,18-25), ale líčí (jako jediný) 
i klanění mudrců od východu (Mt
2,1-12), útěk do Egypta (Mt 2,13-18)
a posléze i návrat do Nazareta (Mt
2,19-23). Pak teprve zmiňuje Jana
Křtitele a Ježíšův křest (Mt 3,1-17).
Lukáš se jako kultivovaný spisovatel
(L 1,1-4) a poutavý vypravěč zajímá
i o Ježíšovo narození z Marie jako
příbuzné rodiny kněze Zachariáše
(L 1,5-25; 26-45; 46-56). Má i ono jedi-
nečné líčení Ježíšova narození v Bet-
lémě (L 2,1-20) a překvapivý příběh
12letého v chrámě, než se s rodiči
poslušně vrací do Nazareta (L 2,41-
52). Evangelista Jan se též zmiňuje o
Ježíšových slovech s kříže matce
Marii a milovanému učedníku (Ja-
novi): Hle, tvůj syn, - hle tvá matka! 
(J 19,26). Na začátku knihy Skutky
apoštolů ještě uvádí Lukáš, že se
Ježíšova matka a bratři připojili po
Ježíšově nanebevstoupení ke kruhu
apoštolů v Jeruzalémě (Sk 1,14). 
V prvotní církvi pak navázala na
apoštolské svědectví celá řada
apokryfních spisků o Ježíšově
mládí a rodině. A později zvláště o
matce Marii, která byla v římsko-
katolické církvi postupně glorifi-
kována. 

Jiří J. Otter

ježíšův rod a rodina podle evangelistů
nAd biblí

(nArozen 23. 8. 1851 V HronoVě – zemřel 12. 3. 1930 V prAze)

český spisovatel Alois jirásek

„Krev zajišťuje vrcholnou sledovanost.“
Tak zní ve volném překladu jedna ze
základních pouček mediálního podnikání
(anglicky: „If it bleeds, it leads“).

Hyenismus technicky zdokonalený
Citované pravidlo, nejnověji v „reálu“
potvrzené událostmi kolem teroristické-
ho útoku na pařížský satirický list
Charlie Hebdo, zaznívá zkraje filmu 
z prostředí komerčních médií Slídil
(Nightcrawler) amerického režiséra
Dana Gilroye. Film líčí vzestup Loua
Blooma, kameramana, který jde za šoku-
jícími záběry doslova přes mrtvoly.
Herec Jake Gyllenhaal, excelující v hlav-
ní roli, před natáčením hladověl tak
dlouho, až mu začaly svítit oči … Nabízí
se slovo „hyenismus“. Jenže kam se hra-
bou šelmy na lidské technologie! Lou
(který je zpravidla všude první, neboť po
nocích odposlouchává losangeleské poli-
cejní vysílačky) záhy pochopí, že pro
„lepší“ záběr je třeba scénu naaranžovat
– tu po dopravní nehodě mrtvolu natočit
ke světlu, onde přeorganizovat interiér
domácnosti zaskočené vraždou … A co
teprve, když se otevře možnost „stope-
ním“ klíčových informací a jejich ná-
sledným vypuštěním v pravou chvíli –
chod věcí (spolu-)režírovat! Rodí se sólo-
kapr rozměrů až obludných …
Divák si snad vzpomene na román Pier-
rea Boullea Fotograf (česky vyšel roku
1967), kde celoživotní ctižádostí hrdiny
bylo zachytit exkluzivně atentát na fran-
couzského prezidenta. Závěr románu je
nezapomenutelný (ba přímo prorocký):
Teroristka zápasí na zemi s prezidentem,

stranou odletí dýka. Zatímco fotografo-
vy ruce se zaobírají fotoaparátem, jeho
noha – jaksi sama od sebe – přikopne dý-
ku zpátky k teroristce … Knižní obdo-
bou naznačujeme směr, kudy se zhruba
dále ubírá děj Gilroyova filmu, kam byla
některá komerční média „tržně tažena“
při událostech kolem útoků na list Char-
lie Hebdo a kam pohříchu může směřo-
vat vývoj komerčních audiovizuálních
médií obecně …  

Šokující záběry a moc pravdy 
Britský týdeník The Jewish Chronicle
zveřejnil 16.1.2015 karikaturu, kde ved-
le prostříleného kreslíře s výkresem a
tužkou stojí zahalený džihádista s kouří-
cím samopalem a říká: „He drew first
(On kreslil / tasil první).“ Mezi „kresle-
ním“ a „tasením zbraně“ je křiklavý ne-
poměr! Oliver Kamm tamtéž zdůrazňu-
je, že ve svobodné společnosti není vhod-
nější reakce na znevažování pravdy než
pravda sama a že teroristé násilnou
obhajobou „pravdy“ prokázali, jak málo
na její moc spoléhají. Hrubozrnné (ano
primitivní) karikatury Charlie Hebdo
rozvíjely tradici francouzského laicistic-
kého fundamentalismu. Utahovaly si ze
všech tří abrahamovských náboženství.
Katolická církev na list podala téměř
stovku žalob – ani to není přiměřenou
reakcí na projev, za kterým je přece jen
určitá (byť schematická) reflexe …  
Mediální dravce typu Loua Blooma
nezajímá reflexe vůbec. Chtějí jen a jen
krvavé záběry! Třeba za cenu určité sou-
činnosti s teroristy (kdy, jako v závěru
Boulleova románu, „hlava neví, co dělá

noha“). Komerční televizní kanál v pří-
mém přenosu informoval, že v paříž-
ském obchodě s košer potravinami, kde
terorista drží rukojmí, se kdosi ukryl v
chladicí místnosti; některé kameramany
zase příslušníci zasahujících jednotek
opakovaně nabádali, aby nepřenášeli
jejich přesuny (a nedodávali tak strate-
gické informace teroristům). Ředitel
komerční televize, jež se „naživo“ telefo-
nicky spojila s obklíčenými teroristy,
veřejně plesal nad nárůstem sledovanos-
ti (za což se pak pod tlakem omluvil)... 
„If it bleeds, it leads (krev zvyšuje sledo-
vanost).“ Zkoušel někdo pašijní příběh 
z evangelií po způsobu Gilroyova bez-
skrupulózního kameramana se svítícíma
očima přitesat tak, aby byl v souladu 
s požadavkem prvoplánové krvavos-
ti/šokovosti? Naposledy Mel Gibson ve
filmu Umučení Krista (Passion of the
Christ) z roku 2004. Chvilkovou senzaci
vystřídalo vystřízlivění. Znovu se uká-
zalo, že perspektiva vzkříšení, obzvlášť
patrná v Janově evangeliu, patří neoddě-
litelně i k pašijnímu příběhu podle tří
evangelií synoptických (Marka, Ma-
touše, Lukáše). „Krvavé momenty“ jsou
v Písmu zasazeny do (náročnějšího)
kontextu vyznání víry a reflexe. Cokoli
„šikovnějšího“ není pašijnímu příběhu
právo. Mediální rutinéři z Los Angeles
či Paříže zde se svými recepty úspěšnos-
ti nemohou nebýt vedle jak ta jedle.
Evangelium, vyjádřeno slovy prof.
Amedea Molnára, zkrátka „není jako
houska na krámě“. 

František Schilla

sólokapry a evangelium
(k filmu slídil na pozadí událostí kolem charlie Hebdo)

„ať moudrost vejde do našeho srdce“ 
(Žalm 90,12)

35. německý eVAngelický kircHentAg
3. - 7. čerVnA 2015 stuttgArt

Německý Kirchentag se koná pravidelně již od roku 1949. Vždy od stře-
dečního zahájení až po závěrečnou nedělní bohoslužbu nabízí Kirchen-
tag množství rozličných akcí. Setkání klade již od svého vzniku důraz
na spojení osobní zbožnosti a společenské odpovědnosti. 
K účasti jste zváni všichni, kdo máte chuť tento svátek křesťanů zažít a
nechat se inspirovat rozmanitostí mnoha tradičních i mladších církví.
Kirchentag pravidelně navštěvuje přes sto tisíc návštěvníků z celého
světa. 
Kirchentag nabízí přednášky, práci s Biblí, modlitby, bohoslužby, hu-
dební pořady, divadelní a pohybová představení, trh možností, výstavy
atd. To vše čeká i na Vás ve Stuttgartu  od 3. do 7. června 2015. 
Bližší informace si můžete přečíst v němčině na internetových stránkách
www.kirchentag.de a v češtině na stránkách Ekumenické rady církví 
v České republice: 

www.ekumenickarada.cz/kirchentag



16. jAnu brAdáčkoVi A krumloVským1)

Spasení a milost od Pána Ježíše Krista! Nejmilejší! Uslyšel jsem o vašem zarmou-
cení; ale radujte se, že jste upadli v rozličná pokušení, aby se vyzkoušela vaše stá-
lost. Já, nejdražší, začínám být pokoušen, ale shledávám v tom radost, protože
jsem nazýván kacířem pro evangelium a dáván do klatby jako zločinný a nepo-
slušný člověk.
Ale k rozmnožení mé radosti mi přichází na mysl život a slovo Kristovo a slovo
apoštolů; neboť obsaženo jest ve Skutcích v kap. IV., jak Annáš, kníže kněžské, a
Kaifáš a Jan a Alexander a všichni, kteří byli z pokolení biskupského, povolali
apoštoly a přikázali jim, aby  nemluvili ani neučili ve jménu Ježíšově, avšak Petr
a Jan jim odpověděli: "Suďte, jestli je to před obličejem Božím spravedlivé, aby-
chom poslouchali více vás než Boha! Neboť my nemůžeme nemluvit o tom, co
jsme viděli a slyšeli." A opět, když titíž kněží nařizovali, aby nekázali, řekli ve
Skutcích v V. kap.: "Více sluší poslouchat Boha než lidí." A tohoto výroku se
drželi pohané, židé a kacíři, a přiznávali, že je třeba poslouchat Boha nade všec-
ko.  Ale běda! Přívrženci Antikristovi jsou k onomu pravidlu slepí, nikoliv však
svatí apoštolé a praví učedníci Kristovi. Proto blahoslavený Jeroným2) říká 
k listu Efezským: "Jestliže pán nebo prelát poroučí to, co se neprotiví víře, nebo
neodporuje písmu svatému, služebník se  mu podrobuje; pakli nařizuje opak, ať
více poslouchá pána duše nežli pána těla." A níže říká: "Jestliže je dobré, co naři-
zuje císař, vyplň vůli rozkazujícího; pakli zlé, odpověz: Sluší více Boha poslou-
chat než lidí." Rovněž Augustin3) v Káz. 6. o Božích slovech: "Jestliže moc úřed-
ní rozkazuje, co bys neměl činit, v tom případě zajisté nedbej této moci z bázně
před mocí vyšší. Pozoruj pouze stupně lidských důstojností. Jestliže by něco roz-
kázal náměstek, cožpak se to má vykonat, jestliže to nařizuje v rozporu s místo-
držitelem? A opět, jestliže by něco sám místodržitel nařídil a něco jiného naři-
zoval císař, zda vznikne pochybnost, že onoho není třeba dbát a tomuto vyho-
vět? Jestliže tedy císař rozkazuje něco jiného než Bůh, je nutno onoho nedbat a
Boha poslouchat." Stavíme se tedy na odpor mocnosti ďábelské nebo lidské,
když něco proti Bohu zavádí, a tak v tom neodporujeme zřízení Božímu, nýbrž
ho posloucháme. Bůh totiž nařídil, abychom ve zlém neposlouchali žádnou
moc. Tak píše Augustin. Stejně říká Řehoř4) v poslední knize mravouky: "Je třeba
vědět, že nikdy  nemá být pácháno zlo z poslušnosti." Také blahoslavený
Benedikt5) v kterémsi listě praví: "Je jisté, že páchat jakékoli zlo, byť na něčí roz-
kaz, není poslušnost, ale neposlušnost." Podobně se vyslovuje blahoslavený
Isidor,') a sice čteme v Úvaze XI. 33: "Jestliže ten, kdo je v čele, učiní něco, co je
proti Pánu, nebo to rozkáže činit, nebo jestli pomine to, co je psáno, nebo nařídí
to zanedbávat, má se mu uvést výrok svatého Pavla, který říká: I kdyby někdo
z nás - nebo anděl z nebe sestoupil a kázal vám něco jiného, než co jsme vám
kázali, buď proklet; a dále: Brání-li vám kdo v tom, co je nařízeno od Pána, nebo
opět poroučí-li, aby bylo konáno, co Pán konat zabraňuje, proklet buď pro všech-
ny, kteří milují Pána. A dále: Když ten, kdo je v čele, nařizuje něco proti vůli Boží
nebo něco jiného, než co se v písmu svatém zřetelně říká   nebo přikazuje, ať je
pokládán před Bohem za křivého svědka nebo svatokrádce."
Z toho je patrné, že ti, kteří zabraňují napomínat, jsou křiví svědkové a svato-
krádci a následně dáni do klatby od Pána podle výroku proroka pronášejícího
klatbu: Prokletí, kteří se odchylují od tvých nařízení. A co se týká mého přípa-
du, Jeroným2) praví  Rustikovi, biskupu Narbonskému: Ať se proto žádný z bis-
kupů nedme závistí, která pochází z ďábelského pokušení, ať se nepohoršuje,
jestliže by časem kněží povzbuzovali lid, jestliže by v kostelích kázali, jestliže by,
jak se říká, žehnali lidu, neboť jestliže by mně v tom někdo bránil, toto bych řekl:
Kdo nechce, aby kněží činili to, co je jim přikázáno od Boha, ať stanoví, co je vyšší
než Kristus. Rovněž Beda7) se vyjadřuje o slovech: „Naleznete oslici přivázanou
a s ní oslátko; odvažte je a přiveďte ke mně. A kdyby se vás někdo ptal, proč je
odvazujete, tak mu řeknete: Protože je Pán potřebuje"; vykládá pak: Zde se mys-
ticky8) přikazuje učitelům, jestli by něco překáželo, jestli by někdo bránil vypro-
šťovat hříšníky z pout hříchů a skrze vyznání víry přivádět k Pánu, aby ani tak
nepřestali kázat, nýbrž vytrvale namítali, že Pán potřebuje takové lidi k vybu-
dování své církve. A kdo by mohl všecky výroky svatých sepsat, které vesměs
učí poslouchat Boha více než lidi. A tyrani naproti tomu staví slova Mat. v kap.
23. Cožkoli by vám rozkázali, čiňte. Ale těm ihned ústa zacpává následující
zákaz, který praví: Ale podle skutků jejich nečiňte. Proto v kap. 24. knihy Moj-
žíšovy praví Bůh: Učiníš všecko, jak vás budou učit levijští kněží, jak jsem jim to
přikázal. Hle, Pán chce, aby ten, kdo má povinnost poslouchat, poslouchal jeho
přikázání. Protož říká Petr v I. 2.: „Služebníci, buďte ve vší bázni poddáni svým
pánům"; a níže dodává: „také zlým"; ale ať se to nestane, aby někdo poslouchal
zlé tak, jako by poslouchal ďábla. Boží vůle i písmo tedy učí, že pouze ve věcech
dovolených se mají vyšší poslouchat.  Spoléhaje na to, raději jsem volil v kázání
poslouchat Boha více než papeže a arcibiskupa a ostatní představené, kteří se
protiví Kristovu slovu: Jděte do všeho světa atd. Toto jsem zaznamenal,
abyste se dovedli  postavit na odpor psům ďábelským.
16. 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.

Během desetiletí komunismu měl Mar-
tin ve zdi význam zcela mimořádný.
Málokde se mohla svobodně scházet
křesťanská mládež. Tady to bylo přímo
pod svícnem – v sousedství ústředí stát-
ní bezpečnosti. Martinské bohoslužby
byly také patřičně sledované, pokaždé
tam bylo několik agentů. „Fízl se pozná
vždycky, jeť nenápadný,” dí klasik a má
pravdu. Fízlové u Martina měli však se
svou nenápadností značné problémy.
Vychováni v nejvědečtějším atheistic-
kém světovém názoru, měli se nenápad-
ně účastnit křesťanské bohoslužby. Nej-
větší obtíže jim způsoboval zpěv chrá-
mových písní, v němž nebyli vycvičeni,
a zvláště pak modlitby. Stačilo jen zved-
nout oči v pravou chvíli; ti, kteří se
vnitřně neúčastnili bohoslužby, byli jako
na dlani.
K Martinu ve zdi jsme v roce 1981
uvedli bratra Rogera, představeného
komunity v Taizé. Přijel tehdy poprvé do
Prahy na turistické vízum – přijet mohl,
veřejně vystoupit však nesměl. Opět
jsme byli jednou papežštější než papež;
bratr Roger byl předtím už v SSSR a na
veřejnosti vystoupit směl. Svou „turis-
tickou” návštěvu Prahy pojal tedy jako
pouť: šel od kostela ke kostelu a účastnil
se bohoslužeb různých církví. Pražští
organizátoři jeho návštěvy využili při
pořádku pravidelných nedělních boho-
služeb u katolíků, pravoslavných a evan-
gelíků, aby jeho pouť sestavili. A přátelé
z Čech i Moravy program pouti znali,
takže Roger všude našel kostely praskají-
cí ve švech.
Pro kazatele všech zúčastněných církví
nastala ožehavá situace: věděli, že boho-
služba je mimořádně sledována, věděli,
jak lehko kazatel ztratí státní souhlas k
výkonu povolání, když se znelíbí. Proto
většinou vedli bohoslužbu bez jakékoliv

odchylky jako každou neděli a tvářili se,
že si nevšímají neobvykle plného kostela.
Až u sv. Jiljí u dominikánů: Z kruchty
najednou zaznělo jásavé sopránové sólo
„Ubi caritas et amor, Deus ibi est – kde
je láska a milování, tam je Bůh”. Známá
píseň z Taizé zněla jako uvítání bratru
Rogerovi, konečně někdo dal najevo, že
víme, že tady je. Patřil jsem ke skupině
těch, kteří Rogera vodili a vozili od kos-
tela ke kostelu, neznal jsem podrobnosti
z přípravy jednotlivých bohoslužeb.
Proto mě ta píseň překvapila i potěšila.
Hlas zpěvačky mě bral mimořádně za
srdce. Teprve po delší chvíli mi došlo, že
to zpívá moje žena...
Vrcholem toho dne byly večerní boho-
služby u Martina. Ty jediné jsme mohli
připravit tak, aby to sice byly naše evan-
gelické bohoslužby, ale aby v nich byla
patrná návaznost na bohoslužby v Tai-
zé. Taizé je místo setkávání a smíření lidí
různých národů i církví, podle toho vy-
bral farář František Němec biblický text
a kázal o tom, jak Kristus bourá hradby
mezi lidmi. Rogera a jeho doprovod jsme

při ohláškách veřejně uvítali; dnes to zní
jako něco nevýznamného, tehdy to však
nebylo samozřejmé – byli jsme jediní. A
písně jsme vybrali takové, aby je mohl 
s námi zpívat; protože pochází ze švý-
carské reformované rodiny, zpívali jsme
žalmy na melodie z ženevského žaltáře.
Z kostela jsme předem odnesli židle; na
podlahu se vejde víc lidí, když se sesed-
nou tělo na tělo – v Taizé v kostele to
vypadá také tak. Nabitý kostel bez židlí
znepříjemnil službu fízlům; ti mladí
lidé, kteří byli připraveni čelit případ-
ným provokacím, nemuseli zasahovat. 
Zpívali jsme také kánony z Taizé. Mají
tu vlastnost, že se mohou stále opakovat
a zpívat tak dlouho, jak je potřeba. Toho
jsme využili na závěr. Věděli jsme, že ko-
lem kostela křižují policejní auta a mož-
ná hledají záminku k zásahu, proto jsme
se na konec bohoslužby nevyhrnuli ven
jako obvykle. Zůstali jsme uvnitř a zpí-
vali. V Taizé pro tuto pražskou návštěvu
zkomponovali píseň na český text, posla-
li nám ji a my se ji předem naučili. Teď
bouřila kostelem, opakovala se, slábla a
zase sílila. „Nebojte se, radujte se, Kris-
tus, slavný vítěz, z hrobu vstal!”
Zatímco píseň zněla, bratr Roger se
svým doprovodem – bratry Rudolfem a
Aloisem – procházel kostelem a osobně se
pozdravil se všemi účastníky. Nesměl
sice veřejně vystoupit, takhle to však
bylo možná dokonce lepší. Teprve po víc
než dvaceti minutách zpěvu všichni
postupně mizeli. Mnozí šli ještě ke sva-
tému Havlu. Tamní večerní mše byla
tečkou za Rogerovou pražskou poutí. 

Zdeněk Susa
(článek by patřil do přílohy, kam se

vzhledem k nedostatku místa nevešel)

nebojte seListy M. Jana Husa

16. Janu Bradáčkoví a Krumlovským.1)
R. 1411, 25. května. 
Jan Bradáček, Bradáč nebo Bradatý, jest snad totožný s Železnou Bradou nebo s Janem Železným
v jiných listech (č. 60, 63, viz také 89). Byl nepochybně knězem (Hus ho nazývá bratrem), a to v
Krumlově a připojil se nepochybně k průvodu, provázejícímu Jana Husa do Kostnice. Zde byl oči-
tým svědkem soudu a sepsal krátkou zprávu o odsouzení a smrti Jana Husa. Hus byl mu na
každý způsob dobrým přítelem a jevil v Kostnici o něho otcovskou starostlivost, poněvadž, jak se
zdá, se v Kostnici pro Husa nalézal v nebezpečí, čemuž nasvědčuje i Husova připomínka v listě
89., že nechtěl dbáti rady svých přátel, což se asi na cestu jeho do Kostnice vztahuje, nebo na jiný
případ v Kostnici, kterýmž se v nebezpečí dostal, jestliže tato poslední připomínka neplatí
Jeronýmovi Pražskému.
Nejbližší příčiny k sepsání přítomného listu „v děti Urbana, v druhý den prosebný", totiž jakého
druhu by to „zkormoucení" Krumlovských bylo bývalo, neznáme; snad přicházelo ono z panují-
cího tu rodu Rožmberského a jistě šlo tu o víru nebo církevní poslušenství.
Hus marně se odvolav k papeži (viz č. 9 a 14) jest do Říma předvolán a pro nedostavení se v únoru
1411 kommissi kardinálskou nově pro jeho při zřízenou a kard. Florentinským, Frant. Zabarellou,
vedenou v klatbu dán, kteráž dne 15. března 1411 v Praze arcibiskupem jest prohlášena a ve všech
kostelích s kazatelen ohlášena, vyjma dva, v kterýchž faráři to učiniti odepřeli. Ale Hus toho
všeho nedbal a dále v Betlémě kázal.
V přítomném listě vykládá, proč takového neposlušenství k církevním představeným se dopus-
til, poslouchaje v tom Boha více nežli papeže a arcibiskupa; povzbuzuje Krumlovské i sebe slo-
vem a příkladem Kristovým, jakož i výroky církevních učitelů, kteří mu za pravdu dávají.

') Tom. 491. Pal. 132. 2) Viz č. 15. pozn. 8. ') Viz list 68. pozn. 8. ') Viz č. 88. pozn. 5. °) Viz č. 15.
pozn. 4. °) Náčelník kláštera v Pelusii egyptském, nar. 370. 7) Příjmím „ctihodný", mnich v Anglic-
ku, nar. 674. *) Tajemně.
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pozvánky
ČESKá KŘESťANSKá AKADEMIE -
MíSTNí SKUPINA PrAHA 3 si vás
dovoluje pozvat na večer, na kte-
rém promluví RNDr. Jiří Grygar,
CSc., na téma “Věda a víra”.
Moderátorem večera bude Martin
Švehla. V diskusi vystoupí prof.
ThDr. Petr Pokorný DrSc., Dr. h. c.,
1. větu sonáty op. 13 L. van Beetho-
vena zahraje Radoslav Kvapil.
Koná se v úterý 17. března 2015 v 19
h v modlitebně ČCE Praha 2, Ko-
runní 60.

* * *
FArNí SBOr ČESKOBrATrSKé CírK-
VE EVANgELICKé V PrAZE 1 -
KLIMENT zve srdečně na setkání
bývalých klimentských konfirman-
dů – sdruženců, které se uskuteční
v sobotu 28. března ve 14.30 h ve
sborovém domě v Klimentské 18.
Přijďte mezi nás, kdo jste byli u
Klimenta konfirmováni v letech
1960, 1959 - a dál.

Žižkův pomník: prostá věž v podobě kalicha
Zmatek nad zmatek! Toť obraz dnešní doby v Čechách. Rostou nová a nová
hesla, razí se nové cesty, dobré i špatné, vše o překot, nesouvisle a bezplá-
novitě. Ve všech oborech českého snažení vidíte tento zmatek, v literatu-
ře, filosofii, výtvarnictví i ve vědě, zvláště pak v politice. 
Názorně projevil se v poslední době tento zmatek v návrzích na zbudování
pomníku Žižkova. Divák užasne nad spoustou návrhů na Žižkův pomník, jež
vyplňují celé křídlo hlavního paláce na výstavišti. Tento velký zájem výtvar-
níků o Žižkův pomník sice těší, ale návrhy samy vzbuzují jen bolestný pocit
a zklamání. Nad mnohými se člověk upřímně zasměje. Většina návrhů zde
vystavených je naprosté nepochopení Žižky, mnohé i velkou urážkou svět-
lé jeho památky.
Jest tu sice řada výborných a skvělých výtvarnických kombinací a stylisací,
ale žádný vnitřní ideový vztah k duchu Žižkovu. Naši výtvarníci - a s nimi
také česká inteligence - nepojímají Žižku jak by jej měli pojímati. Myslíme
vždy jen na národního hrdinu a válečníka, jenž byl postrachem pro cizinu. Na
ideje, jimž Žižka sloužil, pohlížíme většinou jako na středověk, ač duch
Husův i Žižkův je věčně moderní.
A Žižka byl přece v první řadě muž hluboce nábožensky založený: boží
bojovník. Bil se za Husovu pravdu, za ideál Kristův - a na tuto stránku naši
výtvarníci zapomněli. 
Nezdá se to vůbec nijaké s těmi pomníky českých reformátorů! A jak také
mohou jim budovat pomníky lidé dnešní doby, v níž průměrný český člověk
v náboženských věcech tápe ve tmách. Snad by se tedy s pomníky mělo
počkat, až zavane u nás nějaký nový jasný myšlenkový proud.
A proto: Nestavte Žižkovi pomník a uctěte památku jeho jednoduchým
způsobem, jednoduchým památníkem!
Nejpřirozenějším řešením tohoto památníku byla by: Mohutná věž na vrchu
Žižkově v podobě prostého husitského kalicha. (...) O.T.

* * *
Upozornění
Prémie zdarma!
C.K. poštovní spořitelna přes dva měsíce nevyhověla naší žádosti o
cheky, ač jsme jí příslušný vklad i objednávku zaslali a několikráte urgo-
vali. Přibíjíme tu veřejně neobchodní a nekulantní jednání této vídeňské
centralistické instituce, na jejíž milosti bychom ovšem rádi byli nezávis-
lí, poněvadž jsme takto byli poškozeni právě v začátcích, a na druhé
straně naši přátelé použili pak zbytečně dražšího způsobu placení pou-
kázkami.
Následkem toho prodlužujeme lhůtu pro zaslání předplatného do konce
března...

27. února 1914 List budící české svědomí č. 4

Vzpomínka na bratra rogera u martina ve zdi



stručně z Historie
Při Pouti důvěry organizované řeholní ekumenickou komuni-
tou z Taizé, která proběhla na přelomu uplynulého a nynější-
ho roku v Praze, jsme měli možnost poznat jejího nynějšího
převora a významného představitele br. Aloise, jehož německá
rodina, z níž pochází, žila do poválečného odsunu u nás v
Česku. Br. Alois (Alois Laser) vede komunitu přesně v tom
duchu a v těch intencích, které jako své celoživotní úspěšné
dílo svěřené mu Hospodinem vytvořil a pro své pokračovate-
le zanechal její zakladatel a předchůdce Aloisův br. Roger. Ten
zemřel ve věku 90 let 16. srpna před 10 lety při večerních mod-
litbách, kdy ho nožem pobodala duševně nemocná žena. Ještě
za svého života, kdy cítil, že ho již opouštějí síly, požádal v
témže roce právě br. Aloise, aby se ujal vedení komunity v oka-
mžiku, jestliže on sám už toho nebude schopen. A tento oka-
mžik nastal při zmíněné tragické události. 
Tato pozoruhodná osobnost soudobého světového křesťanství,
celým jménem Roger Louis Schütz-Marsauche, se narodil ve
Švýcarsku ve smíšené francouzsko-německé rodině. Vystudo-
val reformovanou kalvínskou teologii v Lausanne a ve Štras-
burku. Na počátku války v r. 1940 přijel na kole do Francie,
země své matky, kde se usadil v Burgundsku v obci Taizé,
nacházející se poblíž střediska středověkého mnišství Cluny. 
S pomocí své sestry Geneviéve poskytoval úkryt a pomoc
válečným utečencům a Židům. Protože jejich činnost byla pro-
zrazena, museli se oba sourozenci v r. 1942 urychleně vrátit
zpět do rodného Švýcarska. Teprve až po vylodění Spojenců a
osvobození Francie v r. 1944 se znovu ocitá v Taizé a spolu 
s ním i několik bratří protestantů, s nimiž postupně zakládá
řádovou mnišskou komunitu, která by aktivně pracovala pro
sbližování křesťanů a uskutečnění jejich jednoty v duchu odka-
zu Ježíše Krista: „Aby jedno byli.“ V bouřlivé době bezpro-
středně po válce se věnují humanitární činnosti mezi válečný-
mi sirotky a v zajateckých táborech. V mnohém tehdejší čin-
nost br. Rogera a jeho sestry připomíná našeho Přemysla Pittra. 
Mnišské společenství mělo v roce 1949 sedm bratří, kteří se sli-
bem zavázali k prostotě života a k celibátu. V následujících čty-
řech letech si br. Roger ujasňuje všechny otázky související 
s existencí a působením řehole a v roce 1953 sepisuje její zása-
dy – Pravidla Taizé a stává se jejím prvním představeným. Čin-
nost komunity získává v průběhu let na známosti jak mezi
katolickými věřícími, tak i mezi protestanty nejen ve Francii,
ale i v mnoha jiných zemích Evropy i mimo ni. Velkou popu-
laritu získává mezi mladými křesťany, kteří ve velkém počtu
putují do Taizé a po návratu do svých zemí získávají další příz-
nivce. Postupně roste i počet členů komunity. V roce 1962 je br.
Roger pozván s dalšími bratry jako pozorovatel na 2. Vatikán-
ský koncil a prvním katolickým členem se stává mladý belgic-
ký lékař v r. 1969. Tím se naplňuje i první krok k cíli, který si br.
Roger vytyčil. Je nějak i symbolické, že v době, kdy se zúčast-
ňují zástupci z Taizé v čele s ním koncilu, byl v této obci otev-
řen Chrám smíření, protože tamní historický románský kostel
již svou velikostí nestačil na počet příchozích.
Významnou událostí pro komunitu v Taizé a jejího zakladate-
le bylo pozvání od papeže Jana XXIII. a rovněž osobní návště-
va papeže Jana Pavla II. přímo v Taizé, která se uskutečnila 
v říjnu 1986. Do konce svého života převor Roger v modlitbách

a v neúnavné práci pro komunitu i osobními setkáními a roz-
mluvami včetně nejvyšších představitelů všech křesťanských
církví i představitelů států trvale usiloval o sbližování těch, kdo
se hlásí k Ježíši Kristu, o mírové soužití, přátelství a porozu-
mění mezi lidmi na celém světě. Nebránil se i setkáním a dis-
kusím s těmi, kdo stojí mimo. Za své „dílo smíření“ obdržel 
R. L. Schütz mj. Templetonovu cenu, dále mezinárodní Cenu
Karla Velikého a Cenu UNESCO za výchovu k míru. Dnes čítá
komunita kolem 100 bratří jak katolíků, tak protestantů a členů
jiných církví. Její malé skupinky – fraternity působí v řadě
zemí, včetně rozvojových, kde zaměřují svou činnost na práci
s nejchudšími. Činnost komunity v mnohém souzní s tím, o co
usiluje i současný římský biskup František. Ne nadarmo se
typický kříž Františka z Assisi stal jejich průvodcem. Do Taizé
celoročně přijíždějí ve velkém počtu mladí lidé, aby s bratry 
z komunity sdíleli společné modlitby, meditace a meditativní
zpěvy. V tom pokračují i ve svých zemích. Velkou přízeň mezi
nimi získaly Poutě důvěry vždy s několikatisícovou účastí, kte-
ré se pravidelně konají střídavě v různých městech Evropy.
Svědky právě poslední z nich jsme byli nedávno u nás v Praze.
A to vše je úctyhodné dílo, které postupně vyrostlo z malého
semínka zasazeného před 75 lety na začátku války v malé bur-
gundské obci Taizé bratrem Rogerem a jeho sestrou Ge-
neviéve. Stoupenci Rogerovi a jeho pokračovatelé patří v sou-
časnosti k té evangelní „soli země“, kterou dnešní svět tolik
potřebuje. 

zpracoval Pavel Tučný

brAtr Alois, prAHA, čtVrtek 1. lednA Večer
Dostalo se nám tak vřelého
přijetí. Děkujeme za ně rodi-
nám, farnostem a sborům.
Poděkovat bych chtěl také
pražskému arcibiskupovi
kardinálu Dukovi a předse-
dovi Ekumenické rady círk-
ví v České republice Danielu
Fajfrovi stejně jako dalším
představitelům církví i li-
dem z veřejné správy, kteří
umožnili, že naše setkání
probíhá tak hladce. Děku-
jeme i za školy, které může-
me využít.
Je to radost, že evropské set-
kání svedlo dohromady

křesťany různých vyznání i ty, kteří nesdílejí víru v Krista, ale
snaží se být tvůrci pokoje.
Kristus dal svůj život, aby shromáždil všechny lidi v jednu vel-
kou rodinu. A volá své následovníky, aby byli ve světě zna-
mením jeho pokoje. To proto, aby bylo možné takové znamení
utvořit, je potřeba smíření mezi křesťany tak naléhavá.
Jednou z otázek, na kterou my křesťané chceme urychleně najít
odpověď, je: jak ukázat svými životy, že je možná jednota i při
respektování pluralismu?
Rozdíly mezi křesťany tu budou stále: zůstanou pozváním 
k upřímnému dialogu. Mohou být také obohacením. Nepřišel
ale čas dát přednost křestní identitě, která je nám všem společ-
ná a která nás už v Kristu spojuje?
Neměly by se dnes křesťanské církve odvážit shromáždit pod
jednou střechou, dokonce ještě před tím, než bude dosaženo
shody v teologických otázkách?
V těchto dnech nás přijímáte vy, různé církve Prahy – protes-
tanti, katolíci a pravoslavní. Jsem zvlášť dojat, že toto znamení
jednoty žijeme v zemi Jana Husa, jehož násilná smrt se bude
připomínat následujícího roku. Vina za toto rozdělení církve v
patnáctém století leží na obou stranách, ale jeho osobnost, která
byla tak čestná, nás všechny vede k lítosti a vzájemnému smí-
ření.
Kristus dává jednotu, kdy chce a jak chce. Ale pokud ji společ-
ně neočekáváme, jak nám může tento dar dát? Apoštolové
dostali dar Ducha svatého tehdy, když byli společně i s Marií
shromážděni pod jednou střechou. A Duch svatý nás v naší
rozmanitosti stále sjednocuje.

Jak se můžeme shromáždit pod jednou střechou? Rád bych
vyslovil šest návrhů:
V místním společenství se můžeme shromažďovat pod jednou
střechou mezi sousedy a rodinami, trochu jako v „základních
společenstvích“, abychom se společně modlili, pomáhali si a
stále lépe se poznávali.
Mezi místními společenstvími různých vyznání už probíhá
spolupráce při studiu Bible, v sociálních a pastoračních aktivi-
tách nebo vyučování náboženství. Tato spolupráce by se měla
stále prohlubovat. Ať každé společenství s křesťany ostatních
denominací dělá společně vše, co je možné, a nedělá nic, aniž
by ostatní bralo v potaz.
Jsme tu společně v této nádherné katedrále. Nemohla by se 
v mnohých městech místní katedrála nebo jiný významný
chrám stát domem společné modlitby všech křesťanů z okolí?
Teologický dialog musí pokračovat. Bylo by možné, aby se tak
dělo stále víc v kontextu společné modlitby a s vědomím toho,
že už jsme spolu? Když žijeme a modlíme se společně, přistu-
pujeme k čistě teologickým otázkám jinak. Snad by se dalo říct
totéž o etických úvahách.
Všichni věřící dostali část pastoračního daru, aby bděli jeden
nad druhým. Křesťanská rodina, kterou je církev, také potře-
buje služebníky jednoty na všech úrovních. Opatrování jedno-
ty na obecné úrovni je tradičně spojováno s římským bisku-
pem. Nemohl by být přijat jako služebník, který bdí nad svor-
ností mezi svými bratry a sestrami v jejich obrovské rozmani-
tosti? Nebylo by možné si představit, že církve přijmou to, že
jejich vztah k této službě má různé formy?
Neměly by církve, které zdůrazňují, že k přijímání eucharistie
je nutná jednota víry a shoda ve služebné správě (ministeri-
um), připisovat stejnou váhu i harmonii a bratrské lásce?
Nemohly by nabídnout větší eucharistickou pohostinnost těm,
kteří vyjadřují touhu po jednotě a věří ve skutečnou Kristovu
přítomnost? Eucharistie není pouze vrchol jednoty, je to také
cesta k ní.
Přijměme, že budeme pokračovat v cestě, kterou předem
neznáme, zakořeněni v těchto Izajášových slovech: „Slepé
povedu cestou, již neznají.“ V Ducha svatého vkládáme důvě-
ru, že nás povede po stále ještě neznámých cestách. Jeho vnuk-
nutí nás připravuje na to, abychom se stali věrohodnými svěd-
ky jednoty.

(podle: http://www.taize.fr/cs_article17441.html)

stArost Hostitelů, rAdost z Hostiny
Přípravy na Pouť důvěry jsme začínali s plánem přijmout 50
poutníků, skončili jsme nakonec na čísle 194. Někteří spali v ro-
dinách, další přímo ve sborovém domě, největší část ve škole
Klíček. Svoje zkušenosti z této oblasti jsme shrnuli do přísloví:
Podej Taizé prst – a do večera máš v bytě deset cizích lidí (a
všichni tam chtějí spát, sprchovat se a minimálně snídat, a taky
si s tebou povídat, i když nikdo z nich neumí ani slovo česky).  
Byla to spousta práce i únavy, odměněná ale velikou a hlubo-
kou radostí. Bůh ji dává těm, kdo pracují pro jeho království,
pro bližní. Je to vzácný a krásný dar, tato vše prostupující Bo-
hem darovaná radost. 

příloHA 1 8-9/2015

VycHází: 11. březnA 2015

Pouť důvěry
když přinášíme trochu opožděné ohlédnutí za poutí důvěry, kterou uspořádala komunita
z taizé v praze na přelomu loňského a letošního roku, využíváme této příležitosti, aby-
chom tento zvláštní duchovní fenomén představili trochu blíže těm, kteří se s ním dosud
blíže neseznámili. nejde však jen o seznámení - následující příspěvky mohou posloužit
také jako pozvání k účasti na ekumenické modlitby se zpěvy taizé, ale také jako povzbu-
zení k otevření dveří svých domovů pro další křesťanské poutníky.

(red)



Krásných a radostných momentů a věcí byla spousta. Patří 
k nim jistě společenství skvělých šesti polských a německých
dobrovolníků, rozhovory a sdílení. Nebo role tlumočníka,
když se v mé kanceláři poprvé v životě potkali ukrajinská sest-
řenice a český (a jen česky komunikující) bratranec.  
Obrovskou radostí pro mne byly novoroční bohoslužby. Kus
nebe na zemi. Už tím, že je spolu slavili lidé tolika různých
jazyků a národností, z tolika různých zemí. A také lidé tolika
různých církví: římští katolíci (třeba Poláci, Italové a Chorvati),
evangelíci (třeba luteráni z Německa, reformovaní z Maďarska
a Rumunska, a samozřejmě taky domácí českobratrští evange-
líci), v ukrajinské skupině byli pravoslavní a také několik lidí 
z mesiánských sborů. Tak to bude v nebi. Velký zástup všech
možných jazyků i církví. 
Společně jsme zpívali (a to pětijazyčně: maďarsko-polsko-ang-
licko-německo-česky, třeba Chvaliž Hospodina), společně jsme
se modlili, společně jsme naslouchali Božímu slovu. Společně
jsme také „lámali chléb“, slavili večeři Páně. 
Tématem bohoslužeb bylo biblické heslo pro rok 2015:
„Přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal
vás.“ Zvláštní obrat uprostřed věty je možné přeložit dvojím
způsobem: a) Přijímejte jeden druhého, protože Kristus přijal
vás. To je důvod, proč jeden druhého přijímat: sami jsme byli
přijati Kristem. b) Přijímejte se navzájem jako Kristus přijal vás.
To je návod jak, měřítko a laťka. Přijímat druhé v lásce, s poko-
rou a trpělivostí, vděčností a vstřícností. 
Společná večeře Páně to vyjadřovala obojí. Jsme Kristem přija-
ti díky jeho láskyplné oběti. Ujištěním, vlastně ochutnávkou
tohoto přijetí je jeho stůl, chleba a víno. A když jdeme k jeho
stolu společně, dáváme tím najevo: jako on přijal nás, přijímá-
me i my jeden druhého. 
Pozvání k novoročním bohoslužbám jsem den předem ohlásil
při ranní i půlnoční modlitbě, s jasným pozváním také ke spo-
lečnému slavení večeře Páně. Pozvání jsem zopakoval i při
bohoslužbách. S tím, že je to odvážný krok víry, že je to krok
přijetí Krista i bližního. 
A tak jsme, katolíci, evangelíci, pravoslavní a mesiáni, společ-
ně slavili, společně přijímali Krista a jeden druhého. Nebyla to
jen ekumenická eucharistie, evangelicko-katolicko-pravoslav-
ná. V tu chvíli bylo království Boží mezi námi. 
Na Nový rok večer jsem byl s našimi německými dobrovolni-
cemi na modlitbě v Letňanech. A když bratr Alois mluvil o
tom, že společné slavení eucharistie nemusí být jenom náš cíl,
ale také cesta k němu, říkal jsem si: „U Milíče jsme to dneska
ráno zažili. Zakusili jsme nebe, skutečnost Božího království.“ 

Michal Šourek

o oteVřenýcH dVeřícH bytů - i srdcí
Na přelomu starého a nového roku jsme byli svědky setkání
mladých křesťanů z Evropy i jiných světadílů zde v Praze, tak
jak se takové setkání koná každý rok v jiném evropském městě.
Tentokrát byla tedy hostitelským městem Praha a nebyl to
počin snadný, neboť do Prahy přijelo asi 25 tisíc poutníků, kteří
zde společně strávili 4 dny, a připravit takovou akci do všech
detailů je jistě více než náročné. Záměrem organizátorů bylo
ubytovat co největší počet poutníků v rodinách, aby se tak co
nejvíce  lidí propojilo v rámci setkání Taizé. Nároky na ubyto-
vání byly skromné – poutníkům stačilo vyspat se na zemi, při-
vezli si s sebou spacáky a karimatky. Mnohé sbory a farnosti
také nabídly pomoc v tomto úkolu, někdy i nevěřící lidé.
My jsme se také přihlásili k ubytování 3 poutníků – byly nám
přiděleny 3 studentky z Polska. Všichni účastníci měli stano-
ven program dne, dopoledne modlitby a zpěvy, workshopy 
v místních sborech a farnostech, mše a bohoslužby v kostelích,
odpoledne se většinou přesouvali na výstaviště do Letňan, kde
se všichni shromáždili ke společnému programu. 
Musím říci, že naše tři poutnice byly ukázněné, dodržovaly
daný režim, ráno jsme jim připravili snídani, ony odešly do
místní farnosti a po programu v Letňanech se potom vracely
cca ve 22 hodin večer. Vše přijímaly s vděčností. Takže vlastně

nás jejich pobyt ani příliš nezatížil. Každý z místních lidí se
mohl všech programů účastnit, tak jsme toho také někdy vy-
užili. Písně z Taizé jsou krátké a jednoduché, vícekrát se opa-
kují, takže je už všichni znají zpaměti. Poslední den v roce byl
program v jednotlivých farnostech a sborech delší, také jsme se
ho účastnili. Na prvního ledna si většina rodin vzala své pout-
níky na oběd, případně přibrala ještě další. Po tomto obědě
jsme si hezky s našimi hosty popovídali. Druhý den ráno jsme
se rozloučili a myslím, že jsme byli vzájemným setkáním
povzbuzeni.
Asi dva týdny po skončení setkání Taizé se konalo v místní far-
nosti, která organizovala poutníky v naší části města, setkání
hostitelů, aby sdíleli své zkušenosti z tohoto setkání. Byl příto-
men bratr Emanuel z komunity v Taizé a jeden z dobrovolní-
ků, kteří pomáhali na této akci. Většina hostitelů byla spokoje-
na se svými hosty a dokonce mnozí nadšeni, že poznali tak
milé mladé lidi. Mnozí si vzali poutníky i přesto, že měli malý
byt, malé děti, v jedné rodině byli právě v očekávání narození
miminka, a nelitovali. Bratr Emanuel každou zkušenost ko-
mentoval s velkou vděčností, jemností a láskou. Jedna hostitel-
ka neměla tak dobrou zkušenost, její návštěvnice z Chorvatska
by pořád spaly, ráno nevstávaly a odcházely až na její pobíd-
nutí a ptaly se, zda mohou přijít během odpoledne – tak jim
musela odmítnout, protože jí měla v tu dobu přijít návštěva. 
I tuto zkušenost použil bratr Emanuel k tomu, že tuto sestru
pochválil za to, že jim vlastně dělala maminku – říkala jim, co
mají dělat. 
Bratr Emanuel také vyprávěl, že hovořil po skončení této akce
s řediteli škol, kde byli poutníci též ubytováni, rovněž hovořil
s vedoucími policie a ti neskrývali své překvapení, že ani tako-
vé množství mladých lidí v jednom městě nezpůsobilo problé-
my. Chovali se ukázněně - na ulicích, v metru a na školách, kde
byli ubytováni, zanechali pořádek. 
Bratr, který tam byl s Emanuelem, vyprávěl zkušenost jedné
ženy, která se také přihlásila, že ubytuje dva hosty, ale říkala:
„Hlavně ne Rusy!” Neboť pro mnohé, kteří zažili trpká léta,
kdy naše země byla satelitem Sovětského svazu, dosud jakoby
ta averze v nás přetrvávala. A co se této ženě nestalo – byly jí
přiděleny dvě poutnice z Ruska! Zpočátku to bylo pro ni nepří-
jemné překvapení, ale pak zjistila, jak to byly skvělé dívky a
když odjížděly a srdečně se loučily, bylo jí jasné, že její postoj je

už jiný. A bratr Emanuel potvrdil, že cílem komunity Taizé je
právě i toto smíření, setkání Božích dětí překonávající hranice
národů a denominací. 

Lydie Trnková

co o prAžském setkání řekli
někteří jeHo účAstníci
1. Co pro vás znamená hnutí Taizé?
* Pro mě je to hnutí bez hranic, ve kterém můžeme být spojeni 
v Kristu, společně komunikovat a šířit mír a důležitost vztahů a lásky
k celému světu.
* Pouť důvěry na zemi je nový způsob ekumenismu pro všechny křes-
ťany a pro mě to znamená setkávat se s novými lidmi, nové poznání
jiných vyznání, kultur, způsobů života. Na těchto poutích prakticky
vstupujeme do života různých sborů a rodin, které nás, poutníky, při-
jaly, a tak ve skutečnosti alespoň na čas žijeme jako velká rodina, v níž
má každý nějakou úlohu, kterou má vykonávat, a my všichni se sna-
žíme ji vykonat co nejlépe, tak aby vše prostě dobře fungovalo.
* Myslím, že je to velice pěkná příležitost, jak se dostat do kontaktu s
ostatními národnostmi. Mluvíme rozličnými jazyky, také naše kultu-
ry se liší, ale modlíme se ke stejnému Bohu. A mezi jiným můžeme
vykonávat společné modlitby s písněmi Taizé.
* Je to příležitost jak pro duchovní růst, tak pro návštěvu nových zemí
a rozšiřování svého rozhledu.
* Hnutí Taizé pro mě znamená neskutečně mnoho. Miluji jezdit do
Taizé, protože každý je tam tak mírumilovný a příjemný. Pokaždé,
když tam jedu, je to jako bych jela domů.

2. Jak dlouho jste již s tímto duchovním hnutím ve styku?
* Vlastně už v roce 2010 má dobrá přítelkyně hnutí Taizé zasadila do
mojí mysli. Od té doby jsem už od ní dostal tři dopisy, všechny posla-
né z Taizé, které mě povzbuzovaly, abych se zúčastnil tohoto setkání
na přelomu roků. Už jsem znal některé písně a cosi už o těch fran-
couzských mniších slyšel, ale jen postupně jsem si zvykal na myšlen-
ku, že bych se toho mohl opravdu zúčastnit.
* Moje první účast na pouti důvěry byla v Budapešti (2002/2003). 
A pak jsem navštívil i Paříž, Hamburk, Lisabon, Ženevu, Brusel,
Poznaň, Rotterdam a letos i Prahu.
* Už jsem o setkání Taizé slyšel v minulosti vícekrát, ale nikdy jsem

takto velkou akci nenavštívil. Ovšem v našem kostele dost často zpí-
váme písně Taizé.
* S hnutím Taizé jsem v kontaktu vlastně jen velice nově, od loň-
ského léta.
* V samotném Taizé jsem byla již třikrát, poprvé v roce 2012. Ale
poprvé jsem se účastnila na takovémto evropském setkání.

3. Co byste řekli o tomto pražském setkání?
* Pouť důvěry byla úžasnou příležitostí, abychom si vzájemně otevře-
li svá srdce a prožili tento čas v nádherném městě při modlitbách a
bohoslužbách. Byla to směsice nejrůznějších podnětů, nádherná příle-
žitost prohloubit svou víru, a vůbec to bylo pěkné.
* Toto pražské setkání bylo velice odlišné od všech ostatních (ačkoliv
každé setkání je zvláštní a odlišné), protože toto bylo první setkání, kdy
jsme se my (já a moje žena, která už byla desetkrát na různých setkáních
Taizé a přímo ve vesničce Taizé strávila jeden týden) mohli setkat se sbo-
rem, kde nebylo moc rodin, které by byly ochotné pomoci a poskytnout
pohostinství mladým poutníkům. Bylo dost smutné vidět jen sborové-
ho kazatele, který byl velice laskavý a angažovaný (budiž mu dík za
úsilí, které vyvinul, aby udělal náš pobyt dobrý a pohodlný), ale kromě
snad dvou nebo tří lidí z farnosti tam nebyl skoro nikdo, kdo by mu
pomáhal. Jsem si jist, že v Chorvatsku by to bylo zcela jinak, protože
máme mnoho mladých lidí, kteří se zapojují do práce a života sboru;
něco takového jsem v Praze neviděl, což je hodně smutné.
* Je to pouť, které se účastní mnoho Evropanů z různých zemí a z růz-
ných církví. Je to příležitost se modlit k Bohu s různými jinými národ-
nostmi - ale vlastně nějak společně. Jsou připravovány také dílny a
diskusní skupiny, ve kterých se můžeme lépe poznávat s těmi, kteří
nám byli cizí. A navíc to byla  úžasná příležitost navštívit jedno z nej-
krásnějších hlavních měst Evropy.
* Byla to skvělá šance se z Prahy modlit za celou zemi.
* Na setkání bylo hodně zábavy. Setkala jsem se s tolika úžasnými a
milými lidmi! Ale bylo to také trochu náročné, protože můj přítel a já
jsme zde byli jako dobrovolníci, a tak jsme také měli hodně co dělat. Ale
ta atmosféra Taizé tam byla pořád.

4. Co si odtud odvážíte do dalšího života a pro službu ve  svém
sboru (církvi)?
* Znovu jsem pro sebe objevil důležitost modlitby, ztišení a zpívání. A
taky si odvážím výzvu k otevřenosti a nesobecké pomoci svým bližním
tam u nás doma.
* Určitě si s sebou odvezu nové zkušenosti a radost, kterou pokaždé
cítím. Naplňuje mé srdce a dává mi sílu žít každodenní život, ať při-
náší cokoliv. Budu obohacen setkáními s novými lidmi a pokusím se 
s nimi udržovat dobré vztahy a neztratit s nimi kontakty. Tyto poutě
nám pomáhají přijímat ostatní církve, jiné národnosti, jiné kultury a
jiné způsoby života a připomínají nám, že Bůh nás miluje všechny a
nikdy nás nepřestane milovat, a tak bychom se i my měli snažit milo-
vat a respektovat jeden druhého a pokoušet se být solí země a Božím
světlem v tomto někdy potemnělém světě.
* Já tedy fakt miluji hudbu a mohl jsem se naučit nějaké nové písně
Taizé, které tu byly opravdu kvalitně provozované i s orchestrem. A
tak nejprve si odvážím s sebou nějaké nové písně. Trochu jsem se zlep-
šil i v angličtině a pochytil několik slov z jiných jazyků. A nezapome-
nu na dojmy ze silvestrovského setkání, při kterém se představovaly
různým způsobem různé národy. A taky jsem měl příležitost se setkat
s velice laskavými hostiteli, kteří se nám tolik věnovali!
* Asi si ze všeho nejvíc odvážím poznání a porozumění, jak se modlit
za Evropu. A samozřejmě, řadu nových kontaktů...
* Budu se snažit být otevřenější a laskavější k jiným lidem. A taky
bych se u nás v Německu chtěla více zúčastňovat nejrůznějších setká-
ní v duchu Taizé.
Odpovídali: Gábor Kapás, Maďarsko / Marino Tavra,
Chorvatsko / Csaba Ludányi, Maďarsko / Christina Oleksjuk,
Ukrajina / Lara Appl, Německo

Píseň Staňte se solí země poprvé zazněla na večerní modlitbě v Taizé 
29. srpna 2014. Při setkání v Praze na přelomu roku byla tak oblíbená, že
na novoroční bohoslužbě ji účastníci z celého světa zpívali téměř bez pří-
zvuku. Zde otiskujeme její verzi, která byla na tomto setkání použita,
avšak zjednodušenou, pouze s hlavní melodií a s akordy.

poznámka a notový zápis Tomáš Hejda
foto v příloze: Bohumil Kejř a Taizé

ekumenické modlitby se zpěvy z taizé se konají
každé první pondělí v měsíci od 19.30 h v kostele
martin ve zdi, martinská 8, praha 1. Všichni jsou
srdečně zváni.
nejbližší modlitby ve zbytku tohoto pololetí pro-
běhnou 6.4., 4.5. a 1.6. 2015.
na facebooku jsou další informace na:
www.facebook.com/groups/84320501240519


