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Kniha Zjevení nám předkládá velký
Boží projekt, ke kterému jsme všich-
ni přizváni! Vyhlíží k naději na pří-
chod Božího království. Hovoří o
Bohu a jeho neviditelném hlasu, ve
kterém je počátek i konec všeho, ve

kterém bije i lidské srdce. Nedělá si
iluze o poměrech v našem lidském
světě, který je plný bolestí, trápení,
slz i krve. Přesto vyhlíží k naději 
v Bohu živém. Přemýšlí o tom, co 
se stalo v Kristu Ježíši a vykládá ce-
lý jeho životní příběh jako velké za-
slíbení. Do našeho světa vstoupil
„IMMANUEL, s námi Bůh“! Ne-
jsme tedy v životě opuštěni, ani 
v slzách, utrpení, zármutku, bolesti
nebo ve smrti. Platí slova apoštola
Pavla: „Buď že jsme živi, buď že
umíráme, Páně jsme!“ Naděje ne-
spočívá v na-šem lidském snažení, 
v budování lidských stánků, v ma-
jetku, v lidském pachtění nebo
činění. Nad vším září smlouva, kte-
rou uzavřel Bůh s člověkem. „Hle,
příbytek Boží uprostřed lidí, Bůh
bude přebývat mezi nimi a oni
budou jeho lid; on sám, jejich Bůh,
bude s nimi.“ Svět, ve kterém žije-
me, není jen naším světem, ale je i
světem Božím. To proto, že do jeho
středu, i do všech bolestí, nemocí,
zápasů, nářků i smrti vstoupil Bůh
ve svém Synu, Ježíši Kristu. Bydlel

tu s námi a stíral všeliké slzy z lid-
ských očí. A svým vítězstvím stále
vstupuje do našich zápasů jako mi-
losrdný samaritán, který nalomené
třtiny v podobě všech skutečností
našich životů, našich plánů, očeká-
vání, ale i našich prohraných zápa-
sů, klopýtání i troskotání, nikdy ne-
dolamuje. Naše životní příběhy jsou
prostorem Božího příběhu mezi
námi. A v tom je naše naděje, že náš
život nebude zlikvidován, protože
lidské právo bu-de před Božím trů-
nem dovedeno k vítězství. Právo
uražených, ponížených, trpících i
umírajících, proti všem mocnostem
tohoto světa. Lidské právo má skrze
cestu Pána Ježíše Krista a jeho vítěz-
ství, pro nás i pro naši budoucnost,
hluboký smysl a dojde naplnění.
Někdy ve svých životech prochází-
me mlhavým údolím. A přesto před
námi září velkolepý Boží projekt 
s prostorem naděje, který pro nás
otevřel náš Pán, Spasitel a Vykupi-
tel, Ježíš Kristus. 
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Poselství k poslední neděli církevního roku

Apoštol Pavel adresuje svůj list
Římanům těm, „kdo jste Bohem mi-
lováni a povoláni ke svatosti“ - ke
službě druhým. List Římanům se
sám zcela zřetelně dělí na dvě části.
Ta první od kapitoly 1. do 11. kapi-
toly jedná o víře v Ježíše Krista:
„Spravedlivý Bůh ospravedlňuje to-
ho, kdo žije z víry v Ježíše“ a vy, čte-
náři, se tak jako já rádi ztotožníte 
s apoštolem, když napíše: „Jsme
totiž přesvědčeni, že se člověk stá-
vá spravedlivým vírou bez skutků

zákona.“ A ještě raději se přidáte 
k apoštolovi tam, kde mluví za věří-
cí křesťany: „Jsem jist, že ani smrt,
ani život, ani andělé ani mocnosti,
ani přítomnost, ani budoucnost, ani
žádná moc, ani výšiny ani hlubiny,
ani co jiného v celém tvorstvu nedo-
káže nás odloučit od lásky Boží,
která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.“
I pro židovskou synagogu má Pavel
spásná slova, jež označuje jako ta-
jemství: „Část Izraele propadla za-
tracení, avšak jen do té doby, pokud

nevejde plný počet pohanů. Pak
bude spasen všechen Izrael.“ 
„Jakou autoritu mají jeho slova?“
zeptáte se. Proto slyšte, jak se sám
hned na počátku tohoto listu před-
stavuje: „Pavel, služebník Ježíše Kri-
sta, povolaný za apoštola, vyvolený
ke zvěstování Božího evangelia, jež
Bůh ústy svých proroků předem za-
slíbil ve svatých Písmech, evangelia
o jeho synu, který tělem pocházel 
z rodu Davidova, ale Duchem sva-

nepřizpůsobujte se tomuto věku

Uplynul čas prázdnin a dovolených, skončil i letní čas a my si opět posu-
nuli hodinky na ten skutečný čas, zvaný teď pro změnu zimní. Možná
jsou někteří z nás ještě opálení a odpočatí a vzpomínají rádi na dobu, kte-
rou prožili „za hranicemi všedních dnů“. Je namístě si ji dopřát, protože
jak praví někdo moudrý: stále napjatý luk ztrácí pevnost, pružnost i sílu.
Ti, kteří pracují bez odpočinku, vědí o tom své. Proto se nám dostává
neděle, dne odpočinku, kdy už sám název praví, že bychom měli ne-dělat.
Čas volna od práce nám umožňuje zaměřit se i na jiné oblasti, včetně té
spirituální. Na dovolené si dar  odpočinku můžeme vychutnávat a chvá-
lit Boha za jeho moudrá ustanovení. Člověk se zastaví, srovná si věci 
v hlavě, zreviduje své činy i postoje. Zkoriguje svou cestu duchovní při
tom cestování pozemském.  Je více příležitostí  žasnout nad Božím stvo-
řením, kochat se krásou přírody, poznávat  jiné lidi, zvyklosti, dělat věci,
které obvykle neděláme. Aby zážitky z dovolené nezavál čas, fotografují
mnozí jak diví. Vybaveni mobily a fotoaparáty, koukají do malých svítí-
cích obrazovek někdy více, než je zdrávo. Na naší dovolené na Krétě mělo
hodně lidí hlavy k mobilním telefonům doslova přikované. Objevovat,
zaznamenávat, sdílet, posílat bylo jejich motivací. Jedna dvojice však
objevovala i věci poněkud jiné. Všimli jsme si jí hned na začátku. Ke
všemu měla výhrady a výtky, nic se jí nelíbilo. Když odešel  obsluhující
personál od pultů, hned nastoupila a důkladně nafotila každý detail 
s dřezem, nádobím, sklenicemi, hadrem u ledničky apod. Též švédské
stoly, jídelnu a zákoutí sociálních zařízení. Podle nich mnohé nebylo
právě tip top, jak si zaplatili a jak si právem zaslouží. Při jednom takovém
focení, kterého jsme byli náhodou svědky, omluvně vysvětlili: To aby-
chom měli o čem vykládat. Dodali, že v cestovní kanceláři, kde si budou
po návratu stěžovat. Jedna korpulentní paní zase postrádala pestřejší
výběr jídel a více laskomin. Tito lidé nebyli vůbec spokojeni ani s výlety,
které si zaplatili, a na rozdíl od většiny rekreantů měli pořád vyostřené,
zamračené tváře a ústa bez úsměvu plná kritiky. Celkově se jim jejich
řecká dovolená přece nevyvedla a divili se všem, kteří měli opačný názor.
Takové prý každý snadno ošidí. Ošidí o co - o peníze? Nedomysleli už
vůbec, že se sami svými kritickými nároky ošidili o vzácný čas odpočin-
ku a krásnou dovolenou. 
Nikdo nejsme bez chyby a byla-li nějaká ze strany Řeků, nebyla úmysl-

Jakou měrou měříte... 

Dokončení na str. 2

Pokračování na str. 2

Na začátku listopadu vyrazí ze Ženevy reformační kamion, který bude brázdit Evropou. Zastaví na 67 místech v 19 zemích a 
v květnu 2017 ukončí svou cestu ve Wittenbergu. V Praze bude 21. a 22. listopadu jeho jediná zastávka v České republice. Cílem
projektu Reformace na cestě je zdůraznit, že reformace není jen německým tématem a nevyčerpává se Martinem Lutherem (od
jehož sepsání 95 tezí uplyne příští rok 500 let). Do Prahy dorazí kamion z Vídně a bude parkovat na náměstí Jana Palacha před
Rudolfinem od večera 21. listopadu do odpoledne následujícího dne. Po celou dobu bude možné uvnitř zhlédnout krátké filmy ze
všech míst jeho cesty, včetně tříminutového filmu o Praze a české reformaci, Janu Husovi či Jeronýmu Pražském. 
Přivítání kamionu se odehraje v pondělí v šest hodin večer. Synodní senior Daniel Ženatý se vrátí o několik set let zpátky a pove-
de rozhovor s Janem Husem (dřevěnou loutkou Jana Husa, která si zahrála letos v květnu na Střeleckém ostrově v Praze); pro-
mluví také zástupci z německých církví, kteří doprovázejí kamion na jeho cestě. Úterní dopoledne bude patřit programu pro školy,
při němž žáci zažijí reformaci všemi smysly. Ochutnají oblíbené jídlo Martina Luthera, zahrají si na dobové hudební nástroje

nebo si vyzkoušejí módu 16. století a zároveň získají
základní přehled o evropské reformaci. 
V blízkosti kamionu bude stát stan, v němž bude k dis-
pozici drobné občerstvení. Odpoledne se v něm také
uskuteční beseda s historičkou umění Milenou Bartlo-
vou (v 15.30 h) a Margot Käßmann, vyslankyní Rady
Evangelické církve v Německu pro výročí v roce 2017
(v 16.30 h). Před šestou hodinou večer následuje závě-
rečné požehnání a odjezd kamionu z Prahy do Osna-
brücku. Úterní večer zakončí program na německé
ambasádě.
Více informací o projektu také můžete najít na:
https://r2017.org/en/european-roadmap/

Jana Vondrová (mluvčí ČCE)

Aktuálně: Do PrAhy zAmíří kAmion, který PřiPomene evroPskou reformAci
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sPolečné Prohlášení u Příležitosti kAtolicko-luteránské
PřiPomínky reformAce
„Zůstaňte ve mně, a já zůstanu ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe,
nezůstane-li na kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně.“ Jan 15,4
* S vděčným srdcem
Tímto společným prohlášením vyjadřujeme radostné uznání Bohu za tuto
společnou modlitbu v lundské katedrále, kterou zahajujeme vzpomínkový
rok 500. výročí reformace. Padesát let stálého a plodného ekumenického
dialogu mezi katolíky a luterány nám pomohlo překonat mnohé rozdíly a
prohloubit mezi námi porozumění a důvěru. Zároveň jsme se znovu sblíži-
li prostřednictvím společné služby bližnímu, nezřídka v situacích utrpení a
pronásledování. Díky dialogu a sdílenému svědectví už si nejsme cizí, ba
naučili jsme se, že to, co nás sjednocuje, je větší než to, co nás rozděluje.
* Od konfliktu ke společenství
Jsme hluboce vděční za duchovní a teologické dary obdržené skrze refor-
maci, vyznáváme a litujeme před Kristem skutečnosti, že luteráni a katolíci
zranili viditelnou jednotu církve. Teologické rozdíly byly provázeny před-
sudky a konflikty a náboženství bylo účelově používáno k politickým
cílům. Naše společná víra v Ježíše Krista a náš křest od nás vyžadují každo-
denní konverzi, díky níž se zříkáme historických sporů a konfliktů, které
brání službě smíření. Minulost nelze změnit, ale paměť a způsob připomí-
nání změnit lze. Modlíme se za uzdravení svých zranění a vzpomínek, které
zatemňují pohled jedněch na druhé. Kategoricky odmítáme každou minu-
lou i přítomnou nenávist a násilí, zejména to, které je pácháno ve jménu
náboženství. Dnes nasloucháme Božímu přikázání odložit stranou každý
konflikt. Uznáváme, že jsme osvobozeni milostí, abychom kráčeli ke spole-
čenství, ke kterému nás Bůh neustále volá.
* Náš závazek společného svědectví
Překonáváme historické události, které nás tíží, a zavazujeme se společ-
ně dosvědčovat milost Božího milosrdenství, zjeveného v ukřižovaném a 
vzkříšeném Kristu. Jsme si vědomi, že naše vzájemné vztahy mají dopad na
naše svědectví evangeliu, zavazují nás k dalšímu růstu ve společenství
zakořeněném ve křtu, a snažíme se odstranit zbývající překážky, které brání
dosažení plné jednoty. Kristus si přeje, abychom byli jedno, aby svět mohl
uvěřit (srov. Jan 17,21).
Mnozí členové našich komunit touží po společném přijímání eucharistie u
jednoho stolu jakožto konkrétním vyjádření plné jednoty. Známe zkušenost
bolesti těch, kteří sdílejí celý svůj život, ale nemohou sdílet výkupnou pří-
tomnost Boha u eucharistického stolu. Uznáváme svoji společnou pastorač-
ní odpovědnost odpovědět na duchovní žízeň a hlad našeho lidu být jedno
v Kristu. Vroucně si přejeme, aby tato rána v Kristově Těle byla zahojena.
Toto je cílem našich ekumenických snah, ve kterých chceme pokračovat
také obnovením našeho nasazení v teologickém dialogu.
Prosíme Boha, aby katolíci i luteráni dovedli společně dosvědčovat evange-
lium Ježíše Krista, vyzývat lidstvo k naslouchání a přijímání dobré zvěsti o
vykupitelském Božím díle. Prosíme Boha o inspiraci, povzbuzení a sílu,
abychom mohli společně postupovat vpřed ve službě, bránit důstojnost a
lidská práva, zejména chudých, pracovat pro spravedlnost a odmítat kaž-
dou formu násilí. Bůh nás volá, abychom byli nablízku těm, kdo prahnou
po důstojnosti, spravedlnosti, pokoji a smíření. Zvláště dnes pozvedáme
svoje hlasy, aby se skončilo násilí a extremismus, kterým bylo postiženo
tolik zemí a komunit a bezpočet bratří a sester v Kristu. Vybízíme luterány
a katolíky ke společné práci při přijímání cizinců, pomoci těm, kdo byli
nuceni uprchnout kvůli válce a pronásledování, a při obraně práv uprchlí-
ků a žadatelů o azyl.
Uvědomujeme si dnes více než jindy, že naše společná služba ve světě musí
zahrnovat celé stvoření, které trpí vykořisťováním a důsledky nenasytné
chtivosti. Uznáváme právo budoucích generací těšit se ze světa, který je
Božím dílem, ve vší jeho potencialitě a kráse. Prosíme o změnu srdcí a myslí,
která by vedla k laskavé a odpovědné péči o stvoření.
* Jedno v Kristu
Při této příležitosti vyjadřujeme svoji vděčnost bratřím a sestrám z různých
světových křesťanských společenství a sdružení zde přítomným, kteří se
připojují k naší modlitbě. Obnovením svého závazku pokračovat od kon-
fliktu ke společenství jednáme jako členové jediného Kristova Těla, ke kte-
rému jsme přivtěleni křtem. Vybízíme svoje druhy na ekumenické cestě,
aby nám připomínali naše závazky a povzbuzovali nás. Prosíme je, aby se
za nás nadále modlili, putovali s námi a podporovali nás v zachovávání
náboženských závazků, které jsme dnes vyjádřili.
* Výzva ke katolíkům a luteránům celého světa
Apelujeme na všechny luteránské i katolické farnosti a komunity, aby byly
odvážné a kreativní, radostné a plné naděje a nadále se nasazovaly v tomto
velkolepém dobrodružství, jež nás čeká. Spíše než minulé konflikty ať nás
božský dar jednoty mezi námi vede ke spolupráci a prohlubování naší soli-
darity. Semkněme se ve víře v Krista, společně se modleme, vzájemně si
naslouchejme, žijme Kristovu lásku ve vztazích nás, katolíků a luteránů, a
otevírejme se moci Trojjediného Boha. Zakořeněni v Kristu a jeho dosvěd-
čováním obnovme svoji rozhodnost být věrnými hlasateli nekonečné lásky
Boží k celému lidstvu.

Předseda Světové luterské federace, Reverend Mounib Younan, 
a papež František, 

V luterské katedrále v Lundu, 31. října 2016
(Přeložil Milan Glaser, Vatikánský rozhlas)

z církví doma i ve světě
tým byl ve svém zmrtvýchvstání
uveden do moci Božího Syna, evan-
gelia o Ježíši Kristu, našem Pánu.
Skrze něho jsme přijali milost apoš-
tolského poslání, aby ke cti jeho jmé-
na uposlechly a uvěřily všecky náro-
dy; k nim patříte i vy, neboť jste byli
povoláni Ježíšem Kristem.“ Neza-
měňujme jeho slova se slovy nějaké
kartářky, nebo našeho faráře. Ani 
se slovy věhlasného komentátora či
samého amerického nebo ruské-
ho prezidenta. Celý Pavlův list Ří-
manům svědčí o autoritě, která
vyžaduje, aby ji uposlechly a uvěřily
všechny národy. To po něm opaku-
ji, abychom si uvědomili, s kým má-
me tu čest.
Ještě jsme si nepověděli, že evangeli-
um Ježíše Krista o odpuštění hříchů
a budoucím životě s Bohem není kus
papíru, který se odhodí, když nám
není po chuti - a život jde dál. Tedy
právě tak to není. Evangelium se
zadře člověku až do kůže a pak je
snadno neodhodíte. Neznám tako-
vého hazardéra, ale naopak vím o
těch, kteří se s pláčem vrátili. Marno-
tratný syn není pohádka pro děti, ale
truchlivá životní zkušenost mno-
hých hříšníků. Vážnosti Kristova
evangelia se na tomto světě nic ne-
vyrovná.
To pádně dokládá i druhá část listu
Římanům, kapitoly 12 - 16. Tam se
dovíte, že každý z nás dostal od
Boha dar: „Kdo má dar prorockého
slova, ať ho užívá v souhlase s vírou.
Kdo má dar služby, ať slouží, kdo

má dar učit, ať učí, kdo dovede po-
vzbuzovat, nechť povzbuzuje. Kdo
rozdává, ať dává upřímně. Kdo stojí
v čele, ať je horlivý. Kdo se stará o
trpící, ať pomáhá s radostí.“  
Ocitoval jsem malý kousek z 12.
kapitoly, neboť právě v něm je
každý z nás otázán, jak chce svým
darem sloužit. Bůh totiž nikoho
nevynechal, obdařil každého podle
jeho možností, a taky proto, aby ni-
kdo nežil marně, nenudil se, ale
dělal něco smysluplného. Věřící člo-
věk není odkázán na to, aby seděl 
s rukama v klíně, „ať slouží, ať učí, 
ať povzbuzuje, ať rozdává, ať je hor-
livý, ať pomáhá s radostí.“
Profesor Emanuel Rádl nám říkal:
„Křesťan je člověk nakloněný k či-
nu.“ Dobře věděl, že evangelium je
obdarování, které chce být užitečné
bližním i Bohu. Nuže pamatujme, že
z evangelia jsme živi my a s námi ti
další. Stane-li se, že se přizpůsobíme
tomuto věku, nahromadíme si vše
životadárné z evangelia u sebe v ko-
moře a nikomu z toho nic nedáme,
vězte, že nám ta hromada nepřinese
ani úroky, ba začne hnít. K přizpů-
sobení tomuto věku dochází, když
obdarovaný křesťan zapomene, kdo
ho obdaroval, a místo aby chválil a
slavil dobrotu svého Pána, propad-
ne vlastní pýše a chvále.
V křesťanském životě nejsem přece
já na prvním místě se svými schop-
nostmi a slušným křesťanským ži-
votem, ale Pán Ježíš Kristus, dárce
života mého i té mé slušnosti. Což
nevyznáváme, že nejsme sami svoji,

ale svého Spasitele Ježíše Krista?
Zmíněné hromadění je starý hřích
spasit se svou spravedlností (sluš-
ností), zatímco musíme ustavičně
hledat svou spravedlnost v Ježíši
Kristu a nikoliv v sobě a ve svých
skutcích, které si nezasluhují jiné
odplaty nežli věčného zatracení – jak
nás učí Kalvín. Nicméně náš Pán
pokládá naše skutky vykonané ve
víře (z víry) za zálibné a příjemné, ne
proto, že by si toho zasluhovaly,
nýbrž proto, že on v nich přijímá jen
to, co pochází z jeho Ducha. 
Vzpomeňme však, že jiný reformátor
církve, první a největší, Martin Lut-
her, se nechal svést k tomu, že z listu
Pavla Římanům přijal s radostí prv-
ních 11 kapitol, druhou část (kapitoly
12-16) odmítal jako nepotřebné. Ji-
nými slovy pověděl, že ke křesťan-
skému životu je evangelium Ježíše
Krista, jak je vyjádřeno v 11 kapito-
lách listu Římanům, dostatečným
ukazatelem. Nepotřebuje zvláštní ná-
vod, jak křesťansky žít. Podle Luthera
evangelium nepotřebuje etiku. Ta je 
v evangeliu již obsažena. Až dodnes
je pro luterské církve etika problém
(dosud nevyjasněný?).
Nesuďme velkého reformátora, jde
o jeho svéráz, nikoli rozmar. Vytrhl
Církvi z jejího Písma jeho srdce,
spravedlnost darovanou víře v Ježí-
še Krista, a nechal Církvi jen její záli-
bu v tom dalším. Hříšníci spatřili
otevřené dveře domova, nahrnuli se
tam a vytvořili bratrské společenství
lásky, církev Ježíše Krista.

Josef Veselý

nepřizpůsobujte se tomuto věku
Dokončení ze str. 1

V prvním říjnovém vydání Kostnic-
kých jisker byla uveřejněna pozván-
ka na tuto konferenci organizova-
nou spolkem Exulant – a teď bych
čtenářům ráda pověděla něco o jejím
průběhu.
Kdo neměl nikdy co dělat s organi-
zováním tak rozsahem bohaté akce,
jen těžko si to dovede představit.
Trojice bratří, Mgr. Jan Bistranin
(předseda spolku Exulant), MUDr.
Josef Čáp a Mgr. Pavel Čáp měli

dlouhou dobu před zahájením i bě-
hem akce plné ruce práce a starostí,
aby konference nejen splnila svůj
účel, ale aby také vzbudila zaslouže-
nou pozornost.
Myšlenku zorganizování konferen-
ce vnukla Exulantu historička Dr.
Edita Štěříková, autorka několika
publikací o náboženském exilu,
netušila ovšem, do jaké šíře se to roz-
vine. Také nikdo před více než ro-
kem  nevěděl, do jakých souvislostí

se dostane název konference v době,
kdy se uprchlictví stává zásadním
evropským tématem. Proto také do-
stali v programu prostor křesťanští
uprchlíci z Barmy, kteří do Čech při-
šli v letech 2008-2010. Hlavní důraz,
jak čteme v úvodním slovu konfe-
renční knížky, byl kladen především
na český a moravský náboženský
exil, k němuž docházelo po bitvě na
Bílé hoře roku 1620. Spolek Exulant
chtěl i touto konferencí dodat nové
impulzy k badatelskému úsilí v této
oblasti. V současnosti si také připo-
mínáme, že uplynulo 70 let od pová-
lečné reemigrace a s tím související-
ho odsunu německých evangelíků. I
proto se konference účastnili také
zástupci společnosti Johannes-Ma-
thesius-Gesellschaft. V Litomyšli za-
zněly přednášky historiků i teologů,
někdy i s osobní exilovou zkušenos-
tí (např. Mag. Oskar Sakrauský z Ra-
kouska). Nemohu zde jmenovat
všechny přednášející, v každém pří-
padě, ať už byli z Německa, Rakou-
ska, z Polska nebo z České republi-
ky, obohatili posluchače svým pří-
stupem k tématům. Ostatně všichni
zájemci si budou moci v první polo-
vině roku 2017 zakoupit sborník 
s proslovenými přednáškami, jehož
součástí bude i CD s fotodokumen-
tací konference a prezentací spolku
Exulant, jež zmapuje více než dvacet
let jeho činnosti.
V průběhu tří konferenčních dnů 
se v Litomyšli vytvořila atmosféra
hodná takovéhoto setkání. Ovšem
ne samými přednáškami živ je po-
sluchač. Organizátoři setkání nám
připravili i několik mimořádně krás-
ných hudebních zážitků: hornový

ohlédnutí za mezinárodní konferencí 
„exulanti, vyhnanci a uprchlíci“

klub sAmAří - Pozor změnA termínu
Karel Satoria: Povoláním člověk.
Přednáška se bude konat na stejném místě (Dobročinná kavárna
Cesty domů, Soukenická 15, Praha 1) a ve stejný čas (18.30 h) namís-
to 24. listopadu o týden později 1. prosince. Dokončení na str. 3

ná. Ti se naopak snažili a byli k nám milí. Nezapomínejme, že Řekové žili
v dosahu agresivních výbojů islámu a to poznamenalo jejich vlast i kul-
turu, stejně i Srbsko, Arménii, Gruzii a celý Balkán, jako i třistaletá tatar-
sko-mongolská poroba poznamenala Rusko. Tyto země nesly vždy oběti,
kterých jsme byli my v Evropě ušetřeni, oni však na hranici střetu dvou
náboženství nikoli. Tím logicky utrpěl i jejich přirozený rozvoj a kultura.
Kdo je příliš náročný na druhé, měl by být stejně náročný i na sebe a zva-
žovat všechny okolnosti. Co všechno nám naopak promíjí Bůh a jak je 
s námi trpělivý! Až pozdě mne napadlo, že jsem mohla té fotící dvojici
perfekcionistů říci: I vy jste sledováni  a všechny vaše skutky. Bůh vám je
jednou promítne na posledním soudu. Myslete na to, zda dostačujete jeho
oprávněným nárokům! I on do vás investoval mnohé… Jakou měrou mě-
říte, takovou vám bude naměřeno. A pak jsem si vzpomněla na zlý střep
v oku královny z pohádky Hanse Christiana Andersena. Autor zde skvě-
le ukázal, jak mnozí naši spoluobčané trpí tímto střepem a jejich negativ-
ní pohled jim vše otráví. Bible sděluje fakta, když na jednom místě upo-
zorňuje hněvajícího se člověka: Zlost tvá bude tě trestati…  
Nedlouho po návratu z dovolené jsme slavili ve sboru neděli Díkůvzdá-
ní. Naaranžované krásné ovoce, zelenina, květiny, chléb, víno, voda - vše
naznačovalo, že máme za co děkovat. Výčet těch naskládaných věcí byl
přesto malý a neúplný. Například dar odpočinku, radosti, lásky a pokoje
se nedá ani zobrazit. Kdyby to bylo možné, přidala bych ke všem těm
krásným darům, kterých je bezpočet, i oči, které vidí vděčným pohledem.
Jsou oči, které i když vidí, tak přesto jsou slepé, nevšímavé. Přehlížejí
dobré, nejsou dobru otevřené. Mít oči otevřené a vděčné je velký Boží dar.
S takovým darem se život sám v dobrý dar promění. 

Marie Plotěná

Jakou měrou měříte... 
Dokončení ze str. 1
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To znamená: co nevidět). A pokud
ho tíží nějaké hříchy, budou mu od-
puštěny. Tady se asi hodně nabízí
Jakubovi podsunout souvislost mezi
hříchem a nemocí; nemoc jako trest
za hřích, důsledek hříchu. Ale mys-
lím, že souvislost je zde spíše podob-
ná, jako když Ježíš uzdravil ochrnu-
tého (kterého mu spustili ze střechy
– Mk 2,1-12): odpustit hříchy je důle-
žitější než podružná okolnost, jestli
bude i uzdraven. Možná, že modlit-
ba víry i tělesně uzdraví. Ale ať už
ano nebo ne, podstatnější je, že z ně-
ho sejme hříchy. 
Jk 5,16a Vyznávejte si navzájem hříchy
a modlete se navzájem, abyste byli uzdra-
veni. Tady to Jakub vlastně jenom
logicky rozšíří. Nejen modlitba všech
za toho jednoho, nýbrž přímluvná
modlitba za sebe navzájem; což zna-
mená i odpuštění a odpouštění na-
vzájem. A vzájemnou důvěru, tedy 
i vzájemné přiznání chyb. 
Jk 5,16b Mnoho může způsobit prosba
(prosebná modlitba) spravedlivého. Za-
jímavá by byla otázka, kdo je v tom-
to případě onen spravedlivý, jehož
modlitby Bůh slyší. Modlitba spra-
vedlivého je zde totiž téměř syno-
nymní s modlitbou víry v předcho-
zím verši, a také hned v úvodu epiš-
toly Jakub říká, že Bůh vyslyší pros-
by toho, kdo žádá s vírou (EN PIS-
TEI). Je tedy pro Jakuba spravedlivý
ten, kdo věří (Uvěřil Abraham a bylo
mu to počteno za spravedlnost – Gn 15)?
Jk 5,17-18 Elijáš byl člověk stejně cítící
jako my a modlil se modlitbou, aby nepr-
šelo – a nezapršelo na zemi tři roky a šest
měsíců; a znovu se modlil a nebe dalo
déšť a země přinesla své plody. Elijáš je
velká postava Starého zákona. Ale
nejen Starého zákona a nejen minu-
losti, protože Elijášův návrat z ne-
be se čekal. Dokonce víme, že i Jan
Křtitel s ním byl v ježíšovské tradici
spojován. Také se dá poukázat na
velké činy, respektive velké slovo,
které on měl. Ovšem Jakub schválně
jakoukoliv jeho výjimečnost potlačí
a zdůrazní slovo HOMOIOPATHÉS
– Elijáš byl stejný, stejnorodý, dosl.
stejně cítící jako my. To, co dokázal,
nejsou jeho výjimečné (nedosažitel-
né) činy, nýbrž síla modlitby. Síla
Boha, který tu modlitbu slyší. V tom
jsou Elijášovy a naše možnosti stejné
(tvrdí Jakub). Ovšem modlitba spra-
vedlivého by přece jen mohla mít ještě
jeden rozměr. Totiž: spravedlivá mod-
litba. Modlitba spravedlivého, která
má naději na vyslyšení, by měla být
za něco dobrého (pokud je ten, kdo
se modlí, skutečně spravedlivý). A 
v kontextu zejména za odpuštění
hříchů. Taková modlitba má šanci
na vyslyšení. A Jakub ví o tom, že
takové odpuštění hříchů není for-
malita bez dopadu do života. 
Jk 5,19-20 Bratří moji, jestli někdo mezi

vámi pobloudí od pravdy a někdo ho
obrátí (navrátí) zpátky, vězte, že ten, kdo
odvrátil hříšníka od jeho bludné cesty,
spasil jeho duši a zakryl množství hří-
chů. To opět velice připomíná je-
žíšovskou tradici. Tentokrát ne to, 
co známe z kázání na hoře, nýbrž 
z Mt 18. Tam je jak téma odpuštění
hříchů, tak navrácení hříšníka (osob-
ním rozhovorem, o kterém nikdo dal-
ší nemá a nemusí vědět) a jako pří-
klad je tam podobenství o ztracené
ovci, která je v Matoušově verzi prá-
vě zbloudilá – řečeno stejným slove-
sem jako tady: PLANAÓ. Vidíme,
že v závěru listu Jakub shrnuje té-
mata, kterými začínal: jsou zde těž-
kosti a problémy, ve kterých je třeba
vydržet; ani zde není samozřejmé, že
se to podaří; jsme vyzváni k modlit-
bě; na začátku i zde se má osvědčit
to, čemu věříme. Na rozdíl od začát-
ku epištoly zde však výrazněji za-
znívá eschatologický motiv. A v těch-
to závěrečných verších se také najed-
nou mnohem výrazněji ozývá motiv
společenství: ve zkouškách ani pro-
blémech nejsme sami, dokonce ani 
v modlitbě nejsme sami, jsou tady
ostatní bratři a sestry, kteří mohou
stát při nás, modlit se za nás a spolu
s námi. To, že vydržíme a těžkosti
nebo i pochyby, kterými jsme prošli,
nás obohatí, není samozřejmé, ale i 
v případě, že začneme bloudit, je
tady naděje, že ostatní nám ukážou
cestu zpátky. Proč Jakub toto všech-
no nezmínil hned na začátku? Mož-
ná proto, že svoje čtenáře znal, a nej-
dříve musel vysvětlit s mnoha vy-
křičníky: Skutečně naslouchat je více
než hřímat; nechtějte pořád poučo-
vat druhé; hněvem spravedlnost
Boží neprosadíš… 
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bláznovství víry podle Jakuba
Petr mluví i za ostatní učedníky. Nezaznívá tu však až nezdravé sebevědomí? „Aj,
my opustili jsme všecko“ (L 18,28). Není taková výpověď příliš silná? Odpovídá
skutečnosti?
Neplyne ale z opuštění „všeho“ nějaký nárok na určité výhody, privilegia na upřed-
nostnění? Nelze si chudobou, askezí, programovou nemajetností u Pána Boha něco
zasloužit? Není nakonec Petrovo dosavadní poznání víry začátečnické?
Vyznavačsky silná slova říká Petr krátce po Ježíšově setkání s bohatým mužem a po
varování před nebezpečím přílišného hromadění majetku. Petr chce zřejmě Ježíše
přesvědčit o tom, že jsou učedníci docela jiní než onen zmiňovaný muž – boháč.
Jestliže on zklamal, protože neuměl opustit své postavení, to my jsme na tom pod-
statně lépe. Porovnávání hraje jasně pro nás.
Následování a služba vyžadují vždy ochotu a připravenost, mobilitu a pohyblivost.
Vnitřní svoboda pro službu nebývá obvykle tam, kde se člověk příliš stará o majetek
a usiluje ho ještě rozmnožit.
Na Petrovo výrazné, až svalnaté vyznání odpovídá Ježíš jasně a střízlivě. Uvádí
výpověď do správných mezí a patřičných souvislostí. Hovoří o odměně za následo-
vání. O tom, co chápali křesťané často a leckde záslužnicky či obchodnicky. Ve smys-
lu: něco za něco.
Z dlouhé cesty církve známe lecjaká hnutí, která se obracela k pozemskému životu
vyloženě nepřejně, ba přímo a vyloženě nepřátelsky. Zbožní lidé si úzkostlivě pěsto-
vali svou rádoby jakostní zbožnost kdesi v odloučení a osamění, v izolaci od špatné-
ho, hříchem cele prolezlého světa. Opravdu, opustili vše. Život zde na zemi pojíma-
jí jako jakési nutné zlo.
Otázkou pak je, zda toto myšlení ještě někde mezi křesťany náhodou nepřežívá.
Někdo uvažuje třeba následovně: Vzdali jsme se  toho a onoho, neúčastníme se svět-
ských radovánek, vyhýbáme se  i  problematické společnosti. Není však kdesi v poza-
dí skryta představa, že nás právě za toto Bůh nějak odmění?
Opuštění či opouštění se děje vždy dobrovolně. Kdo uslyší zavolání a pozvání a
poslušně následuje Ježíše, tak se vskutku lecčeho vzdává, leccos nechává za sebou.
Avšak – děje se tak dobrovolně. Člověk objevuje drahocennou perlu a touží ji získat.
Křesťan má svobodu žít prostě a nenáročně. V tom je podmanivost Ježíšova přístu-
pu. A pokud chceme mluvit i dnes o askezi, tak jedině o odříkání radostném a bez-
děkém.
Rozhodnutí pro následování je vždy svobodné. Opuštění všelijakých věcí; toho, co
vposledu jen svazuje a spoutává, nevede do chudoby a podvyživenosti, ale naopak:
do plnosti života. U Ježíše je člověk vpravdě bohatý. Křesťan nemusí mít vše, po čem
prahnou lidé bez víry. K věcem má jiný, svobodný vztah. Ano, může „mít“, ale vždy
tak, jako by „neměl“. Opuštění je ziskem už dnes. Vůči ztrátě je tu zisk. Otevírá
dveře k rozmanité službě. Evangelium staví mosty mezi znesvářené jedince.
Následování Ježíše je obohacením, nikoliv ochuzením. Zde získáváme opravdu
mnoho. To, co bychom bez Krista neměli. Co mám na mysli? Svobodný přístup 
k Bohu, nezkalené společenství s ním. Bůh se k nám v Kristu sklání a přiklání, ačko-
liv my se naopak ustavičně odkláníme a odvracíme. A co dává? Sebe sama. Jde jen o
to, abychom vděčně přijali, co je nám zdarma nabízeno. Následování je pozvání i dar
a nadějná cesta k životu věčnému.
Ježíš přitom ani v nejmenším nezamlčuje, že následování také něco stojí. Patří k
němu v nějaké podobě kříž. Bez výhledu do Boží budoucnosti se proto ani v přítom-
nosti neobejdeme. Ten, kdo patří Ježíšovi, upíná se důvěřivě k tomu, co jednou tepr-
ve v plnosti přijde.
Jistě, bolavou a často i tíživou současnost nepřeskakujeme Teď se máme osvědčit v
rodině pokrevní či církevní a společenstevní. Následování rozhodně nevede nikam do
prázdnoty, ale naopak do životního zbohacení, do plnosti a radostné vděčnosti. Takže
i ono „opuštění“ je vposledu milost. Pozvání je dar. Kdo toto přijme, tomu ani nepři-
jde na mysl, že je snad v životě o něco ochuzen. Jistě, nebude mít vše, co mají druzí.
Nebaží po tom, co obdivuje nevěřící většina. Nevyšplhá se ani na čelo společenského
žebříčku. Ostatně to není jeho cílovou, kýženou metou. Nicméně – to v životě nej-
důležitější mu neuteče. Vždyť následuje toho, který vede k životu věčnému, k plnos-
ti, k nadějně otevřené budoucnosti.
Petr říká i za ostatní: „Hle, my jsme opustili, co bylo naše, a šli jsme za tebou“. A je
na nás všech, abychom přemýšleli o tomto závažném výroku, a kladli si – a to každý
docela osobně – otázku: V jakém smyslu a do jaké míry se můžeme připojit k Petrovu
vyznání?

Jaroslav Nečas
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kvartet Fakulty umění Ostravské
univerzity nejen zahájil konferenci
českou hymnou, ale měli jsme potě-
šení slyšet ho ještě dvakrát, mimo
jiné na arkádách zámku; dále Trio
Eufonico potěšilo posluchače hud-
bou barokní i současnou a konečně
skvělé Zvonky dobré zprávy pod
vedením J. Wiery Jelinek zarámova-
ly sobotní slavnostní večer v kostele
Církve bratrské, při němž spolek
Exulant udělil jedno čestné členství 
a jedno ocenění bratřím z Polska.
Do programu byla zařazena i ko-
mentovaná prohlídka Zámeckého
návrší a centra Litomyšle.
Důležitým rámcem třídenního set-
kání byla úvodní bohoslužba s kázá-
ním br. synodního seniora Daniela
Ženatého a nedělní ekumenická
bohoslužba ve zcela zaplněném chrá-
mu Nalezení svatého kříže. V úvodu

nás pozdravil litomyšlský římskoka-
tolický titulární biskup Pavel Konz-
bula a mně nedá, abych zde neuved-
la to, co jsem si z jeho pozdravu po-
znamenala. Hovořil o třech proje-
vech duchovního života: 1. Přijmout
skutečnost, že víra těch druhých
může být jiná, a respektovat to; 
2. Správně se modlit – mnohdy se
lidé modlí a přitom dluží někomu
odpuštění. Máme se tedy snažit, aby
naše modlitba měla rozměr odpuš-
tění; 3. Projevem duchovního života
je rovněž nebát se mluvit o osobní
zkušenosti s Bohem. - Kázáním po-
sloužil bratr Dirk Stelter, vrchní cír-
kevní rada Evangelische Kirche in
Deutschland.
Do velkého kruhu při večeři Páně
vstoupili bratři a sestry různých vy-
znání a pro mne to tentokrát bylo
mimořádné a dojemné i v tom, že na
stole Páně vedle tří kalichů byl při-

praven k podávání vína i krásný,
téměř devadesát let starý kalich a
konvice na víno, které používal při
vysluhování v mé rodné Michalovce
na Volyni náš tatínek, tehdejší kaza-
tel evangelického sboru.
Návštěva Růžového paloučku byla
jen logickým završením celé konfe-
rence.
Doufali jsme, že naše setkání bude
zaštítěno Tím, který je nad námi, a
zároveň jsme vděčni osobnostem i
větším celkům, které převzaly zášti-
tu zde na zemi, i všem, bez jejichž fi-
nanční podpory by to bylo daleko
složitější. Byli jsme vděčni za to, jak
se k organizaci konference postavilo
město Litomyšl i vedení Evropského
školicího centra, hlavního dějiště set-
kání, stejně jako místní církve.
Co tedy říci na závěr? SOLI DEO
GRATIA.

Rut Nývltová

ohlédnutí za mezinárodní konferencí 
„exulanti, vyhnanci a uprchlíci“

Dokončení ze str. 2

opuštění a opouštění

Tradiční Hesla Jednoty bratrské 2017 (Ochranovský seniorát ČCE)
jsou k dostání ve sborech ČCE, CB, CČSH a v křesťanských knih-
kupectvích za 50,- Kč. 

Objednávky u vydavatele: 
HYPERLINK "mailto:hesla@dulos.cz"hesla@dulos.cz. 
Od 10 ks výše se slevou 20 % bez placení poštovného.
V ruční pevné vazbě v kožence se zlaceným potiskem a s celoba-
revnými předsádkami za 90,- Kč (se slevou 70,- Kč). 

Petr Heřman – DÚLOS, 
Malá Štěpánská 6, 120 00 Praha 2, mobil/SMS: 607 726 481.



V neděli 16. října. se tento sbor sešel ve velkém sále kulturního domu na Vsetíně
(modlitebna se opravuje). Nebylo to vzpomínání na "zlaté staré časy", ale pohled
vděčnosti za vše dobré, co tento sbor mohl přijmout a zároveň čerpat sílu a naději do
dnů budoucích.
Kolébkou sboru byl hlouček věřících na Hrubé (Velké) Lhotě, kteří byli v písemném
kontaktu s bývalým farářem Františkem Urbánkem. Ten se mezitím stal kazatelem
Svobodné reformované církve (dnešní Církev bratrská) a v roce 1899 bylo 16 lidí ze
Lhoty přijato do této církve. Také na Vsetíně-Jasence (proto se někdy říká jasenecký
sbor) byli jednotlivci, kteří toužili po větším prožívání  a větší opravdovosti své víry
v podřízenosti Ježíši Kristu a Božímu slovu. Dozvěděli se o již existující buňce
Svobodné reformované církve na Hrubé Lhotě. Její vliv se ihned přenesl na Jasenku.
Lhota je tedy kolébkou jaseneckého sboru, který se pak stal centrálním sborem na
Valašsku. Pán v práci žehnal a brzy bylo zřejmé, že Jasenka bude potřebovat samo-
statného pracovníka. Proto bylo rozhodnuto, že se bratr Ondřej Šrámek odstěhuje 
s rodinou na Jasenku, což bylo v březnu 1915. Přijímání 21 nových členů se usku-
tečnilo 13. srpna 1916. V odpoledním shromáždění proběhlo oficiální přijetí nových
členů a ustavení sboru v Jasence.
První kazatel sboru Ondřej Šrámek byl laik, vyučený kovář, avšak všestranně nadaný
(hudebně i literárně) a obětavý. Tuto zvláštní kombinaci si Pán Bůh dovedl použít i 
v jeho novém povolání – místo do železa bušil do lidských srdcí. V roce 1920 byl kaza-
telův domek přestavěn na modlitebnu, která sloužila, s menšími úpravami, až do roku
1972, kdy byla otevřena nová krásná modlitebna, která slouží až  do dnešní doby.
První období (až do druhé světové války) bylo prodchnuto nadšením, misijním zápa-
lem i osobní touhou po posvěcení. Byla zde celá řada písmáků a duchovních osob-
ností. Na Hrubé Lhotě se také práce rozvíjela a v roce 1939 zde byla postavena nová
modlitebna. Krátce po válce nastaly zásadní společenské změny nástupem komunis-
tické strany k moci. Stát ustanovil dohled nad církvemi, ale práce pokračovala dál.
Mohli bychom říci, že to je období věrnosti. Stát dovolil na Valašsku a okolí pouze
jeden sbor s kazatelem na plný úvazek. Protože sbor už měl velkou řadu stanic (až
27), tak činnost tohoto sboru zahrnovala celý bývalý Gottwaldovský kraj, dnes
Zlínský. (Kyjov, Zlín, Uherský Brod, Luhačovice, Pozlovice, Holešov, Velká Lhota...)
Vsetín se tak stal přirozeným centrem tohoto velkého sboru a kupodivu i spojovate-
lem - vždy první neděli v sudém měsíci zde byla posvěcující (vzdělávací) neděle 
s dopoledním i odpoledním programem; ze všech míst přijížděli bratři a sestry ke spo-
lečnému obecenství. Na velikonoční pondělí a o prázninách bývalo toto společné
shromáždění na Velké Lhotě. V době uvolnění byla povolena stavba nové moderní
modlitebny (někdo ji nazval valašskou gotikou), která byla otevřena v r. 1972. Když
se ptali spolupracujích odborníků architekta Vaněčka, co se jim tam líbí, odpověď
zněla, že největší dojem na ně udělal společný zpěv někalika set přítomných.
Po sametové revoluci nastávají zcela nové možnosti. Osobní svoboda nabídla však též
velká pokušení, kterým někteří členové církve podlehli a duchovně se ztratili. Na stra-
ně druhé však byly nové příležitosti pro hlásání evangelia. Nová doba umožnila, aby
se sbor rozdělil. Vznikly postupně samostatné sbory ve Zlíně, na Velké Lhotě, v Hra-
nicích na Moravě a druhý sbor na Vsetíně zvaný Maják.
Celkem měl sbor 9 kazatelů a současný desátý je br. kazatel Tomáš Pospíchal. Byl jsem
potěšen i povzbuzen, když jsem viděl, že sbor má po sto letech všechny generace. 
Závěrem slovo br. kazatele Pospíchala: „Ano, máme být za co vděčni. Bylo to sto let
mnohých zápasů církve o Boží věci, hledání, zkoušek i pokušení. A nad tím vším se vine
jako zlatá nit Boží milosrdenství, láska a požehnání. Máme na co navazovat, je před
námi další cesta. Žijeme v jiné době než v časech  zakladatelů, ale lidé stejně jako dřív
potřebují poznat Ježíše Krista, potřebují toho, který je Cesta, Pravda i Život.
Pojďme spolu do dalších let s odvahou, Boží láskou a vírou Ježíši Kristu!”

Jan Trnka

Významného životního jubilea 80 let
se dožil 11. září 2016 br. farář Stani-
slav Kaczmarczyk, působící v Evan-
gelickém sboru a. v. ČCE v Českém
Těšíně. Rodák z Vělopolí na Těšín-
sku vyrůstal v rodině horníka. Velký
vliv na jeho zbožnost měla mamin-
ka, která se s dětmi denně modlila.
Jeho hluboká víra jej přivedla k roz-
hodnutí sloužit Bohu a lidem. Po
absolvování Evangelické bohoslo-
vecké fakulty v Bratislavě v roce
1959 plnil povinnou hornickou bri-
gádu na dole 1. Máj v Karviné, bě-
hem níž přišel při závalu málem o
život, a po ní nastoupil dvouletou
vojenskou službu. Počátkem roku
1962 byl přidělen jako vikář do
evangelického sboru v Komorní
Lhotce. V červnu roku 1964 zde byl
instalován jako pastor. V listopadu
1974 byl br. faráři Stanislavu Kacz-
marczykovi odejmut státní souhlas
k vykonávání kazatelské činnosti
„z důvodu ztráty všeobecné způsobilosti
k výkonu duchovenské činnosti...“ To se
stalo po 11 letech naplněných boha-
tou duchovní službou, která přináše-
la úžasné ovoce mezi dětmi (v roce
1974 se v pěti nedělních besídkách
scházelo 120 dětí), v přípravě konfir-
mandů (každoročně bylo v této malé
obci konfirmováno v průměru kolem
40 dětí) a mezi mládeží při pravidel-
ných setkáních nad Biblí, organizová-
ním táborů a výletů. Na to kladl br.
farář Stanislav Kaczmarczyk velký
důraz, o mladou generaci pečoval 
s velkým nasazením a věnoval jí nej-
více svého času. Také schůzky se spo-
lupracovníky ve vedení mladé gene-
race k Ježíši Kristu byly naplněny
biblickým vzděláváním a modlitba-
mi. Čím více užitku mezi mladými
tato práce přinášela, tím větší nelibost
vzbuzovala u státních orgánů. Toto
byl hlavní důvod pro odejmutí stát-
ního souhlasu k duchovní službě.
Nejenže přišel o práci, která mu byla
posláním, navíc musel v krátké době
opustit farní byt a v bytě, který se mu
podařilo obstarat, byl nepřetržitě sle-
dován agenty STB. Stejně tak, jak se

vedlo každému, kdo ho navštívil. 
K pronásledování stačilo jen mít o něj
zájem.
Práci si našel v těšínské tiskárně, kde
pracoval jako dělník, později odvá-
žel odpad z tiskárny na skládku. A
při této práci tajně přednášel na bib-
lických kurzech a konferencích, na
setkáních a táborech mládeže. Sou-
běžně probíhaly snahy získat jej zpět
do služby v církvi. Vytrvalostí v tom-
to úsilí vynikl tehdejší kurátor čes-
kotěšínského evangelického sboru
Na Rozvoji br. Karel Baron. Za ním
stála četná skupina modlitebníků,
kteří vytvořili nepřetržitý modlitební
řetěz, v němž měl každý z nich svou
vyznačenou hodinu k modlitbám.
Výsledkem bylo opětovné získání
státního souhlasu k práci kazatele
pro br. faráře Stanislava Kaczmar-
czyka v červnu 1983. Jeho novým
sborem se nestal Český Těšín, ale
sbor ČCE ve Štramberku. Součástí
sboru byly dvě kazatelské stanice: ve
Frenštátě pod Radhoštěm a v Příbo-
ře. Opět se pustil do intenzivní práce
s dětmi a mládeží přes trvající nebez-
pečí postihu. Kazatelem sboru v Čes-
kém Těšíně Na Rozvoji se stal až 1. 1.
1990 a působí zde dodnes, v posled-
ních letech jako spolehlivá výpomoc.
Po nástupu do českotěšínského sbo-
ru nastartoval svoji neúnavnou čin-
nost s mládeží: její počet dosahoval
počtu 80 členů. Tito bývalí mlá-
dežníci nyní tvoří střední generaci

našeho sboru a jejich děti naplňují
nedělní besídky a konfirmační pří-
pravu. Pro tehdejší střední generaci
zavedl biblické studium s důrazem
na každodenní čtení Božího slova a
toto studium vede dodnes. Pro nej-
starší generaci vedl biblické hodiny
nejen na faře, ale na dalších nejméně
pěti místech v okolí.
Vést lidi k poznání Ježíše Krista se
stalo jeho hlavním životním poslá-
ním. A napomáhat každému k roz-
hodnutí přijmout Pána Ježíše jako
svého osobního Spasitele každoden-
ním úsilím, které vyústilo k bohaté
evangelizační činnosti. Jejím prvním
plodem byla spoluorganizace konfe-
rence „Nová východní Evropa pro
Krista“, konaná v červenci 1991 v Kar-
viné v prostorách nově založené
Slezské univerzity, sídlící v budově,
která měla původně sloužit účelům
OV KSČ. Jeho zásluhou navštívil Tě-
šínsko známý německý evangelista
Ulrich Parzany a kázal také v našem
kostele (r. 2005).
Bratr Kaczmarczyk byl mnoho let
předsedou Dětské misie v ČR, kte-
rou zde zakládal, později byl členem
rady DM. Působil jako hostující lek-
tor Dětské misie na Slovensku, kde
je jeho činnost bohatě rozvětvena 
v dalších misijních a evangelizač-
ních organizacích. 13 let přednášel
na katedře křesťanské výchovy pe-
dagogické fakulty Ostravské univer-
zity. 4 roky předsedal Radě Trans
World Radio a další léta byl jejím
členem. Šestnáct let byl členem
Evangelizačního odboru při synod-
ní radě ČCE. Má za sebou obsáhlou
publikační činnost, která stále po-
kračuje, naposledy vydáním brožur-
ky Běžím k cíli, abych získal nebes-
kou cenu (Fp 3,14).
Duchovní činnost br. faráře Stani-
slava Kaczmarczyka přesáhla hrani-
ce našeho sboru, města, též i státu. Je
veliký zástup těch, kteří mohou
vyznat, že je přivedl ke Kristu a nau-
čil je mít naplněný vztah s Bohem.
Velikou oporou a pomocnicí mu 
je jeho obětavá a milující manželka
Olga. Radost mu přinášejí synové
Vladislav a Daniel a jejich rodiny,
podílející se také  na sborovém živo-
tě, na evangelizačních aktivitách, na
misijní činnosti.
Děkujeme Pánu Ježíši, že nám poslal
svého věrného služebníka, a přeje-
me br. faráři Stanislavu Kaczmar-
czykovi, také celé jeho rodině – a i
nám vděčným sborovníkům – další
po-žehnaná léta služby Pánu i lidem
ve zdraví, Boží ochraně a síle.
Za Evangelický sbor a. v. ČCE 
v Českém Těšíně

Staršovstvo sboru
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