
cíl boží lásky
1 j 4,16b-21

Mít v životě cíl je důležité. Máme
dílčí cíle - pořídit si nějakou věc;
škála je široká - od dobrého jídla až
po vlastní vrtulník na zahradě u své
vily. Máme cíle vztahové - od nej-

bližší rodiny až po mezinárodní
vztahy. Máme cíle sportovní a kul-
turní - od nebýt poslední ve třídě až
po vyhrát na olympiádě; od zvlád-
nutí několika akordů po koncerto-
vání v Carnegie Hall. Máme spous-
tu dílčích cílů. Je dobře, že je máme.
Máme o co usilovat, máme pro co
žít. Nemít žádné cíle je smutné. Jaký
je však náš životní cíl? Jaký je náš
jeden cíl, ke kterému ty ostatní dílčí
cíle směřují, aby dávaly smysl? Má-
me nějaký takový jeden cíl? Pro
někoho je to těžká otázka, jiný má
srovnané, kam chce ve svém životě
dospět. Ježíš mluvil často o Božím
nebo nebeském království. Myslím,
že to je dobrý cíl, kterým lze dílčí cíle
poměřovat. Žít tak, abych byl co nej-
více v souladu s Bohem.
Má i Bůh nějaký cíl? Podle našeho
oddílu ano. V tom jeho láska k nám
dosáhla cíle, že máme plnou jistotu
pro den soudu. Náš cíl je spojený 

s Bohem (pokud nám jde o Boží krá-
lovství) a Boží cíl je spojený s námi.
Bůh usiluje o to, abychom se nebáli,
abychom měli jistotu (podle kralic-
kého překladu: bezpečné doufání).
Tak si říkám, že jsme hloupí, když
to Hospodinu kazíme tím, že svou
spásu v jednom kuse zpochybňuje-
me odkazy na vlastní nedostatky.
Cíl Boží lásky je naše bezpečí pro
soudný den. Že nás Bůh k něčemu
vede, ponouká, napomíná, dává
přikázání? To jsou jeho dílčí cíle 
s námi. Je užitečné na ně dbát, mít
je na paměti. Konečný cíl však je,
abychom se nebáli a věděli, že jako
milovaní Boží spočineme v Boží
lásce. 
Je něco víc, co bychom si mohli
přát? Ne? Proč tedy Bohu neumož-
nit, aby jeho láska k nám dosáhla
svého cíle?

František Hruška, 
farář FS ČCE ve Štramberku
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Kazatel 3, 1–13
„Časy jsou zlé… krásný čas našeho
mládí… je to těžký čas… časy se mě-
ní… měl dobrý čas… školní čas se
vleče… Mohli bychom uvést mnoho
dalších běžně používaných rčení
týkajících se času – vždyť náš život
se nemůže odvíjet jinak než v ča-
se/časech a že ty časy jsou/mohou
být různé. 
A co to je vůbec ten „čas“? 
Věda by nás poučila, že čas je fyzi-
kální veličina jako prostor nebo ener-
gie, je s nimi svázána objektivními
zákony obecné teorie relativity a je jí
srdečně jedno, jak ji chápe (pociťuje)
z hlediska vesmíru taková nicotná
anomálie, jakou je člověk. Současně
však cítíme, jak je fyzikální pojetí
podstaty času pro náš život jak-
si prázdné, bezobsažné, protože je 
s podstatou lidské duše nějak mimo-
běžné. Nesmírně obdivuji moderní
fyziky a jejich – pro běžné smrtelní-
ky  nedosažitelný vědecký (zvláště

matematický) aparát, ale jsem pře-
svědčen, že i oni prožívají různé časy
radosti, smutku, zklamání i jásavého
nadšení jako my všichni – odolní
proti vysvětlování nejnovějších po-
znatků  fyziky. Tak co  tedy s tím?
Jak se má ten objektivně měřitelný
čas (pokud takový vůbec jest) k  na-
šemu lidskému prožívání běžícího
času? Ve chvílích radostných  by-
chom ho chtěli zadržet, ve chvílích
smutku nebo trápení bychom ho
chtěli nějak uspíšit: už aby to bylo za
námi! Bylo by to výborné, ale víme,
že to nejde, že běh času objektivně
neovlivníme, že je zcela mimo naši
kompetenci. Máme z toho být smut-
ní? Nebo to máme „jen tak“ vzít na
vědomí a příliš si s tím nelámat hla-
vu? Mohli bychom na toto téma
mudrovat libovolně dlouho, ale my-
slím, že bychom toho stejně moc ne-
vymudrovali. 
A což kdybychom na to šli jinak a
jako křesťané se obrátili k Bibli a „za-

pátrali“, co nám může právě v tomto
směru nabídnout k naší orientaci,
abychom se neztratili ve svých myš-
lenkových konstrukcích o něčem
běžně neuchopitelném a nepromar-
nili čas svého života zapomínajíce,
že je právě na nás, dáme-li či nedá-
me-li tomu úseku času, ve kterém se
pohybujeme, nějaký smysl.
To první, na co nás Písmo v této sou-
vislosti upozorňuje, jest, že čas je
rozměrem, ve kterém se Hospodin
představuje jako Tvůrce všeho, co
jest, tedy i času. Čas se v Písmu ne-
měří žádným sebesofistikovanějším
chronometrem, nýbrž Stvořitelový-
mi činy. „Objektivní“ fyzikální čas
tak dostává od samého počátku jedi-
nou smysluplnou náplň i míru: „Na
počátku stvořil Bůh nebe a zemi“ a
celé Písmo pak dosvědčuje, že to
nebyl „JEN“ začátek Božího stvoři-
telského díla, ale že toto dílo pokra-
čuje, že se Boží péče „nevyčerpala“

čas jako dar od Hospodina

Nevím, zda je to pouze můj pocit, ale míra rozčilení mezi lidmi vzrůstá.
Stále mi někdo posílá maily s výzvou: „To musíš vědět“ nebo „To ti ote-
vře oči“ a já cítím, že kdybych projevil přání, abych byl oněch zásadních
sdělení ušetřen, tak mne někdo znectí jako ignoranta. Pohladil mne proto
po duši článek Jana Blahoslava Kozáka v Peroutkově časopise Přítomnost
ze dne 7.4.1927. Nazývá se „Hovory s Čehonou“ a rozvíjí názor, že rozči-
lení a hysterie je v přímém poměru s nevědomostí. Čteme zde: „Kdo má
příležitost stýkati se s lidmi, kteří znají dobře fakta našeho politického,
hospodářského a administrativního života, přesvědčí se, že z nich vane
klid a jistota…Všimněte si dobře těch, kteří se rozčilují v kavárnách a hos-
půdkách: jsou rozčileni, protože nevědí jistého nic. Cítí se na pokraji
džungle, v níž se to hemží zákony, devizami, tarify, berními reformami,
záhadnými komisemi, aférami, židy, bolševiky, finančními klikami, poli-
cejními hady a úředními ropuchami. Pán Bůh ví, co všechno se může na

včera a dnes
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mlAdí křesťAné se vyprAví společným Autobusem
do FrAncouzskéHo tAIzé
Mladí lidé napříč církvemi v ČR mají možnost se v létě vydat společ-
ným autobusem do Taizé, francouzské vesničky, kde sídlí ekumenická
komunita. Autobus bude vypraven z Prahy v termínu od 6. do 14. srpna
2016. Uzávěrka přihlášek pro zájemce o společnou pouť je 30. června
2016. Cesta je určena především mladým lidem ve věku od 18 do 30 let
a bude je stát 3600 Kč. Cena zahrnuje dopravu i poplatek za ubytování
a stravu v Taizé. 
V návaznosti na nezapomenutelné Evropské setkání Taizé, které se konalo
v Praze na přelomu roku 2014/15, se mladí křesťané v Česku rozhodli napl-
nit svůj slib daný bratru Wojtkovi z komunity Taizé a uprostřed prázdnin
2016 vypraví do této vesničky uprostřed burgundských vinic na jihu Fran-
cie, celý autobus poutníků z ČR. Mladí lidé budou tak mít jedinečnou příle-
žitost podniknout společnou pouť a strávit ji v komunitě s ostatními křesťa-
ny z dalších zemí. 
Tato ekumenická pouť nabídne mladým lidem z různých církevních spole-
čenství navzájem se poznat a sdílet to, co mají společné, a obohacovat se 
o to, v čem se jednotlivé denominace liší. Komunikačním jazykem v Taizé je
angličtina. Zejména pro méně jazykové vybavené je výhodné se této pouti
zúčastnit, protože organizační tým se postará o vše potřebné a ostatní účast-
níci z ČR mohou pomoci s překladem. 
Komunita v Taizé je známá zejména pro své jednoduché a mantricky se
opakující zpěvy i pro svou specifickou spiritualitu. Společenství bratrů, kteří
se zavázali žít v prostotě, přijímá každý týden tisíce mladých lidí z celého
světa, aby se společně sdíleli a hledali prameny víry i získávali posilu na du-
chovní cestě. 
Srdcem každého dne v Taizé jsou tři společné modlitby v Chrámu smíření.
Bratři v komunitě i mladí poutníci trávící čas v Taizé pocházejí z různých
církví. Své vyznání si každý ponechává. Přesto člověk v Taizé zažívá radost-
né duchovní společenství s ostatními křesťany, kdy k eucharistii je zván
každý pokřtěný. Součástí každé modlitby je několikaminutové ticho, při
kterém, ač sedě mezi tisíci lidmi, člověk zakouší hlubokou intimitu a du-
chovní hloubku. Během dne se poutníci podílí svou pomocí na chodu spo-
lečenství (úklid, distribuce jídla, organizace atd.) a mají možnost se účastnit
zajímavých workshopů. Tématem, nad kterým se budou letos mladí lidé v
Taizé zamýšlet v diskusních skupinkách, je milosrdenství.
Připomínáme, že akce je určena především mladým lidem od 18 do 30 let.
Z důvodu podmínky stanovené komunitou Taizé můžeme vzít do autobu-
su pouze omezený počet účastníků jiných věkových kategorií. Prosím ozvě-
te se nám, pokud jste z jiné věkové kategorie.
Organizaci ekumenického autobusu zajišťuje Komise mládeže ekumenické
rady církví v ČR ve spolupráci se sekcí pro mládež ČBK. Kontaktní osobou
je Jana Škubalová: skubalova@e-cirkev.cz, +420 731 593 161.

Kontakt, přihlašovací formulář a více informací je na adrese: 
autobusdotaize.signaly.cz a na 

Facebooku: www.facebook.com/events/1653918914833044/

pApež ustAví komIsI, která bude studovAt možnost
znovuobnovení jáHenství pro ženy
Papež František 12. května vedl důkladnou diskusi o roli žen v církvi během
audience členek Unie generálních představených ženských kongregací
(UISG) ve Vatikánu. Oznámil, že ustaví komisi, jež prozkoumá možnost
obnovení jáhenského svěcení pro ženy. Reagoval tak na dotaz, který byl
vznesen jednou z řeholnic. Podle hlavy Římskokatolické církve jsou ženy 
v roli jáhnů "možností dneška" a o změnách pravidel by se mělo mluvit.
Uvedl, že porozumění roli jáhenek v rané církvi zůstává nejasné a souhlasil,
že by bylo dobré k této otázce ustanovit studijní komisi.
Jáhen nebo také diakon je v Římskokatolické církvi prvním stupněm svá-
tosti kněžství, v jeho kompetenci je například aktivní účast na bohoslužbě,
předčítání posvátných textů nebo pedagogická činnost. Úřad může na roz-
díl od kněžství zastávat i ženatý muž, pokud má teologické vzdělání, ale
nikoli žena.

www.christnet.cz

z církví doma i ve světě
„nastartováním “ evolučního proce-
su, nýbrž  že Bůh dále rozvíjí své
záměry se svým stvořením, od kte-
rého nikdy svou ruku nevzdálil. Pán
Ježíš to říká jasně: „Můj Otec pra-
cuje bez přestání, proto i já pracuji
(Jan 5, 17)“. 
Za druhé. Člověk naplňuje své po-
slání být obrazem Božím tehdy, při-
jme-li čas jako šanci stát se spolu-
pracovníkem na velkém Stvořitelo-
vě díle a dá-li smysl probíhajícímu
„objektivnímu času“ tím, že se bude
ptát po Boží vůli a bude se snažit ji
ze všech svých sil a obdarování
plnit; vždyť k čemu by nám byl čas,
kdybychom nevěděli nebo dokonce
ani nepátrali, co s ním ? Pak bychom
se podobali onomu služebníku z Je-
žíšova podobenství o hřivnách,
který svěřené hřivny zakopal, nic 
s nimi užitečného nepodnikl a pak
se divil, že ho pán „na hodinu“
vyhnal. Po právu: služebník nevyu-
žil čas, který mu pán daroval, aby
tvořivě naložil s tím, co mu svěřil, a
nezáleží primárně na tom, o jaké
svěřenství šlo a bylo-li ho  málo nebo
hodně. Podstatné je, že pánovo bylo
jak to svěřenství, tak i čas, který do-
stal služebník k dispozici. A on ten
čas promrhal a tím vlastně promrhal
svůj život. 
Za třetí. Písmo si nedělá žádné iluze,
že by lidský život – ten „nejobyčej-
nější“ i ten jakkoli zbožný - probíhal
hladce a bezpečně, v radovánkách a
bez vážných starostí. Prvních čtrnáct
veršů 7. kapitoly starozákonní  kni-
hy Kazatel nám přes propast věků
poví o  zákrutech, rozporech, rado-
stech i smutku, pádech i nadějích
lidského života  víc,  než  knihovny
moudrých celého světa.  
To podstatné, co si dnes z knihy Ka-
zatel chceme zdůraznit jest, že žád-
ný čas – ani ten „objektivně tekoucí“
ani náš „subjektivní čas (časy)“- není
neutrální; nejsme jen diváky jakého-
si vesmírného děje, vždy jsme do

něho nějak – tu více, tu méně –zata-
ženi/angažováni. Zní to až krutě,
když je náš čas „rozkrajován“ do
zřetelně protikladných poloh, jak
nám to připomíná právě kniha Ka-
zatel (3,2-8). Náš život skutečně pro-
bíhá v těchto protipolohách, z nichž
obě mají smysl, vzájemně se objas-
ňují  a  spolu doplňují celek života;
jakkoli bychom si přáli žít v těch po-
lohách příjemnějších, nemáme svůj
život až tak ve svých rukách, aby-
chom si mohli vybírat (což je jen
dobře !).  Pravda, nemůžeme si vy-
bírat, ale jedno můžeme: můžeme 
v pokoře před Hospodinem při-
jmout a žít všechny časy. Časy příz-
nivé s radostným vděkem, časy zlé 
s tím, že i ony patří k našemu životu
a že je můžeme chápat jako Boží
napomenutí  i varování, že nemusí-
me podlehnout beznaději, zoufalství
a všelijakým černým myšlenkám,
ale že nás i časy zármutku a bolesti
mohou vrátit do Boží náruče. 
Kazatel však není jen znepokojivě a
až nemilosrdně pravdivý; došel na
základě pradávné zkušenosti se
zvláštním Stvořitelovým požehná-
ním pro konání dobra a působení
radosti a jakýmsi zvláštním „pro-
pojením“ obojího k povzbuzujícímu
poznání, že „není pro člověka nic
lepšího, než se radovat a konat v ži-
votě dobro …“
Celá kniha „Kazatel“ se uzavírá ko-
nečným poznáním/výzvou: „Boj se
Boha a dodržuj jeho přikázání, na
tom u člověka všechno závisí. Veš-
keré dílo postaví Bůh před soud, 
i vše, co je utajeno, ať dobré či zlé.“ 
Na začátku knihy jsme upozorňová-
ni na dočasnost, pomíjivost všeho,
co člověk koná, závěr však patří ujiš-
tění, že se nic z toho neztrati-
lo/nevypařilo, že na tom, jak a v ja-
kých časech jsme žili  a co jsme vy-
konali, bude jednou posouzeno, že
pomíjivost/dočasnost neznamená
nezávažnost nebo nevýznamnost
našich životů i skutků. Vždyť máme

být Božími spolupracovníky, jakkoli
je čas našeho života vymezen. Naše
naděje je pak v tom, že Hospodin je
Pánem i mezí tohoto života a nabízí,
co lidské ucho neslýchalo a oko ne-
vídalo, těm, kteří ho milují. 
Tím bychom mohli dnešní  zvěsto-
vání ukončit. Ale musím se ještě vrá-
tit k druhému verši 3. kapitoly, kde
čteme: „Je čas rození i čas umírání.“
To jsou mantinely nás všech. Žijeme
od narození do úmrtí. Procházíme
různými životními etapami: dět-
stvím, mládím, zralostí a stářím. Ka-
zatel byl zřejmě moudrý zralý muž a
nabral mnoho životních zkušenos-
tí, zažil radost i bolest, setkal se 
s moudrými i s hlupáky, prošel i
vážnými zápasy víry a o víru. Proto
nám mohl svým celým svědectvím
zanechat tak hlubokou i krásnou
životní výzvu pro nás pro všechny,
jak svůj život žít a Pána Boha ne-
zarmucovat. O životní moudros-
ti Kazatele vypovídá i to, že se se
zvláštním důrazem obrací k času
mladosti: „Pamatuj na Stvořitele
svého ve dnech mladosti své, než
nastanou zlé dny a než se dostaví
léta, o kterých řekneš: Nelíbí se mi“. 
A jak rozumět onomu „pamatovat
na svého Stvořitele ve svém mládí“?
To by mohlo být samostatné zvěsto-
vání, ale mohli bychom mu snad –
velmi stručně řečeno – rozumět jako
výzvě k celoživotní odpovědnosti,
od okamžiku, o kterém se říká, že
dostáváme rozum a začínáme nést
svůj díl odpovědnosti za dar života,
a – v naší dnešní souvislosti - za dar
času. Toho času, který jsme mohli
před jeho tváří prožít, i toho, který
nám ještě zbývá. A tak nenaříkejme,
že krásný čas mládí je za námi; patří
k nám i neméně hodnotný a někdy  -
věku navzdory - i trochu dobro-
družný čas zralosti a stáří. 
A mějme  stále na paměti, že vše-
chen čas patří Hospodinu .Amen  

Petr Kraus 

čas jako dar od Hospodina
Dokončení ze str. 1

28. května 2016 si připomeneme 
10. výročí úmrtí významného české-
ho spisovatele a básníka Viktora
Fischla, narozeného v Hradci Králo-
vé 30. června 1912. V jeho počáteční
básnické tvorbě ho povzbuzením,
radou i upřímnou kritikou provázel
známý evangelický vzdělanec, oblí-
bený pracovník Akademické YMKY
a Masarykův dlouholetý knihovník
Jaroslav Šimsa, který také podpořil
vydání první Fischlovy básnické
sbírky Jaro. Spisovatel na váženého
přítele vzpomíná ve své knize Set-
kání: „Nevím o nikom, kdo by na mne
byl měl v mém mládí vliv hlubší a trva-
lejší než Jaroslav Šimsa, snad nejdražší 
z mých přátel, který pro mne zůstal
navždy nejživějším příkladem toho,
čemu T. G. M. říkal krásný člověk. Byl
sám Masarykův žák, pracoval po léta 
v prezidentově knihovně … a pohyboval
se v Masarykově blízkosti tak dlouho, že
na něm utkvělo něco z prezidentova cha-
rismatického kouzla … Vím však, … že
světlo, jež sálalo z Jaroslava Šimsy, bylo
mnohem víc než pouhým odrazem jiné-
ho plamene … Křišťálově čistá osobnost,
nejryzejší z lidí, kteří kdy chodili po této
zemi, to byl Jaroslav Šimsa.“
Po okupaci Československa byl Vik-
tor Fischl, tehdy již vystudovaný
právník, pověřen sionistickou orga-
nizací zajistit v Londýně britská víza
pro sedmdesát nejohroženějších ve-

doucích představitelů českosloven-
ského židovstva. Tuto akci se mu
podařilo rozšířit a do začátku války
dostal z protektorátu aspoň dvě stě
lidí. V dubnu 1939 byl v emigraci
představen Janu Masarykovi a vel-
mi záhy od něho dostal nabídku na
místo v diplomatických službách
československé vlády v londýnském
exilu. Na poli kulturním se zde za-
sloužil kromě jiného také o zdárný
rozvoj československého exilového
Pen Clubu, jehož příslušníci se
mohli za války podílet na činnosti
Pen Clubu anglického. Na konci
války se mladý diplomat stal ve Vel-
ké Británii prvním tajemníkem čes-
koslovenského velvyslanectví, a pro-
to se do Prahy vrátil až v červnu
1947. Když se však v poválečném
Československu politická situace
začala přiostřovat, Viktor Fischl,
který na sobě nesl „pečeť Masa-
rykova člověka“, brzy pocítil její zra-
ňující zásahy. Začal být sledován,
jeho telefonáty byly odposlouchává-
ny a jeho prozaická prvotina Píseň o
lítosti, oceněná vítěznou cenou Ev-
ropského literárního klubu, nesměla
být vydána. Žít jako občan druhého
řádu? Ne, to nechtěl. Po zralé úvaze
se proto rozhodl pro emigraci.
Musel však na žádost tehdejšího mi-
nistra zahraničí Clementise, který
jeho volný odchod ze země takto

více méně podmínil, dokončit práci
na přípravě československého sta-
noviska k mírové smlouvě s Němec-
kem, i když měl od počátku o její
realizaci své pochyby. V roce 1949
pak legálně opustil spolu s manžel-
kou a dvěma syny Československo.
Zaměnil nesvobodu milované rodné
země za nejistotu nového domova 
v Izraeli, v zemi „svých nejhlubších
kořenů“. Odnášel si s sebou kromě
bolesti rozloučení velkou zkušenost
diplomatickou, sedm básnických
sbírek a první skvělé vítězství na
poli románové tvorby.
V prozaické prvotině Píseň o lítosti se
již zcela zřetelně zrcadlí jasné kontu-
ry spisovatelova jedinečného umě-
leckého i myšlenkového rukopisu,
který se pak v bohatých variacích 
v celém jeho dalším díle rozvíjel. 
K základním atributům rozvětvené-
ho literárního odkazu, k němuž lze
přiřadit například důraz na propoje-
ní generací, na zodpovědnost za
etické hodnoty v mezilidských vzta-
zích, na hlas svědomí, patří také
opakující se naléhavá filosofická hle-
dání důkazů Boží existence. Svůj
osobní postoj k této bytostné otázce
vyjádřil Viktor Fischl těmito slovy:

Rozum mi nedovoluje, abych 
pochyboval o existenci Boží.

Víra v Boha je pro mne logická záležitost.

vzpomínka na spisovatele viktora Fischla

nás vyřítiti z té džungle, jaká bestie rudá, žlutá, zelená nebo černá, terem-
tetici nebo řvoucí Deutschland über Alles. Jestli nezhltne hned celý národ
nebo třídu, alespoň nám jistě ukousne kapsu, sežere mravnost a nábo-
ženství nebo zas naopak pokrok. A z té džungle jsou podzemní chodby
do jiných džunglí; běda, jsme očicháváni jako budoucí kořist a možná už
zaprodáni…“.
Zatímco pan profesor Kozák končí přáním, aby se člověku dostalo lepších
informací, že se zase uklidní, já se ptám, co se za oněch bezmála devade-
sát let všechno změnilo? Český člověk se přesunul z hospůdek k monito-
ru svého počítače a rozčiluje se v kolektivu svých virtuálních přátel. Má
pocit, že vidí k jádru událostí, protože si informace vyhledává sám a vypí-
ná média, která mu někdo označil za politicky korektní a proto lžou.
Přímo ožije, může-li odhalit další zločinné spiknutí. „Tak i papež se
zaprodal …“, je první věta, kterou na vás spustí.
Pan profesor Kozák v rozum českého člověka a jeho touhu nechat se pou-
čit věřil. Napsal o něm: „Lid sám je jako strunný nástroj nebo studánka…
Můžete jej naladit i rozladit, zvířiti kalnou usedlinu v jeho mysli i stimu-
lovati jeho dobrou vůli“. Je tato jeho víra dnes iluzí? Přál bych si dnes
vidět někoho, kdo má tuto kouzelnou moc nad lidskými srdci; sám u sebe
ji necítím.

Miloš Hübner

Dokončení ze str. 1

včera a dnes
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Pokračování z minulého čísla
Jazyk je něco, na čem se podílíme, co
však nemáme tak úplně pod vlastní
kontrolou. Jazyk, kterým mluvíme,
do značné míry určuje naše myšlení.
A my nemůžeme mít zcela pod kon-
trolou slova, a tedy ani myšlenky,
které nás napadnou. V první kapito-
le Jakub zdůrazňoval, že nikoho
nepokouší Bůh, že si povětšině řeší-
me své vlastní problémy, které má-
me sami se sebou, a pokoušejí nás
naše přání a emoce. Teď upřesňuje,
že by to mohla být tahle poloauto-
nomní oblast mluvení a myšlení,
řeči a představ, které ta řeč prostřed-
kuje. Jinými slovy: Jakub předpoklá-
dá, že člověk nehřeší primárně svým
tělem. Že ruku nebo nohu zvládne
obvykle uhlídat, a i kdyby ne, pak za
to nemůže ta ruka. Ale na začátku
musí být nějaká myšlenka, předsta-
va, pro Jakuba něco, co má podobu
slova. A tedy řeči. Samozřejmě, že Ja-
kub sám ví také o dobrých a pozitiv-
ních slovech a pozitivní funkci řeči,
k tomu se přece jenom za chvíli do-
stane. A kdyby řeč a myšlení nebyly
také k dobrému, tak asi sám nic
nepíše. Ale teď právě mluví o jejích
úskalích. 
Jk 3,6c Zapaluje kruh rození a sám je
zapalován od ohnivé geheny. Volně pa-
rafrázováno: Slova nás provázejí (a
pronásledují) od počátku až do kon-
ce, od narození až do smrti, od po-
čátku světa až do jeho zániku. 
V tomto duchu dotáhne Jakub svou
myšlenku v následujících verších.
My se však nejprve musíme na chví-
li zastavit u podivného výrazu kruh
rození, který Jakub zmíní jakoby jen
tak mezi řečí a nijak ho nevysvětlí.
Jakub je dobrý a působivý řečník.
Není to však jenom záležitost slušné
řečtiny. Dobrého řečníka dělá také
intertextualita sdílená s posluchači:
narážky, které jim tenkrát něco říka-
ly. Posluchač nebo čtenář je rozezná,

pobaveně se pousměje a pochopí.
Není třeba je dále rozvádět. Nemusí
to být jenom citát z klasiků; klidně to
může být narážka na nějaké okřídle-
né úsloví, populární popěvek, zlido-
vělé úsloví z někoho jiného nebo tře-
ba z poslední divadelní komedie;
něco, s čím řečník ze srdce souhlasí,
nebo z čeho si naopak dělá legraci...
My máme z odstupu nevýhodu, že
právě pro ty (tehdy) nejaktuálnější
narážky nám většinou chybí souvis-
lost. V případě starozákonních nará-
žek, Ježíšových slov nebo dokonce
názorů apoštola Pavla jsme schopni
rekonstrukce a vidíme, že Jakub
takto pracuje: necituje jmenovitě,
udělá zřetelnou narážku a nechá na
čtenáři, aby si domyslel. Ve spoustě
dalších případů jenom tušíme, že na
něco naráží: něco známého dobové-
ho cituje – ale neumíme už zpětně
říct, co to bylo. Teď právě Jakub něco
takového napsal: Jazyk je plamen,
který zapaluje kruh rození a sám si
svůj oheň bere z geheny. Téměř s jis-
totou můžeme říci, že tehdejší čtenář
pochopil a pobaveně se usmál. Pro-
tože Jakub si právě dělá legraci 
z něčeho, co tehdy bylo hodně
módní. My se naproti tomu usmívá-
me spíš nechápavě a přemýšlíme,
jestli náhodou nebyl v Indii a jestli
kromě té řečtiny umí i sanskrt. Ale
jeho (módní, dobová) inspirace byla
zřejmě blíže. Výraz TROCHOS GE-
NESEÓS, kruh rození nebo kruh vzni-
kání, je přesně takto doložen v taj-
ných řeckých orfických mystériích.
Z nich časem unikl na veřejnost a
zpopulárněl – ovšem už jenom jako
poetičtější označení pro běh nebo ko-
loběh života. Když si teď shrneme
dobovou narážku, kterou Jakub
udělal jen tak mezi řečí, ale my jsme
ji museli rozvykládat, vyjde nám z
toho zhruba toto: - Slova nás proná-
sledují celý život. A nedá se jim
uniknout ani reinkarnací: i kdyby
těch životů bylo nevím kolik a točily
se v kruhu, slovům a řeči už stejně

neunikneme. - Gehena, ve které 
v tomto případě všechno hrozí začí-
nat i končit, není taková ta naše před-
stava pekla, zalidněného čerty. Není
to centrála pekelných mocností. Je to
spíš něco jako spalovna odpadu
nebo cosi s podobnou poetikou jako
spalovna odpadu. Prostě místo záni-
ku a zanikání. Mnohá naše slova ja-
ko by brala svůj původ ve spalovně
odpadků a zase nás tam vracela. 
Jk 3,7-8 Všechny druhy zvířat a ptáků,
plazů i mořských potvor jsou podrobová-
ny a podrobeny lidskému druhu. Ale ja-
zyk (řeč) nikdo z lidí podrobit nezvládá;
je to nepoddajné (nezvládnutelné) zlo,
plné smrtonosného jedu. Jestliže od
počátku naší existence je tady řeč
jako autonomní oblast, na kterou
jsme prostě krátcí, nyní na to Jakub
naváže další myšlenkou: Právě tou
řečí se lišíme od vší pozemské,
nebeské i podmořské havěti. Dokon-
ce – docela v intenci Gn 1,28 a 2,19-
20 – se dá říct, že právě tou řečí ostat-
ní tvory ovládáme (pojmenováváme
a ovládáme), ale samu řeč, pomocí
které to děláme, tu ovládnout neu-
míme, ta se nám vymyká. 
Jk 3,9-10a Tou řečí žehnáme Pánu a
Otci a jí proklínáme lidi, kteří jsou k Bo-
žímu obrazu. Z týchž úst vychází pože-
hnání i zlořečení. Je to takový údiv
nad světem, nad tím, co všechno je 
v něm možné: že vlastně člověk
dokáže jedněmi a týmiž ústy (jed-
ním a týmž „nástrojem“ řeči) žehnat
a vzápětí hned proklínat, ani si me-
zitím nevyčistí zuby. Dobrořečit i
zlořečit. Ale všimněme si, že Jakub
zůstává u kritiky do vlastních řad, že
je to stále ještě specificky kritika
zbožných. Běžnému sekulárnímu ate-
istovi se většinou nestává, že by jed-
němi ústy žehnal a hned zas proklí-
nal. Tomu se nanejvýš stane, že ně-
komu maže med kolem pusy a vzá-
pětí na něj nadává nebo ho pomluví.
Ale žehnání a proklínání je speciali-
tou zbožných. 

Pokračování příště

bláznovství víry podle jakuba

Netančila před králem, ani nežádala hlavu Jana Křtitele na míse jako
biblická Salome, jen se po smrti manžela vášnivě zamilovala do Paula.
Ten pohledný kolega vědec byl ženatý otec čtyř dětí, ale Salome se jej
snažila všemi prostředky, jaké žena v takové situaci dokáže v sobě ob-
jevit a použít, přimět k rozvodu a připoutat Paula k sobě. Skandálu se
už nedalo zabránit, přiživil se tisk a veřejné mínění bylo zdrcující. Lidé
na její adresu psali urážlivé dopisy, neštítili se ji obtěžovat, házeli ka-
meny do oken a vykřikovali – Pryč se zlodějkou manželů! 
Je těžké odsoudit ženu za lásku, která nemá východisko. Člověka může-
me posuzovat vždy z několika stran. Už jsem to kdysi psal o Emě Kitt-
lové - Destinové; zatímco jedni viděli pohoršlivé jednání a potetované
stehno marnivé dcery bohatého měšťana a mecenáše Kittla, druzí obdi-
vovali jeden z nejkrásnějších sopránů 20. století. V případě Salome se
mohl zmýlit i Albert Einstein, který prohlásil nelítostně: Je inteligent-
ní, ale má duši slanečka, což znamená, že jí takové věci jako radost a
trápení nic neříkají. Své city vyjadřuje především bručením. – Geniální
matematik a fyzik se jistě nepasoval na odborníka hlubin ženské duše
a pobrukování Salome mohly být jen rozpaky či pochopitelná uzavře-
nost ženy, která v životě stála často sama proti osudu.
Jmenovala se Marie Salome. Byla skromná, učenlivá, cílevědomá a úžas-
ně pracovitá. Nesnila o výhodném sňatku, ale o studiu na daleké Sor-
bonně. Už ve školním věku musela přispívat do rodinného rozpočtu.
Maminka zemřela na tuberkulózu, když bylo dceři jedenáct let. Otce
vyhodili z gymnázia. Převzala péči o domácnost, dávala kondice a 
v osmnácti pracovala jako guvernantka. Když odjela z Varšavy studo-
vat na Sorbonnu, bylo jí čtyřiadvacet let. V pokojíku v Latinské čtvrti
jí zamrzala voda v konvi, po městě chodila pěšky, omnibus byl příliš
drahý, k obědu zapíjela ředkvičky horkým čajem, na vydatnější stravu
nezbývalo peněz. Ale nestěžovala si: “Těžký život měl mnoho půvabů.
Zajišťoval mi silný pocit svobody a nezávislosti.” 
Provdala se za Pierra, který místo láskyplných vyznání posílal Marii
své vědecké práce s věnováním. Dva roky po svatbě složila profesorské
zkoušky, brzy nato se jí narodila dcera Irena. Místo mateřské dovolené
se pustila s manželem do výzkumu a ve smolinci objevili v roce 1898
dva nové prvky: radium a polonium. Rok 1903 jim přinesl Nobelovu
cenu za fyziku; Marie obhájila doktorát, ale řehole vědecké práce a ra-
dioaktivní záření zahájily dílo zkázy, Marie potratila své druhé, tou-
žebně vyhlížené dítě. 
Marie Salome Sklodowská, provdaná Curieová, zemřela 4. července
1934 ve věku 67 let na zhoubnou leukémii, vyvolanou zářením, jemuž se
během práce v laboratoři dlouhodobě vystavovala. Smrtelná záře jí
přinesla i dar nesmrtelnosti v uznání, jakého se jí dostalo ve vědeckých
kruzích i mezi prostými lidmi, kteří ji považovali za jednu z nejslav-
nějších žen, inspirující ostatní, a nejen ženy, příkladem osobní stateč-
nosti, houževnatosti a neutuchající píle na cestě k vědeckému poznání.
Její jméno v sobě jakoby symbolicky obsahuje dvě cesty: Salome touží
po osobním štěstí a volí vášnivou lásku, ale zároveň svým dílem uka-
zuje na důležitý vztah mezi životem jednoho člověka a pokrokem celé-
ho lidstva, v němž práce dává smysl našemu bytí, je živým principem,
pomocí kterého lidé i národy světa jdou stále vpřed. Marie mi už od
dětství moudře napovídá, že když se rozhodne hodně dokázat, musí být
připravena ještě více ztratit a obětovat. Díky vám, paní Sklodowská,
za takový objev.

Jan Schwarz
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Ve chvílích rozjímání, naplněných
otázkami o Bohu, je nejen spisovate-
lova myšlenková bohatost, ale i jeho
básnická tónina, kterou citlivě vložil
i do svého prozaického díla, snad
nejpodmanivější. 
Román Dvorní šašci, jehož překlady
nalezneme v patnácti jazycích, patří
k tomu nejdramatičtějšímu a nejsil-
nějšímu, s čím se v bohaté Fischlově
tvorbě setkáváme. Také román Ku-
ropění však dosahuje na rovině myš-
lenkové i jazykové světové úrovně, i
když je jeho obsahová náplň zcela
odlišná. Příběh Dvorních šašků je
zasazen do úzkostného ovzduší
vzpomínek hrdinů na prožitky za
ostnatým drátem koncentráku, za-
tímco Kuropění – ta nádherná, emo-
tivní kniha plná poetické krásy a
něžnosti – bude po generace genera-
cí promlouvat ke čtenáři jako jedi-
nečná píseň o lásce silnější než smrt.
Román neobsahuje pouhá poetická
intermezza, jimiž je Fischlova tvorba
tak často protkávána, ale celý je
oděn do básnivého roucha, podbar-
veného smutkem, výčitkou a věč-
ným steskem vesnického lékaře, žijí-
cího jen pro svou práci a pro vzpo-
mínku na milovanou ženu. S ní ode-

šlo nejen jeho životní štěstí, ale nalo-
mila se i jeho kdysi vše prostupující
víra. Nepřestal sice v Boha věřit, pře-
stal však žít ve šťastné symbióze 
s ním. Jeho zraněné srdce zůstalo
teskné a bez naděje, i když jeho život
stále přinášel dobré, ba vzácné
ovoce služebné lásky k bližnímu.
Tichý obraz chápajícího přítele kně-
ze Baltazara, snový stín milované

Anny, alegorický symbol životní ra-
dosti mistrně zobrazený v kohoutu
Pedrovi harmonicky vyvažují dok-
torovu filosofickou skepsi. A tak ve
svém celku nepostrádá Kuropění –
ojíněné všudypřítomným smutkem
– ovzduší životní harmonie, kterou
vnímáme o to silněji, že je tak křehká
a že nám neustále uniká.
Oba romány natolik zaujaly vynika-
jící ruské bohemisty v Petrohradě, že
je pojali jako základní kameny boha-
tého sborníku, který podává ruské-
mu čtenáři ucelený, promyšlený
obraz o Fischlově různorodé literár-
ní tvorbě i o jeho životě. Samotný
román Kuropění, přeložený a uveřej-
něný v literárním časopise Zvězda
ještě za Fischlova života, byl dokon-
ce vedoucím básnické rubriky uzná-
vaným básníkem Alexejem Purinem
označen jako dílo naprosto geniální.
Celý obsáhlý sborník, nazvaný po-
dle jedné z nejznámějších Fischlo-
vých povídek Kafka v Jeruzalémě, byl
dokončen až v loňském roce a stal se
součástí většího projektu, v němž
ruští překladatelé věnují pozornost
tomu nejlepšímu, co může česká lite-
ratura 20. století nabídnout světu.

Milada Kaďůrková

vzpomínka na spisovatele viktora Fischla

marie nebo salome?

Viktor Fischl promován čestným dok-
torem teologie na Evangelické fakultě
Karlovy univerzity v říjnu 1999

Dokončení ze str. 2



Listy M. Jana Husa

88. věrným čecHům

Mistr Jan Hus, v naději sluha Boží, všem věrným, kteří milují a budou milo-
vat Boha a jeho zákon, posílám svou prosbu, aby přebývali a do smrti plně
stáli v Boží pravdě a milosti.
Nejmilejší! Napomínám vás, abyste se nelekali, ani se nedali zastrašit kvůli
tomu, že odsoudili mé knihy k spálení. Vzpomeňte si, že spálili proroctví
svatého Jeremiáše, které napsat přikázal Bůh, avšak nevyhnuli se tomu, co
prorokoval, protože když byly spáleny, Pán Bůh mu přikázal napsat to
samé, a ještě k tomu přidal více. Stalo se to tak: Jeremiáš to říkal, když seděl
ve vězení a jeho písař svatý Baruch psal, jak je to zapsáno u Jeremiáše XXXV
nebo XLV2). Také je psáno v knihách Makabejským3), že pálili Boží zákon 
a mučili ty, kteří jej měli; potom je i v novém zákoně4), že pálili svaté spolu
s knihami Božího zákona. Také kardinálové tupili a pálili knihy sv. Řehoře5),
které se nazývají Moralium, a chtěli je spálit všechny, ale Pán Bůh to změnil
prostřednictvím Petra, jednoho z jeho žáků. Také sv. Jana Zlatoústého6)
kněžské shromáždění dvakrát potupilo jako kacíře, avšak milostivý Pán
Bůh odhalil jejich lež po smrti sv. Jana. Když máte tyto věci před očima,
nedejte se zastrašit, abyste nečetli, co jsem psal, anebo abyste jim dali své
knihy ke spálení. Myslete na to, co nám na výstrahu pověděl (Mat. 24)
milostivý spasitel, že před soudným dnem bude tak hrozné trápení, jaké
nebylo od počátku světa, ale ani potom nebude tak veliké, že by se mohlo
stát, aby byli oklamáni i vyvolení; ale kvůli vyvoleným budou takové dny
ukráceny. Pamatujte na to, nejmilejší, a proto stůjte pevně, protože doufám
v Boha, že se vás Antikristova škola lekne a nechá vás na pokoji, a sněm 
z Kostnice do Čech nepřijde; nebo mám za to, že dříve mnozí z toho sboru
zemřou než od vás získají knihy, a z toho sněmu se rozletí po světě jako čápi,
a když přijde zima, pak poznají, co udělali v létě. Všimněte si, že svou hlavu
odvrhli jako kacíře. Nuž, odpovězte, kazatelé, kteří kážete, že papež je po-
zemský bůh, že nemůže hřešit, že nemůže svatokupčit, jak říkají juristi,7) že
papež je hlava celé svaté církve, kterou velmi dobře řídí; že on je srdce svaté
církve, kterou duchovně živí; že je studní, z které vytéká všechna moc a dob-
rota; že on je slunce svaté církve a že on je útočiště bez nedostatku, k němuž
se musí každý křesťan uchylovat. Hle, již je ta hlava sťata,8) zemský bůh
spoután, již je odhalen v hříších, již studnice vyschla, slunce zatemněno,
srdce vytrženo a útočiště z Kostnice uteklo a již je zavřené, aby se k němu
nikdo neuchyloval. Sněm ho odmítl jako kacíře, že prodával odpustky a bis-
kupství a jiné obročí; a odsoudili jej ti, z nichž mnozí  od něho nakupovali 
a druzí s dalšími kupčili. To byl i litomyšlský9) biskup Jan, který dvakrát
smlouval o pražské arcibiskupství, ale jiní jej v koupi předešli. Ach, proč nej-
dříve nevyvrhli břevno ze svého oka? Vždyť jejich právo říká, aby ten, kdo
získal penězi nějakou hodnost, jí byl zbaven. A také prodávající i kupec 
i dohazovač nebo zprostředkovatel ať je zřetelným způsobem zostuzen!
Svatý Petr zhanobil a proklel Šimona10), že si chtěl za peníze koupit moc
Ducha svatého; tito prodavače zhanobili a prokleli, a sami kupci i dohazo-
vači zůstali a také doma prodávají. V Kostnici11) je biskup, který koupil 
a druhý, který prodal, a papež si vzal peníze za schválení. Tak je tomu i 
v Čechách (i na Moravě), jak je vám známo. Ó, kéž by Pán Ježíš řekl ve
sněmu: Kdo z vás je bez svatokupeckého12) hříchu, ten obžaluj papeže Jana!
Mám za to, že by jeden po druhém vyběhl. A proč tedy před ním klekali a
líbali jeho nohy a nazývali ho nejsvětějším otcem, když věděli, že je kacíř,
vrah a homosexuál13), když na něj prozradili tyto hříchy? Proč ho kardiná-
lové volili za papeže, když věděli,  že je tak zlý vrah, že zabil nejsvětějšího
otce? Proč mu dovolili svatokupčit, když byl papežem, a oni byli ustanove-
ni za rádce proto, aby dobře radili? A zdali nejsou vinni ti, kteří sami s ním
svatokupčili? Proč, dokud neutekl z Kostnice, nikdo jej nesměl jinak oslovit
než "nejsvětější otče"?! Ještě se ho báli, ale když ho z Božího dopuštění nebo
vůle popadla světská ruka, tehdy se spikli a smluvili se, aby v žádném pří-
padě nebyl propuštěn. Jistě se již Antikristova špatnost, ohavnost a hanba
projevila na papeži i na jiných ze sněmu; již Boží věrní sluhové mohou rozu-
mět, co jejich spasitel mínil, když řekl: „Když uzříte ohavnost na místě sva-
tém, jak prorokoval Daniel,14) kdo čteš, rozuměj.“ Veliká ohavnost je pýcha,
lakota, svatokupectví na svatém místě, totiž u důstojného postavení, které-
mu chybí pokora a určité ctnosti, jak zřetelně vidíme na těch, kteří zastávají
úřad a hodnosti. Ach, kdyby jen bylo možné popsat hříchy, aby  se jim věrní
sluhové vyhnuli! Rád bych to udělal já, ale doufám v Boha, že po mně dá
jiné statečnější, a že i nyní jsou, kteří lépe odhalí Antikristovy hříchy a nasa-
dí své životy až ke smrti pro pravdu Pána Ježíše Krista, který dá vám i mně
věčnou radost. Amen. List psán na sv. Jana Křtitele v žaláři v okovech a 
s tou vzpomínkou, že také Jan v okovech v žaláři byl sťat pro Boží pravdu.

88. 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.

88. Věrným Čechům. 1)
r. 1415, 24. června. (1415, 24. června.)

Při sepsání posledních článků žalobních dne 18. června (viz list 82 a 83) obíral se sněm
ještě jednou spisy Husovými, kteréž pak dne 23. června konečně jako kacířské, a to
latinské i české, k upálení ohněm odsoudil.
V té příčině psal Hus do Čech tento list, aby veřejně tam byl čten: v něm napomíná
své přívržence, aby se nedali ustrašiti odsouzením knih jeho a odvrátiti od čtení jich,
uvádí příklady knih, které stejný osud stihl, dokazuje, jak tento domněle neomylný
sněm se mýlil (viz list 82) v příčině osoby Jana XXIII., jehož jako svatokupce mnozí
svatokupci odsoudili, a horlí nad ohavností sboru.

1) Tom. 505, 580, 582, Pal. 224. 2) Jest v kap. 36; Hus cituje z paměti. 3) I. Mach. I-59. 4)
T. j. v prvotní církvi pronásledované. 5) Papež (590 - 604) Řehoř I., příjmím Veliký, za-
kladatel papežské moci, pro učení a bohoslužebné řády římsko-katolické velevý-
znamný, nazvaný také "otec mnichů" a „otec obřadů"; jeho kniha „Výklad sv. Joba čili
Moralia", pojednávající o všech otázkách mravo- a věrouky, kniha velice vážená. Viz
č. 16, pozn. 4. 6) Chrysostomus, patriarcha Cařihradský, výborný řečník, narozen
roku 347, který proto, že osmělil se kárati nešlechetnou císařovnu Evdoxii, svými pro-
tivníky dvakrát na synodu (Chalcedonském) byl sesazen r. 403 a 404 a do vyhnanství
poslán. 7) Právníci v církvi, k. P. Stanislav ze Znojma, viz. č. 82. 8) Odsouzením Jana
XXIII. 9) Jan Železný, který již po smrti Olbrámově a zejména po smrti Zbyňkově jako
jeden ze 24 uchazečů o arcibiskupství Pražské tržil, jsa v tom podporován Zikmun-
dem. 10) Skut. apošt. kap. 8. 11) T. j. na sněmě. 12) Evang. Janovo kap. 8. 13) /pozn.
red.: v Husově dopise označován jako "němý hříšník"/ = Sodomita, který nepřiroze-
ně ukojoval pud pohlavní, jak kdys v Sodomě se dálo dle I. Mojž. kap. jak je uvede-
no v listu 82, pozn. 3. a 4. 14) Evang. Mat. 24.-15. Daniel 9.-26., 27.

Vzpomínka časem již poněkud
zastřená, přesto silná. Sestra Mir-
jam Doležalová (roz. Šebestová)
zemřela dne 18. února 2016. Odešla
nečekaně, leč v požehnaném věku
86 let a v dobré tělesné i duševní
svěžesti. Závěr života, který je dů-
vodem k vděčnosti. Ovšem těch
důvodů k vděčnosti je více, a proto
ta stará vzpomínka, spíše řada
vzpomínek.
Setkávali jsme se s ní na kazatelně
pardubického evangelického sboru,
kde občas zastupovala svého man-
žela, faráře Jiřího Doležala (v letech
1969–1972 byla sborovou vikářkou
v Pardubicích, pak až do roku 1983
působila v blízkém sboru v Heř-
manově Městci). Nezapomenutel-
ným zážitkem byly jejich společné
pašijové bohoslužby, kdy se jejich
hlasy střídaly ve čtení evangelia a
starozákonních textů. Nejčastěji a
pravidelně jsme se s ní setkávali na
„nábožku“ čili vyučování dětí. A
právě tím se výrazně zapsala do ži-
vota celé naší generace, totiž gene-
race vyrůstající v pardubickém sbo-
ru v druhé polovině šedesátých let
a v první polovině sedmdesátých
let. Byla to právě ona, kdo nám
první otevíral Písma – dříve, než

jsme byli schopni chápat celou je-
jich hloubku. A měla velikou záslu-
hu na tom, že se naše víra vyvíjela
přirozeně a neproblematicky. Na
„nábožko“ jsme chodili rádi. Po-
slouchali jsme vyprávění o Abraha-
movi, o soudcích, o Ježíšovi a učed-
nících a všech dalších biblických
postavách tak trochu jako pohádky,
výtečně vyprávěné. Pohádky, kte-
rým sice chybí pohádkový kolorit,
ale tím nejsou o nic míň napínavé. 
Z „nábožka“ jsme si odnesli dobrou
znalost biblické dějepravy. A nejen

to. Díky sestře Doležalové jsme
měli svět biblických příběhů a svět
církevního sboru spojený s až ar-
chetypálním pocitem laskavosti,
porozumění a pohody. Tyto světy
se staly přirozenou součástí našeho
dětství, domovů, prostě toho světa,
který si člověk s sebou nese do živo-
ta jako základ a „hlubinu bezpeč-
nosti“. Skutečný význam tohoto zá-
kladu jsme docenili až později, vy-
staveni různým krizím víry i „va-
nutím“ lecjakých duchů. Opravdu
je neocenitelnou výhodou mít kam
se vnitřně vracet. Vděčíme za to
mnohým; sestra Doležalová v tom
sehrála roli nikoli nepodstatnou.
Je to jen vzpomínka, kamínek v mo-
zaice. Podobné kamínky-vzpomín-
ky si vybavují mnozí na místech,
kde sestra Doležalová působila,
zejména ve sborech v Heřmanově
Městci a v Nikolčicích. Celou mo-
zaiku vidí ten, na kterého celý život
spoléhala a jehož Slovu věrně slou-
žila. Nezapomeňme mu za život a
práci sestry Doležalové v modlitbě
poděkovat!

Jan Moravec
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vzpomínka na sestru mirjam doležalovou

Inzerce
FS ČCE V HUMPoLCI A oPAToVě
hledají společně faráře na 1/2
úvazku s možností bydlení na faře
v Humpolci v bytě 4+1 se zahra-
dou. Nástup možný od září 2016.
Po stránce provozní a hospodářské
jsou nezávislé. 
Kontakt:
Pavel Šindler, farář 777 065 911.

č. 10

pozvánka
EKoLogICKá SEKCE ČESKé KřES-
ťANSKé AKADEMIE ve spolupráci 
s občanskými sdruženími a s měst-
skou částí Praha Suchdol zvou na
již devátou Ekumenickou boho-
službu za krajinu v sobotu 4. červ-
na 2016 v 15 h v Praze - Suchdole
(na zahradě nad Sedleckými ska-
lami nedaleko žlutě značené cesty
do Roztok u Prahy, MHD 107, 147
Kamýcká nebo Budovec, ČD Pra-
ha-Sedlec, odtud vzhůru do kop-
ce). Bohoslužbě předchází pěší
pouť od kostela Stětí sv. Jana Křti-
tele v Dolních Chabrech v 10 h.
Kázáním poslouží tajemník Rady
Církve bratrské Mgr. Petr Grulich.
Po bohoslužbě následuje beseda 
s plk. Jaroslavem Kníchalem o
Duchovní službě v Armádě ČR.
Více na www.drahan.chabry.cz.

JNe

podzimní pobyt pro seniory 
v chotěboři

Zveme vás na 35. podzimní pobyt pro seniory 
v Evangelickém středisku v Chotěboři, 

který pořádá Chrudimský seniorát. 
Termín: od soboty 3. září do soboty 10. září 2016 
Je připraven pestrý program spojený s pobytem v přírodě, návště-
va koncertu, autobusový výlet, výtvarná dílna, procházky a cviče-
ní, ranní a večerní pobožnosti s br. farářem Lubomírem Kabíčkem 
a nedělní bohoslužby v ekumenickém duchu. Naším hostem bude
církevní kantor Ladislav Moravetz, který nás seznámí s prací na
novém evangelickém zpěvníku s ukázkami písní. 
Těšíme se na vás. 
Cena pobytu: 2600 Kč 
Uzávěrka přihlášek: 15. 7. 2016
Informace předá a přihlášky přijímá
Hana Capoušková, Pardubice
hana.cap@seznam.cz, tel.: 777877080, 602468436


