
„UKázala se doBrota a lásKa
našeho sPasitele Boha“ 

titoVi 3,4-7 
Biblický oddíl Tt 3,4-7 v jednom
dlouhém souvětí shrnuje zvěst
evangelia. Tato pasáž zřejmě slouži-

la prvotní církvi jako vyznání.
Zaznívá zde zvěst o Božím díle pro-
měny hříšné lidské bytosti v nové
stvoření. Člověku, jenž byl v kon-
fliktu s Bohem a se světem, se zje-
vuje Boží dobrota a láska. I když 
„i my jsme byli“ na tom podobně
jako druzí, „nerozumní, neposlušní,
zbloudilí…otroky všelijakých vášní
a rozkoší“ (v. 3), přišla chvíle, kdy
Bůh svou milostí zasáhl. Ačkoliv se
láska a dobrota Boží ukázala v oso-
bě Božího syna Ježíše Krista, důraz
v těchto verších je kladen na zakou-
šení této lásky a dobroty v životě
jednotlivého věřícího. Ve chvíli své-
ho povstání k novému životu za
pomoci Ducha svatého člověk zaku-
sil Boží slitování. Bůh jej zachránil.
Základ Boží spásy je vyjádřen pav-
lovskou řečí: „On nás zachránil ne
pro spravedlivé skutky, které my
jsme konali, nýbrž ze svého slitová-
ní.“ (v. 5). Podobně jako ve Starém

zákoně i zde je záchrana primárním
Božím skutkem založeným na Hos-
podinově milosrdenství.
Text se dále dotýká dvojitého aspek-
tu křesťanovy konverze, jednak ob-
noveného vztahu s Bohem vyjádře-
ného „ospravedlněním“ Boží milos-
tí (v. 7) a také radikální proměnou
vyjádřenou „zrozením k novému
životu“ (v. 5). Děje se tak za působe-
ní Ducha svatého. Klíčem křesťano-
vy konverze a následného nového
života je Duch svatý, kterého Bůh
„bohatě na nás vylil“ (v. 6). Křes-
ťanův život je životem v Duchu sva-
tém, jehož základním imperativem
je „žijte z moci Božího Ducha.“ (Ga
5,16). A konečně, spása se plně reali-
zuje v eschatologickém věku. Skrze
Ježíše Krista budou mít věřící „podíl
na věčném životě“. K tomuto životu
„se upíná naše naděje“ (v. 7). 

Lydie Kucová
Bratrská jednota baptistů, Praha 4
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Poselství k neděli Božího hodu vánočního

Ten čas překvapí tím, že je společný
židům i pohanům. Jsme překvapeni,
když se ze Starého zákona dovídá-
me, že pohané se zúčastní očekávání
a přípravy na příchod Krista. Tento
fakt však neznamená, že by pohan-
ské náboženství mohlo mít něco
společného nebo aspoň srovnatelné-
ho se Starým zákonem. Nábožen-
ství, víra a zbožnost Starého zákona
se ostře odlišují od všech mimobib-
lických náboženství. Moc rád tuto
skutečnost zdůrazňuji, neboť tímto
způsobem vyzdvihuji svou víru nad
náboženský marast tohoto světa.
Zároveň se těším, že se podílím na
cestě, kterou přede mnou šli starozá-
konní proroci a Ježíš Kristus. Ještě se
sluší dodat, že je jediná, která vede 
k životu.
Zůstaňme při té zvláštnosti, že
vedle židů se na očekávání a přípra-
vy příchodu Krista podílely i okolní
národy, a to nevědomě. Za touto
překvapivou skutečností tušíme
Boha, který odedávna připravoval,
že ve svém Synu přijde k nám do
tohoto světa. Přitom se projevil jako
Pán nejen Izraele, ale všech národů.
Pro Izrael chystal spásu, pro národy
své vedení. Jich si použil, aby mohl

uskutečnit svůj plán s Izraelem. 
Z našeho všedního pohledu vyplý-
vá, že bez zásahu velkých a moc-
ných národů do dějin Izraele se 
v něm nemohlo nic důležitého stát.
Avšak tentýž cizí zásah do dějin
Izraele se později objeví jako důleži-
tý prvek k uskutečnění Božího plá-
nu. Vždy znovu se prokáže, jak ne-
rozlučně jsou dějiny Izraele spjaty 
s dějinami jeho mocných velkých
sousedů. A také se prokáže, že v dě-
jinách se uskutečňuje Boží plán, kte-
rý převyšuje plány jednotlivých
mocipánů a jejich generálů, kteří se
ovšem domnívají, že jsou to oni, kdo
udávají dějinám směr i zakončení.
V případě Izraele se to jeví zvlášť
zřetelně: tak malý národ, podobně
jako Česká republika v době krize, je
hráčem, jenž podle vůle mocných
sousedů pozbyl všechny trumfy. Na
rozdíl od České republiky, kterou
ponecháme jejímu osudu, se trosky
Davidova království staly přípravou
Vykupitele. Tak jedná Bůh, jehož
jednání mnohdy nerozumíme.
Kupříkladu, když Bůh potřeboval
potrestat Izraele, použil k tomu Asy-
rie a Babylonie. Máme o tom zá-
znam v Bibli. Prorok Izajáš o tom

píše: „V onen den hvizdem přivolá
Hospodin z delty řeky egyptské
mouchy a včely z asyrské země“,
aby ztrestal nevěrný lid. Tentýž
prorok sleduje téhož Boha, který
použije perského krále Kýra, aby
vysvobodil Izrael ze zajetí. Tomuto
perskému králi uděluje tento veliký
izraelský prorok titul „můj pastýř“,
což je titul, který jinak Písmo udělu-
je samotnému Hospodinu, „Hos-
podin je můj pastýř, nebudu mít
nedostatek“ (Ž 23).
Historik se shodne s teologem v tom,
že dějiny izraelského lidu není
možno izolovat, neboť jsou tisíckrát
nějakým způsobem vetkány do
obecných dějin, jejichž pánem je
Bůh. Je ovšem fakt, že po dlouhou
dobu nebyl Izrael politickou jednot-
kou, ale jen kultovní. Ovšem právě
jako společenství vyznávající, že jeho
pánem je Hospodin, se nezapome-
nutelně zapsalo do kulturních dějin
světa a svou zvláštní a ojedinělou
zbožností přispělo podstatně do oče-
kávání Vykupitele. Poznamenejme
nakonec, že k očekávání Vykupitele
přispěl kaldejský král, který učinil
konec davidovskému království.
Mečem vyvraždil mladé muže a
panny i starce a kmety. Bůh mu 
je všechny vydal do rukou. Také
všechny předměty Hospodinova
domu i poklady královy odvezl kal-
dejský král do Babylonie. Z lidu na-
dělal otroky. Čtěte podrobnější zprá-
vu o tomto konci izraelského králov-
ství v 2 Pa 36,17-21. Je smutná, nic-
méně – tak se naplnilo slovo Hos-
podinovo.

Josef Veselý

Čas očekávání Krista 
a přípravy na jeho příchod

„Hle, anděl Hospodinův se ukázal Josefovi ve snu a řekl: "Vstaň, vezmi
dítě i jeho matku, uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu; neboť
Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil." On tedy vstal, vzal v noci dítě
i jeho matku, odešel do Egypta.“ Matouš 2. kapitola 

Josef s Marií a novorozeným Ježíškem utíkají do Egypta. Stávají se
uprchlíky. Šílený král Herodes se rozhodl pozabíjet děti v Betlémě 
a okolí, protože se bojí o svůj trůn. Co když někdo z nich má být
budoucím králem? Egypt je dostatečně bohatá a otevřená země, která
uprchlíky přijme. Uprchlíci se pak vracejí zpět, když jim přestane
hrozit nebezpečí.
V posledních měsících se naše zraky často upínají k hranicím. Bude se
tak zřejmě dít častěji. Proto mne oslovil vánoční příběh. Být uprchlíkem
byla docela běžná věc. Do Egypta se „sestupovalo“ co chvíli. Třeba
kvůli hladu. I poskytnout azyl bylo normální. Bible k tomu přímo zava-
zuje. Stejně tak ale bylo normální se po skončení hrozby rozloučit 
a každý si šel opět svou cestou. 
Na dnešní uprchlíky hledíme s nedůvěrou a obavami. Strach z nich,
domnívám se, ukazuje na hlubší problém nás samých. Je znamením
vlastní nejistoty. Jako společnost neumíme držet pohromadě, tvořit, bu-
dovat a předávat společné hodnoty, kulturu, jazyk. Jak bychom to
všechno pak dovedli předávat lidem přicházejícím zvenčí? 
A nepřipomínají nám tito uprchlíci, že sami vlastně mnohdy utíkáme?
Utíkáme před minulostí, potížemi, všemožnými dluhy. Utíkáme od
známých, přátel, od rodin. Aniž bychom si to chtěli připustit, mnohdy
utíkáme před svou konečností. Utíkáme od Pána Boha a žel zpátky 
k němu mnohdy utíkáme, až když jsme v nouzi. 
Vánoční příběh zachycuje mnohé aktéry na cestách. Josef s Marií jdou
do Betléma kvůli sčítání lidu. Tři mágové se jdou poklonit právě naro-
zenému králi. Jen Herodes sedí ve svém paláci zmítán úzkostmi o svou
budoucnost. Z betlémského chléva, kde se Ježíš narodil, dýchá atmosfé-
ra klidu a domova. A přestože „svatá rodina“ utíká do Egypta, vrací se
zpět opět do svého prostředí, mezi své příbuzné, přátele. 
Příběh Marie, Josefa a především Ježíše vypráví o útěku před nebezpe-
čím, ale zároveň svědčí o schopnosti přijmout výzvy a problémy, které

Vánoční uprchlíci 

Dokončení na str. 2

Vážení čtenáři,
velice si vážíme vaší podpory, kterou nám po celý čas proje-
vujete nejen tak, že jste si náš časopis předplatili a pečlivě ho
čtete, ale i tím, jak finančně přispíváte na tiskový fond. 
Jen díky vám jsme mohli beze ztrát uzavřít tento rok a evan-
gelický týdeník může vycházet i v roce příštím.
Přejeme vám radostné prožívání svátků Ježíšova narození a 
v novém roce hojnost Božího požehnání.

Vaše redakce



Lukáš 2,7b
České slovo hospoda znamenalo 
v době, kdy J. A. Komenský revi-
doval půvabný text Kralické, cosi
jiného než dnes. Možná formanku,
u které se zastavovali kupci zdale-
ka, aby si odpočali a odpočinek do-
přáli i svým unaveným koním. Ze
svých mladších kazatelských let si
pamatuji na takovou formanku 
v Čáslavi. Ještě krátce po válce tam
ovšem přijíždívali ze širokého okolí
už jen hospodáři s bryčkami. Koně
nechali odpočívat u žlabu a celá ro-
dina se vypravila do kostela. Samo-
zřejmě i o Vánocích.
V biblickém textu evangelia je však
slůvko, které se v jiných textech pře-
kládá slovem vskutku exotickým –
karavanseraj. Byla to místa, kde po
dlouhých cestách pouštěmi blízké-
ho východu odpočívaly karavany.
Vonělo tu koření, domlouvaly se
obchody, pečlivě se střežily vzácné
látky a sůl. A samozřejmě bylo tře-
ba ohlídat i drahé a unavené vel-
bloudy. Přepestrý svět pohaněčů
zvířat, noblesních beduínů, ob-
chodníků i podivných podloud-
níků, kterých je v obdobném světě
vždy dost. Do tohoto prostředí ne-
chává evangelista dojít Marii s Jo-
sefem – služebnici Páně a muže
spravedlivého. Očividně se sem ne-
hodí. Jsou “z jiného světa”… není

tu pro ně místa pod střechou…, zní
nový překlad Písma. Není možné si
toho nevšimnout! Koho bolívá, že
víra, láska a naděje ztrácejí na ceně
ve prospěch věcí a hodnot úplně
jiných, zaposlouchejte se pečlivě 
do vánočního poselství. Pán Bůh
však tímto lhostejným světem ne-
pohrdl. Jednorozený Syn, plný mi-
losti a pravdy se narodil! Všemu
navzdory vstoupil tam, kde pro
něho zdánlivě nebylo místo. Lukáš
dokonce opuštěnost svaté rodiny
zvýrazní až na hranu bolesti: nebyl
tam – kromě Josefa a Marie – už
nikdo z lidí. Jen svět nebeských
zástupů bude zpívat a zář hvězdy
osvěcovat místo, kam Hospodin
položil Světlo světa. A to Světlo
svítí a temnoty ho neobsáhnou –
napíše později čtvrtý z evangelistů
Jan. Nepohltí ho ani smrt, zazní
slavně velikonočního rána nad ne-
všímavým Jeruzalémem. 
Příběh láskyplné cesty Boží s člově-
kem znáte. Spolu s vámi si ho vděč-
ně připomínáme jako naději vlast-
ních životů i jako zázrak Boží lásky
a trpělivého dokonávání jeho krás-
ného stvoření. Právě proto rozumí-
me slovům, která znějí od Boží-
ho trůnu: Radujte se a veselte,
nebo narodil se Kristus Pán v měs-
tě Davidově.

František Pavlis
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eVroPsKé BiBlicKé dialogy 2017
K Evropským biblickým dialogům, které v roce 2017 pořádá Evangelic-
ká akademie v Berlíně, jsou zváni laičtí pracovníci církví i teologové.
Program seminářů je strukturován podle věku účastníků či oboru jejich
zaměření v církvi i mimo ni. V rámci seminářů se pracuje s biblickými
texty a s různými aktuálními tématy, která mohou posilovat křesťany ve
víře a pomáhat jim v jejich službě v církvi. Předpokladem účasti je schop-
nost komunikovat v němčině, na některých seminářích i v angličtině. 
V případě zájmu o další informace kontaktujte: 

ekumena@e-cirkev.cz

z církví doma i ve světě evangelium podle lukáše

Čtvrtá kniha Mojžíšova 
24. kapitola, 17. verš

Tato poetická výpověď se nezrodi-
la v mysli básníka ani nevzešla 
z úst nějakého skalního sionis-
ty. Zazněla z úst proroka. V Bibli
ovšem nenajdeme knihu nadepsa-
nou jeho jménem. Bileám byl totiž
pohanským prorokem. Možná by
se spíš slušelo říci pohanským má-
gem. Bileám podle požadavku za-
davatele za úplatu buď žehnal,
nebo proklínal. Když Izrael po
svém vyjití z Egypta vstupoval do
Palestiny, najal si Bileáma moáb-
ský král Balám. Dal mu za úkol
Izraelity kletbami oslabit, aby je
pak mohl v boji snáze porazit.
Třikrát se Bileám pokoušel Balá-
movu objednávku splnit. Poprvé
mu slova kletby nešla z úst. Pak už
však Izraeli pouze žehnal. Svému
chlebodárci, který ho za nesplně-
ný úkol vyhnal, to vysvětlil tak, že

„proti Jákobovi není zaklínadla a
proti Izraeli není věštby“.
Co mělo sloužit ke zničení Božího
lidu se tak obrátilo v jeho pro-
spěch. Apoštol Pavel v tom vidí až
zákonitost a říká: „Všecko napo-
máhá k dobrému těm, kdo milují
Boha.“ Místo prokletí se tak Izrae-
li dostalo jedinečného zaslíbení: 
Z jeho středu vzejde ten, který bu-
de světu nejvyšší nebeskou i po-
zemskou autoritou! To je smysl
hvězdy a žezla. S oběma těmito
symboly moci se pak v dějinách
lidu Staré smlouvy skutečně set-
káme v Matoušově verzi vánoční-
ho příběhu. Mudrci od východu –
podle původního řeckého textu
„mágové“ – na obloze spatří hvěz-
du a jdou za ní. A když je zavede
do Jeruzaléma, ptají se: „Kde je ten
právě narozený král Židů?“ Hle-
dají toho, který nese žezlo, symbol
vlády. V betlémských jeslích ho Je-
žíš v rukou sice ještě nemá, na kří-
ži ho však v nich už pevně třímá.

Ježíšovo narození nám dovoluje
Bileámovo proroctví aktualizovat.
Co bylo zaslíbeno, to se jím totiž
naplnilo. Proto můžeme říkat:
„Vyšla hvězda z Jákoba, povstalo
žezlo z Izraele!“ Bileám svou vizi
uvedl slovy: „Vidím jej, ne však
přítomného, hledím na něj, ne
však zblízka.“ Nám je dnes Ježíš
přítomen a je nám blízko. Navzdo-
ry tomu, že byl ukřižován, umřel a
byl pohřben. Hvězda se nedá za-
vřít do hrobu. Ta se z něj opět vy-
houpne na nebesa a vládne odtud
stejně mocně jako dřív. Jedno je
však po jejím návratu na nebeskou
klenbu jiné. Teď se už dá identifi-
kovat. Josef s Marií dali svému
dítěti jméno Ježíš. On je tou hvěz-
dou z Jákoba a žezlem z Izraele,
které vládnou světu. Jeho Bůh vy-
výšil nade vše, aby se před jeho
jménem sklonilo každé koleno a
každý jazyk aby vyznával: Ježíš
Kristus jest Pán.“

Emanuel Vejnar

Vyjde hvězda z Jákoba, 
povstane žezlo z izraele

Jesle

teplo tvých jeslí
Pane Ježíši

do duše kreslí
věčné zátiší

na měkké slámě
láska spočívá
a kolem tichá
bdící rodina

tu vážnost chvíle
radost násobí

Je s námi v chlévě
hvězdě na nebi 

tomáš KePr

jsou nepříjemné, ba přinášejí bolest. Ježíšova cesta ale dává odvahu
bolest nahlédnout, přijmout ji a s ní zápasit. Možná, že právě ona vlast-
ně bývá zdrojem schopnosti tvořit společný prostor a domov. 
Ani my se nemusíme bát. V Bohu smí každý člověk najít své útočiště a
domov, aby měl pro život tolik potřebné zázemí a jistotu. Díky tomu
pak může něco společného tvořit a budovat. Třeba pěknou rodinu, part-
nerství, přátelství, nebo také obec, školu, ordinaci či firmu, která dává
lidem práci. A co literatura a umění? Nebo každý prostor solidarity a
pomoci? Ježíšův příběh je k tomu dobrou inspirací a školou. 
A to je také důvod se letos opět vnitřně poklonit a těšit se z vánoční
zvěsti. „Pane Bože, děkujeme, že v Ježíši Kristu nám vracíš hodnotu a
důstojnost. Děkujeme, že skrze jeho příběh se nám otevírá cesta zpátky ke
společenství s tebou. Děkujeme, že nemusíme být v životě na útěku před
sebou, před svými vinami a strachy. Prosíme za všechny lidi na útěku
před hladem, chudobou a násilím. Kéž mohou najít útočiště, pomoc,
důstojnost, ale i vděčnost za pomoc jim poskytnutou.“

David Šorm

Dokončení ze str. 1
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Výběr vánočních a novoročních
bohoslužeb 2016

BrATrSKá JEDNoTA BAPTISTů
Na Topolce, Praha 4: 

25. 12. – 10.00 vánoční bohoslužba
1. 1. – 10.00 novoroční bohoslužba

CírKEV BrATrSKá
ostrava:

25. 12. – 9.30 vánoční bohoslužba
1. 1. – 9.30 novoroční bohoslužba

Praha 1, Soukenická:
25. 12. – 10.00 vánoční bohoslužba „O příchodu Mesiáše“

1. 1. – 10.00 novoroční bohoslužba

ČESKoBrATrSKá CírKEV EVANgELICKá
Brno I.:

24. 12. – 15.00 bohoslužby v Betlémské kapli
23.00 půlnoční bohoslužba v Červeném kostele

25. 12. – 8.30 bohoslužba v Betlémském kostele s VP
10.00 bohoslužba v Červeném kostele s VP

26. 12. – 9.00 spojená bohoslužba sborů Brno I a Brno II 
v Blahoslavově domě

31.12. – 17.00 bohoslužba v Červeném kostele
1. 1. – 10.00 novoroční bohoslužba v Červeném kostele s VP

ostrava:
24. 12. – 16.00 štědrovečerní bohoslužba (sál Třanovského)
25. 12. – 8.30 vánoční bohoslužba s VP
31. 12. – 16.00 bohoslužba (sál Třanovského ) 

1. 1. – 10.00 novoroční bohoslužba s VP (společně s FS 
Slezské církve ev. a.v. v Evangelickém Kristově kostele)

Praha
Praha 1, Kliment:

24.12. – 15.15 Česká mše vánoční J. J. Ryby 
pod vedením M. Pospíšila, který původní podobu díla 
z dostupných pramenů zrekonstruoval
16.00 štědrovečerní bohoslužby

25. 12. – 9.30 vánoční  bohoslužba s VP
1. 1. – 9.30 novoroční bohoslužba

Praha 1, Salvátor:
24.12. – 16.00 bohoslužby se svíčkami
25. 12. – 9.30 vánoční bohoslužby s VP

1. 1. – 9.30 novoroční bohoslužby s VP
Praha 3, Žižkov II:

24.12. – 16.00 štědrovečerní pobožnost
25.12. – 9.30 vánoční bohoslužby s VP

1. 1. – 9.30 novoroční bohoslužby s VP
Praha 4, Braník:

24. 12. – 16.00 bohoslužba na Štědrý den
25. 12. – 9.30 bohoslužby na Boží hod vánoční s VP
31.12. – 16.00 bohoslužba na ukončení roku

1. 1. – 9.30 novoroční bohoslužba s VP
Praha 5, Smíchov:

24. 12. – 16.00 podvečerní bohoslužby
25. 12. – 9.00 bohoslužby s VP
26. 12. – 9.00 bohoslužby Štěpána mučedníka
31. 12. – 17.00 podvečerní bohoslužby

1. 1. – 10.00 bohoslužby s VP
Praha 6, Střešovice:

24. 12. – 15.00 bohoslužby na Štědrý den
25. 12. – 10.00 vánoční bohoslužby s VP

Praha 11, Jižní Město:
24. 12. – 9-17 h rozdávání betlémského světla

16.00 – bohoslužby na Štědrý den
25. 12. – 9.30 bohoslužby na Boží hod vánoční

1. 1. – 9.30 novoroční bohoslužby

EVANgELICKá CírKEV METoDISTICKá
Praha 2, Ječná 19:

25. 12. – 9.30 bohoslužba na Boží hod vánoční s VP
31. 12. – 15.00 silvestrovské setkání

1. 1. – 9.30 bohoslužba Obnovení smlouvy 
podle metodistické tradice

Praha 9, Křovinovo nám. 12/18:
25. 12. – 9.30 Boží hod vánoční

1. 1. – 9.30 bohoslužba Obnovy smlouvy
Praha 10, Vilová 26:

24. 12. – 22.00 půlnoční bohoslužby s koledami
25.12. – 10.00 Boží hod vánoční  s VP

1. 1. – 10.00 novoroční bohoslužba

oCHrANoVSKý SBor PrAHA
24. 12. – 23.00 půlnoční bohoslužba 

v Milíčově kapli v Malešicích

VánoČní

Ještě neusínej
měsíc vyšel

hvězdy modrý závoj mají
právě půlnoc odbíjejí

Ještě neusínej
je tichá svatá chvíle
zář a hvězda noční

přemlouvá tě k přemýšlení

Ještě neusínej
andělé svou píseň pějí

a tobě
jaké tóny v srdci znějí?

dana KraUsoVá
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Uprostřed Pergamu, slavné po-
hanské pevnosti, to věrní Kristovi
neměli nikdy snadné. Jen samé
pronásledování, vnější i vnitřní
tlak, umírání a utrpení, které je
provázelo ustavičně na jejich cestě
životem. A přece jen pouhá stateč-
nost víry ke konečnému vítězství
nestačí! Je zde uvedeno jméno per-
gamského biskupa Antipy, který
byl za císaře Domiciana pro víru v
Krista usmrcen tak, že ho zavřeli
do pohanské modly v podobě roz-
žhaveného měděného býka, a tak

ho usmrtili. Tak umírali mnozí pro
Krista. A přece Pán praví: „Mám
málo, ale mám proti tobě. Máš
mezi sebou ty, kteří drží učení
Balámovo.“ Takže nejde jen o
vnější věrnost či statečnost. Jde o
věrnost vnitřní, niterní, jde o ukáz-
něnost v životě třeba i uprostřed
mnohého utrpení. Ty jsi, křesťane,
volán k věrnosti a opravdovos-
ti života z víry! Ta se projevuje 
v konkrétních krocích tvého živo-
ta. Pamatuj, že jsi tady na této
zemi poutníkem na svědectví jako

příklad ostatním! Máš svým cho-
váním i jednáním probouzet mdlé
svou věrností k Pánu. Jen tak ob-
držíš bílý kamének, symbol rados-
ti a vítězství s nápisem svého jmé-
na od toho, který je Pánem tvého
života i soudcem všech tvých ži-
votních cest a zápasů. Jde o bílý
kamének jako symbol tvého vy-
volení, který můžeš obdržet za
odměnu od svého Pána!

(pokračování příště)

Pavel rybín

Poselství křesťanským sborům 

taK nesKonale

tak neskonale hospodin
svůj hříšný lid měl rád,
že určil, aby jeho syn
šel světu světlo dát.

on narodil se v čase zlém,
náš hřích byl jeho břemenem

a kříž byl jeho údělem,
ač měl se Králem stát.

ač přišel na svět chudobný,
jsa jako jeden z nás,

přec nastaly s ním nové dny,
když zazněl spásy hlas.

K všem nuzným, chorým, slabým šel
a náruč svou jim otevřel

a pro ně strádal, trpěl, bděl
a dal jim cíl a jas.

Ó, Kriste, dej, ať slávu tvou
již nyní smíme zřít

a sejmi z duší vinu zlou,
dej světu v míru žít.

Viz naše slzy lítosti,
z tmy, ze smrti nás vyprosti

a ve své velké milosti
rač naším Pánem být!

miroslaVmatoUš

ze sBírKy"sVětlo Všedním dnům" 
(Jednota BratrsKá 1990)

zJeVení 2,12-17 = Věrnost Vnitřní

Snad také stával o Vánocích betlém 
v kostele vašeho dětství; i byli tam 
tři králové, Jezule, pastevci s ovečkami,
takové malé domečky těch pastevců,
kudrnaté stromy a všechno, co si kdo
může představit; a vy jste na té kráse
mohli oči nechat. Vzpomínám-li nyní,
co se nám na věci tak líbilo, myslím, že

to hlavně byla kouzelná okolnost, že to
všechno bylo tak maličké. Tajemná 
poezie betlému je v tom, že je drobný;
jeho pohádková krása je ve zmenšení
všech rozměrů. Představte si, že by byl
betlém udělán z pětimetrových paná-
ků; myslím, že by budil spíše hrůzu než
nadšení.
Často tvrdíme, že jsou u nás malé po-
měry; jsme nepochybně malá země 
s malými prostředky, ale to se nám
kupodivu nezdá být něčím kouzelně
krásným a poetickým. Vrací-li se člo-
věk z ciziny, shledává najednou, že se
Stvořitel u nás příliš nerozmáchl a
nevyhrnul si rukávy do práce: spíše
pracoval v drobném, trpělivě robě chlu-
my a rovinky, mírné řeky a zavřené
obzory; a že člověk, který po něm přišel,
se rovněž nerozmáchl a neprovolal 
s velikým gestem “toto všechno je mé”,
nýbrž rozkrájel zemi na drobné čtvereč-
ky polí a místo tvrzí si postavil domeč-
ky mezi drobnými jabluňkami a slíva-
mi; a tu člověk, který vraceje se domů
vidí toto vše, vydechne s nadšením, že
je to jako betlém.
Ano, je tomu tak: jsme malá země, ale
nejsme okouzlení tím, že jsme malá
země. Jsou u nás malé poměry, ale vše-
možně se zdráháme vidět v tom poetic-
kou přednost, hodnou zvláštní chvály 
a lásky. Naše prostředky jsou skromné 
a maličké, ale nám se nezdá být pohád-
kovým úkolem zařídit z nich maličký 
a čistý betlém; spíše si myslíme, že se
musíme rozmáchnout a zařídit nejprve
pětimetrové nebo stomiliónové Cent-
rální nebo Reprezentační Úřady, Ústa-
vy, Instituce a Veřejné Budovy. Vše-
mu, co jsme začali nebo projektovali od
památného dne, kdy jsme se stali
nezávislým betlémem, snažíme se
vtisknout ráz pětimetrové nebo stomi-
liónové ohromnosti; čeho jsme tím
dosáhli, není velikost, nýbrž jakýsi
zmatek; shledáváme najednou, že bet-
lém je příliš malý.
Chce-li Čech něco pomilovat slovem a
myšlenkou, nazve to zdrobnělinou; mi-
lované ženě neřekne Obryně ani Vele-
žena, nýbrž spíše holčička, hlupáček
nebo nějak podobně; má-li rád svou za-
hradu, nazve ji zahrádkou, a má-li rád
svou sklenici, řekne jí sklenička. Chce-li
Angličan něco pomazlit slovem, řekne,
že je to “dear old”, že je to staré; proto
jsou v Anglii staré věci ve vážnosti. My
polaskáme věc tím, že řekneme, že je
malá; kdybychom chtěli polaskat minis-
terstvo, nazvali bychom je něžně a
nadšeně “naše ministerstvíčko”, a kdy-
bychom mu chtěli tuto lásku projevit
důvěrně a co nejsrdečněji, zřídili by-
chom pro ně domeček se dvěma okny a
stolečkem, jako pro panenku. Ale ježto
náš poměr k úřadům je pochmurný a
nelibý, projektujeme pro ně budovy
ponuré a strašné velikosti. Jelikož

nemáme srdečně rádi Prahu s jejími
obyvateli, mluvíme pořád o Velké Pra-
ze. Jelikož nemáme dost něžně rádi svou
zem, nemluvíme o chudé drahé zemič-
ce, nýbrž o prestiži, reprezentaci před
cizinou a jiných nejméně pětimetro-
vých veličinách.
I betlém se reprezentuje před cizinou;
ale reprezentuje se tím, že je malý, ač
“nikoli nejmenší mezi knížaty judský-
mi”; dokonce nereprezentuje se nějakou
novou radnicí, nýbrž starým chlévem.
Nereprezentuje se před cizinou nějakou
padesátičlennou vítací delegací, place-
nou z peněz chudých ovčáků, nýbrž
padesáti chudými ovčáky, kteří zadar-
mo projevují svou radost a účast s udá-
lostí ve chlévě. Reprezentuje se vhodně
tím, že tam na novorozeně dýchá vůl a
osel, zvířata skromná a užitečná, místo
aby na to dítě dýchali dva slavnostní
řečníci. Je to zkrátka betlém spokojený 
s tím, že je malý, a pravící světu: Pojďte
se podívat, jak je to hezké, když dovede-
me být malí a chudí. A svět se dívá a
může na tom oči nechat.
Zařizujeme se špatně ve velkém, místo
abychom se zařizovali dobře v malém.
Zařizujeme-li se ve velkém, říkáme, že
to děláme pro budoucnost. Ale dělat
něco jen tak pro budoucnost je jako
chystat něco pro strejce Příhodu; lepší a
prozíravější je chystat budoucnost sa-
motnou. Nikdy zajisté nevyrosteme na
velmoc; ale je velmi pravděpodobno, že
budeme malým kouskem velkého řádu
evropského nebo světového. Pak nám
nebude nic platna žádná lokální a
národní megalománie, žádná mocenská
okázalost, ale bude nám platno všechno,
co budeme umět. Čili pro budoucnost 
se nemají chystat monumentální rám-
ce; pro budoucnost se mají připravovat
lidi.
Není těžko žít jako chudí a malí, při-
známe-li si upřímně, že jsme chudí a
malí; dobrá, nejsme-li Babylónem,
buďme chutě a hrdě Betlémem. Nějaký
ten spasitel se narodí i dnes spíše ve
chlévě než v mramorovém paláci nějaké
velkopojišťovny; pohříchu pro samé
paláce se nemůžeme dostat k stavění
betlémských chlévů.
A netlačiž nás, že betlém je snad příliš
malý pro nějaké ty tři krále od Vý-
chodu; horší je, je-li malý pro betlémské
pastevce tím, že pro ně nemá krovu ani
výživy. A tu jasnou hvězdu nahoře
nikdy nezažehnete na státní útraty.

Karel Čapek
1924

Betlém

Ke všem zaslíbením Božím, kolik jich jen jest, bylo 
v něm (v Ježíši Kristu) řečeno ‚ano‘. a proto skrze něho
zní i naše ‚amen‘ k slávě Boží. 

2 K 1,20

Bůh nám nedává všechno, co chceme, ale on plní svá
zaslíbení a vede nás k sobě po nejlepších a nejpříměj-
ších stezkách.

dietrich Bonhoeffer

VánoČní
melodram
mrazivý vzduch 
mi chladí hrdlo;

dnes je noc, 
kdy se mnohé mění,

kdy se rozdává 
nekonečné jmění,
kdy je čas snění

a kdy v nás měkne, 
co dřív ztvrdlo.

Jdu přes náměstí 
plné světel,

ztichlé po všem tom
divém shonu,

unaven nemám, 
co bych dodal k tomu,

že už chci domů,
...a že mi duši cosi hněte.

V teple verandy 
odpočinu,

chlad ale ještě ve mně
běsní.

Je noc všech přání 
(splněných i vězni),
jenom já nesním,

zase jsem dostal jen 
dar splínů.

naslouchám... 
v dálce prýští píseň,

jemná – jako by zpíval
anděl,

v hloubi zahoří, až sám
jsem se zarděl

...sním na verandě
o zvěsti, 

co mi tiší trýzeň.

děkovný vzdech mi hladí
hrdlo;

dnes je noc, 
kdy se mnohé mění,

kdy se rozdává 
nekonečné jmění,
kdy je čas snění

a ve mně měkne, co dřív
ztvrdlo.

ralf mošt

Kresba Marie Plotěná



Pocházel z metodistické rodiny (ale když se v r. 1859 oženil, přestoupil 
k presbyteriánům). Už od 11 let musel pracovat, ale přesto se hudebně
vzdělával. Už 1856 se stal školmistrem v Hartsvillu/NY, 1858 učitelem
hudby v Rome/ Pen., od 1860 učitelem hudby na cestách. Jezdil na koni a
vozil s sebou melodeon (menší akordeon). Absolvoval dokonce několik
koncertních turné. Jistý čas měl také zajištění v hudebním nakladatelství
Root a Cady. 
Podnícen evangelistou D. L. Moodym sloužil 1865-73 jako zpěvák – evan-
gelista na plný úvazek. Složil četné melodie i texty, které uveřejnil v řadě
sbírek. 
Zahynul v 38 letech i se svou ženou Lucy, když cestovali vlakem, pod kte-
rým se zřítil most přes řeku Ashtabulu v Ohiu.
V jednom záchranném člunu tonoucího Titaniku 1912 se zpívala jeho
píseň  „Táhni ke břehu“ (Pull For the Shore). V našich zpěvnících jsou jeho
melodie k písním Slož, co srdce tísní (EZ 199), Tvůj, Pane, jsem (EZ 572) a
Beránku Boží, spáso má (ZCČSH 12).

Bohuslav Vik

Téměř 2016 let nám znovu letošní
Vánoce připomínají největší udá-
lost   dějin, tak důležitou, že se začal
počítat nový, náš letopočet. Pastýři
v Betlémě slova andělů slyšeli
první: „Nebojte se, hle zvěstuji vám
velikou radost, která bude pro všechen
lid. Dnes se vám narodil Spasitel,
Kristus Pán... sláva na výsostech Bohu
a na zemi pokoj mezi lidmi, Bůh v nich
má zalíbení.” Myslím, že dnes, víc
než kdy dřív, si začínáme uvědo-
movat, jak by asi vypadal život na
této zemi, kdyby toto radostné
evangelium nebylo skutečností.
Nebylo by tady nic, co dnes souhr-
ně nazýváme evropská civilizace.
Nebyly by tady nepřeberné du-
chovní podněty, nádherná duchov-
ní hudba, umění a nebyly by ani
nádherné chrámy. Stále, a to je
obdivuhodné, že to vše zde máme,
ale není to samozřejmost.
Jeden ze skvostů radostné zprávy je
chrám Sagrada Familia – chrám
Svaté rodiny, který je ve Španělsku
v Barceloně, vrcholné dílo Antonia
Gaudího. Stavba chrámu započala
v roce 1882 a již po roce ji převzal
Gaudí, zcela koncepci přepracoval
a vtiskl jí podobu, kterou dnes
obdivujeme i když  je ještě nedo-
končená, ale nyní práce pokračují
rychlým tempem, aby mohla být
hotova v roce 2026, to je k stému
výročí úmrtí geniálního tvůrce.
Už při prvním pohledu na tento
chrám je jasné, že je výjimečný,
Gaudí zamýšlel vybudovat "velkou
svatyni křesťanství", a proto je ka-
tedrála velmi bohatá na křesťanské
symboly. Scény z Bible nejsou na
katedrálách ničím neobvyklým, ale
v takové hojnosti jako je má tato
katedrála se setkáváme jen zříd-
ka. Gaudí nechtěl jen vybudovat
chrám Páně, místo ke shromáždění
Božího lidu ke slávě Boží, spíše
myslel na  kamenný katechismus,
obrovskou "knihu" ve které by
pozorovatel mohl "číst". Jeden z nej-

promyšlenějších znaků je 18 věží,
které reprezentují 12 apoštolů, 4
evangelisty, Pannu Marii a (ta nej-
vyšší) Ježíše Krista. Právě ta svou
výškou 170 m znamená, že Sagrada
Familia bude nejvyší chrám světa.
Gaudí si chrám představoval jako
mystické tělo Kristovo. Středem je
samotný Kristus, který je přede-
vším hlavou tohoto těla – symboli-
zovanou hlavní věží, která má vel-
kým křížem na špičce připomínat
Kristův vykupitelský čin. Z tohoto
kříže má svítit silné světlo reflekto-
rů do všech světových stran a tak
znázorňovat Kristova slova: "Já
jsem Světlo". Dvanáct věží, které ční
nad fasádami a korunují je, odpoví-
dá celému křesťanstvu, zastupova-
nému apoštoly. Exteriér chrámu si
Gaudí představoval jako zářivý
mnohobarevný chorál ke slávě
Ježíše Krista. Proto na věžích apoš-
tolů jsou jiskřivé mozaikové nápisy
Hosana, Sanctus, Gloria. Chrám má
tři průčelí, fasády se vstupy. Na vý-

chodní straně je fasáda Narození
Páně a doslova vyvolává úctu. Není
to způsobeno jen jejím námětem a
ještě přehledně rozdělených do tří
portálů Naděje, Lásky a Víry, ale
jejím celkovým účinkem. Stojíme-li
pod tímto gigantickým skulpturál-
ním vlysem, máme pocit, že se celá
stavba chystá zřítit na naši hlavu.
Díváme-li se nahoru nad středo-
vým vchodem (portál Lásky) obje-
víme sousoší Svaté rodiny, Kris-
tovo narození. Na portálu Naděje je
zachycen útěk do Egypta a jiné
výjevy. Portál Víry ukazuje Ježíše 
v Chrámu mezi učenci a další pří-
běhy a všude mezi tím přírodní
motivy. Vánoční fasáda je jediná,
kterou Gaudí dokončil ještě za své-
ho života. Na západní straně je fa-
sáda Velikonoční – Utrpení, nyní již
také hotová a na jižní straně tepr-
ve bude fasáda Zmrtvýchvstání –
Oslavení.
Interiér Sagrady Familie nám otočí
hlavu o devadesát stupňů směrem
k nebi. Čistá a zároveň nesmírně
složitá, bělostná ale světlem i slu-
nečními paprsky barevná zářivá
klenba s jemnou přírodní texturou,
jakoby na sloupech spočívaly zka-
menělé listy, než se ale koruny stro-
mů rozvětví, zasvítí dolů suky
kmenů jako drahokamy a katedrála
dýchá jako živá. Nezbývá než žas-
nout.
Chceme-li spatřit tento monument
na oslavu Vykupitele na vlastní oči
a prožít mimořádný zážitek, vydej-
me se do Barcelony.

Jan Trnka

sagrada familia – chrám svaté rodinyzpívající americký evangelista
Philipp Paul Bliss

9.7.1838 clearfiled coUnty/ Pen. – 28.12.1876 ashtaBUle/ oh.
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a v tu chvíli k nim (anna) přistoupila, chválila Boha a mluvi-
la o tom dítěti všem, kteří očekávali vykoupení Jeruzaléma. 

l 2,38
děkujeme ti, Pane, že jsi přišel na tuto zemi, abys nás učil svým
slovem a abys zjevil moc ducha svatého tak, abychom mohli
žít v tvé dokonalé lásce. Pomoz nám, abychom ti důvěřovali a
spoléhali se na tebe. amen

* * *
"Pochválen buď hospodin, Bůh izraele, protože navštívil a
vykoupil svůj lid." l 1,68

Bůh poslal na svět jedinečnou osobnost - ani filosofa, ani ge-
nerála, i když i ti jsou důležití, ale spasitele s mocí odpouštět.
odpuštění leží v srdci křesťanské víry... Právě v odpuštění
pociťujeme moc Boží lásky.

královna alžběta ii.



V čase adventním, kdy se rychle stmívá a krajina je zahale-
na do šera a mlh, je více příležitostí na sklonku dne si udě-
lat černou hodinku. Rozžehnout si adventní svíci, posedět a
nechat si myšlenky táhnout hlavou... Každé ráno vstáváme
a probouzíme se do nového dne s touhou prožít ten den
příjemně, být zdraví, něco nového poznat, něco krásného
zažít, něco dobrého si dopřát i udělat. Rádi bychom, aby se
nám dobře vedlo a den se prostě vydařil. Dny uplývají
jeden za druhým a zaplavují nás všední povinnosti.
Každodenní rutina je pravidelně předělena nedělí a čas od
času i velkými svátky, jako jsou například Vánoce. To pak
rádi spočineme od shonu a práce nakloněni každému vol-
nému dni navíc, těšíce se na očekávaná a radostná blaha
dne svátečního. Tušíme, že každodennost, nám plíživě pro-
měňuje skutečnost ve všednost a vítáme každý impuls ke
změně. Vždyť ve  slově všednost, je ta šedost už jako základ
vložena. V šeď se cosi náhle promění, stává se zvykem.
Život, ale šedí a obyčejností není, jen my máme někdy sklon
jeho nesamozřejmost takto vnímat. To nás ochuzuje. Bio-
logie vidí člověka jako vysoce organizovanou hmotu, která
je najednou schopná poznávat, myslet a jednat. Není už
toto samo zázrakem? Ta záplava atomů je schopná soucitu,
nadšení, tvorby, lásky. Kolik je na světě lidí, tolik originál-
ních bytostí, různých povah a niterných subjektů. Nitro člo-
věka však činí darwinistům potíže, neumí totiž vysvětlit
schopnost člověka mít prožitek. Přitom vnitřní prožitek je
to nejjistější co každý zažíváme. Je absolutně odlišný od
všeho co známe z materiálního světa, nedá se změřit, spo-
čítat, zvážit, a tak je pro vědu těžce popsatelný. Vědci se
kdysi v počátku dohodli ignorovat věci neměřitelné, tedy i
niternost a vnitřní hodnoty. Přírodní vědy zkoumající jen
příčiny a následky, vypovídají tedy jen o polovině našeho
bytí a nelze tvrdit, že věda je jediný komplexní přístup
zkoumání světa a člověka. Závažným a směrodatným pro

člověka je niterný pohled. Kdybychom neměli vnitřní zku-
šenosti, neměli své nitro, tak se budeme podobat chladným
strojům nebo robotům. To, že jsme na světě s takovým
vybavením a dary, není samo sebou. Každé Vánoce si to
můžeme znovu připomínat i prožívat. Co nás tak roze-
chvělo? Co se to člověka dotklo, že je někdy naměkko. Jaké
struny se v nás rozezní, když se setkáme s nezištnou a čis-
tou láskou? Na pohled to nebývá až tak vidět, ale člověk se
zajíká, zvlhne mu zrak a je plný něhy. Často i plný odhod-
lání jít tou novou neznámou, přitažlivou cestou. Něco pod-
statného proměňuje jeho životní postoje i povahu. Vnitřní
zkušenost bývá obvykle nepřenosná. Kdysi se udála v nitru
izraelské dívky Marie věc docela neviditelná, ale podstatná
pro celé lidstvo. Vědci by ji ani nebrali v úvahu. Marie teh-
dy řekla „ano, staň se“ a od té doby se počítají novověké
dějiny i letopočet. Na svět přišel náš Spasitel Ježíš Kristus a
jeho nesobecká Láska, darující nám život. Narozeniny žád-
ného z lidí neslaví po celém světě a od té doby tolik lidí,
jako ty jeho. Přichází i do nitra každého znovuzrozeného
křesťana, ochoten narodit se do našeho srdce. V šedých
dnech adventních, kdy se příroda již uložila k spánku, si
můžeme každoročně připomínat tuto skutečnost. Realitu,
jež není samozřejmostí ani všedností, stejně jako jí není náš
vezdejší život. Do šera a nadcházejících období chladu,
mrazu a temna přichází životodárné a mnohobarevné
Světlo a Láska. Voda, která již zimou ztuhla v led, teplem
roztaje a zase může napájet zemi a způsobit, že se země
zazelená a rozkvete. Kdosi řekl, že led je vlastně tvrdohla-
vá voda. Takové ztuhlé vody se nikdo nenapije. Led bývá
tvrdý, ostrý a nepoddajný jako kámen. „Žízním po tobě
Bože, jako laň po tekutých vodách“, volá žalmista. Po teku-

tých vodách žízní člověk i země, ne po vodách proměně-
ných v led. Nám se však může stát, že se zimou kolem nás,
rozumějme vychládajícími mezilidským vztahy, bezohled-
ností, sobeckostí a neláskou, nepozorovaně nakazíme a
naše srdce sežehne mráz. Takové ledové srdce začne sko-
mírat a tuhnout. Nesmírně potřebuje hřejivý zásah, samo si
totiž nedovede pomoci. Může je zahřát a obživit jen teplo
boží lásky. „Bože můj, obnoviteli, obroditeli, na srdce ve
sněhu, pamatuj !“ prosí básník Karel Toman ve své básni
Březen. Ano až do jara, do konce vlády zimy je půda oko-
ralá a tuhá, stejně jako to lidské srdce uvězněné ve věčném
sněhu. Bůh nejen že pamatuje, ale také přichází, abychom
nezemřeli ztuhlí mrazem nelásky, aby se naše srdce probu-
dila k životu. Nedejme se přemoci vzrůstajícím chladem
dneška. Neklesejme pod bod mrazu. Buďme raději jako
ostrůvky tepla a lásky, která již teď prohřívá vše mrazi-
vé kolem nás. Každodenními hřejivými krůčky a doteky
lásky spolupracujme a vrůstejme v Krista, v jeho podobu 
i dílo.

Marie Plotěná
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Vánoční čas

Vánoce

sladké vánoční hlásky 
Bambini di Praga

sypou vánoční něhu
z kornoutu lačnosti
do sněhové břečky 

Parkoviště supermarketu
je přeplněné

spasitel tu zřejmě není 

jen zboží
hodně zboží
ne ale z Boží

ruky štědře otevřené
k svatému požehnání

Pastuškové sebrali ohořelé kytary
a děravá bicí nářadíčka

- i oslí kůže dozná trhliny
následkem 

radostně zbytečných zpráv

Každý přece ví
že zpráva stačí jen jedna

je-li skutečně dobrá

Pastuškové nesou na ramenou dítě
které nad jejich hlavami

drží za ohon hvězdu
ostatní lidstvo si krkavě povolilo

přecpané opasky
v diskrétním přítmí
plazmové obrazovky

aby se mohlo
nerušeně dojímat

animovanými rolničkami
cválajících sobů dědy Klause

delicie nerKoVá - drUhé dětstVí

štědrost

dnes darovat bych chtěla
světlo svíce ve skořápce

co připlouvá
s vánoční milostí

a přání
ať hoříš pokojně a svítíš

na všech plavbách
po řece člověčí radosti i bolesti

v proudu lásky útěšné
a v jablku

které ti půlí čas
ať nikdy nechybí hvězda

na připomenutí květu
uzrálému do plodu

delicie nerKoVá – hledaČi PoKladů

ne vy jste vyvolili mne, ale já (ujišťuje Ježíš) jsem
vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli
ovoce a vaše ovoce aby zůstalo; a otec vám dá, oč
byste ho prosili v mém jménu.

J 15,16

Žádával jsem Boha, aby mi pomohl. Pak jsem se jej
ptal, zda mu já mohu nějak pomoci. a končil jsem
tím, že jsem jej prosil, aby své dílo konal skrze mne.

James hUdson



Ještě než začal školní rok, vypravili se Kašparovi s Kamil-
kou nakupovat do Německa.  Nastávající prvňačka musí
přece mít všecko prvotřídní! Školních batůžků tam mají
veliký výběr a také dětské pláštěnky do deště jsou prý 
v Německu vkusnější. Obětovat na cestu tu trochu benzínu
se jistě vyplatí.
Rodičovská péče se však projevila i jinak. Poněvadž Kamil-ka
měla múzické sklony, přihlásila ji paní Kašparová hned
počátkem září do soukromých kurzů, kde se zábavnou for-
mou vyučovaly hned dvě disciplíny – zpěv a balet. Ať je o
rozvoj Kamilčiných talentů postaráno po všech stránkách!
Péči o Kamilčino blaho poněkud zkomplikovalo, že se
měsíc předtím Kašparovali přestěhovali do nového domu
na venkově, kde určitě bude lepší vzduch a snad i větší
klid. Že budou muset dvakrát týdně dovážet Kamilku kvůli
hudební výchově do města, s tím museli počítat. Že by ale
musela každodenně kvůli škole vstávat časně jako proda-
vačka z novinového stánku, to by snad bylo opravdu zby-
tečné. A tak začátkem září zavedla paní Kašparová své jedi-
né dítě do místní školy. 
Prošedivělá učitelka, kterou nedokázala dlouhá léta peda-
gogické služby zbavit elánu, projevila nelíčené nadšení, že
řady jejích svěřenců budou rozmnoženy: „Tak teď se, Ka-
milko, budeme vídat skoro každý všední den. Těším se, že
budeme spolu dobře vycházet! Posadím tě tady vedle Ha-
ničky Fialové.“
Paní Kašparová se zadívala na budoucí Kamilčinu souput-
nici. Bylo to hubené vyžle s brejličkami na nose. Na první
pohled bylo znát, že asi nepochází ze zvlášť zazobané rodi-
ny. Šaty patrně dříve patřily robustnější uživatelce a příliš
nepasovaly na úzká ramínka. Ani bačkůrky nezářily novo-
tou. Naštěstí paní Kašparová nepatřila mezi omezené lidi,
kteří své bližní posuzují jen podle šatů. Přece jen ale dobře
vnímala rozdíly mezi svou vlastní půvabnou holčičkou a
tímhle prachobyčejným vrabčetem. Jen aby tohle spojení
dělalo dobrotu!
Ale obavy paní Kašparové byly úplně zbytečné. Holčičky
nemusely k sobě dlouho hledat cestu. Zvlášť Kamilku nad-
chlo, že má konečně pořádnou kámošku. Je pravda, že už
ve školce měla kolem sebe řadu malých holek, ale tohle 
s Hankou bylo něco úplně jiného. Brýlaté tintítko ve zdědě-
ných šatech si velmi brzy získalo její obdiv.
Tak třeba když se děti začaly učit první písmenka, ukázalo
se, že Hanka už dovede číst celá slova. „Od koho ses to na-
učila?“ chtěla vědět paní učitelka. „Od naší Otylky,“ vy-
světlila Hanka. „Tak až se to naučíš ještě trochu líp, přečteš
nám nějakou pohádku!“ usmála se paní učitelka, která si
dovedla poradit i s takovýmihle případy. „Ale já už umím
trochu číst i Braillovo písmo,“ prozradila Hanka jen tak
jako mimochodem, „a až budu velká, chci učit slepé děti!“ 
Hanka byla prostě trochu jiná než ostatní děti, taková svá.
Nezdálo se, že by ji příliš dojímalo, když se holky po Váno-
cích vytahovaly, kolik různého šatstva dostaly pod stro-
meček. „Na to nemají naši prachy!“ prohlásila a ani trochu
se nezačervenala. A když se náfuka Marcel Klouda začal
chvástat, jak o posledních prázdninách brázdili se známý-
mi moře na pravé velrybářské lodi, zarazila ho Hanka: 
„A nespadlo ti na té lodi náhodou na hlavu ráhno?“ Načež
se ukázalo, že nikdo z posluchačů nemá tušení, co to tako-
vé ráhno je, a vyprávění skončilo bez patřičné obdivné ode-
zvy u posluchačstva. Jinak však nemůžeme proti Hančině
působení nic namítat. Určitě na něm nebylo nic špatného.
Kamilce se Hanka rozhodně líbila a dokonce se občas sna-
žila vetřít se jí do přízně. Nebylo na tom ostatně nic tak div-
ného. Okoukala a odposlouchala to od dospělých. Když
měl táta čtyřicátiny, sešla se u nich doma hromada lidí,

kteří přinesli spoustu lahví s pitím a tátovi lichotili, jak byl
vždycky přímý chlap a jaká s ním je legrace. A tak teď
Kamilka vybízela o přestávce Hanku, ať si cucne brčkem 
z jejího jahodového piťka, a chválila ji, že když je tak hube-
ná, mohla by dělat dětskou manekýnku. Jenže Hanka neby-
la zřejmě na takové podkuřování zvyklá a nikdy nedávala
najevo, že ji těší.
Ale Kamilka se nedala odradit a rozhodla se na to jít jinak.
Navrhla: „Kdybys chtěla, mohla bys k nám v sobotu přijít!
Já mám takovej krásnej pokojíček a po mámě hromadu bar-
bín, tak bysme je mohli strojit! Anebo si můžeme hrát s ply-
šákama!“ – „S plyšákama?“ ušklíbla se Hanka. „Kolik je ti
roků?“ Pak ji ale zamrzelo, že Kamilku tak drsně odbyla, a
navrhla: „Víš, co? Přijď radši v sobotu po obědě ty k nám!“
To ovšem znamenalo pro Kamilku víc, než by si kdo mys-
lel. Ještě totiž jaktěživa takovéhle pozvání nedostala. Oby-
čejně zvali jen dospělí. Kromě toho si nedovedla představit,
že by někam šla úplně sama. Ostatně nebylo to jinak ani
teď. Paní Kašparová musela přece vědět, v jakém prostředí
má její drahý jedináček strávit část sobotního volna!
V sobotu se Kamilka nemohla ani dočkat, a tak se už brzy
po obědě vydaly paní Kašparová a prvňačka Kamilka ruku
v ruce na návštěvu. Právě to ruku v ruce ale Kamilku hlu-
boce ponižovalo. Nechtěla se právě před Hankou ukazovat
jako rozmazlená holčička, kterou musí všade vodit za ručič-
ku máma. Proto když se přiblížily ke starým finským dom-
kům, kde Fialovi bydleli, začala Kamilka fňukat, ať už s ní
máma dál nechodí. Starostlivá máti tedy ustoupila před její-
mi slzami, ale sledovala Kamilčinu postavičku alespoň 
z dálky až do chvíle, kdy Kamilka zmačkla zvonek na bran-
ce u předzahrádky a byla vpuštěna dovnitř.
Otevřít přišla baculatá Hančina maminka. „Tak ty seš ta bu-
doucí zpěvačka a tanečnice, viď?“ oslovila vlídně Kamilku
a zažertovala: „Pěkně tě vítám u nás na zámku!“ Potom
otevřela dveře z předsíně do kuchyně: „Tak tahle komnata
slouží jako přijímací salón, ale taky jako jídelna pro naše
panstvo. Prosím, abyste se tu cítila jako doma, komteso
Kamilo!“
Trochu zmatená Kamilka uviděla kolem velikého kuchyň-
ského stolu sedět několik lidí. Paní Fialová, která byla zřej-
mě zvykla mít vždycky hlavní slovo, je začala hned před-
stavovat:  „Tady zkraje vidíš naši Otylku.“ Otylka byla
dívka asi dvacetiletá a svému křestnímu jménu rozhodně
nezůstávala nic dlužná. Byla skutečně mírně otylá, ale na
Kamilku se usmívala stejně vlídně jako její matka. (Po ní
určitě nosí Hanka ty svoje šaty! blesklo Kamilce hlavou.)
„Otylka má už po maturitě a pracuje jako dětská sestra,“
upřesnila paní Fialová. „Jó, a taky učí děti ve slepeckým
ústavu na zobcovky,“ nezapomněla dceru pochválit.

„A tohle je náš tatínek!“ pokračovala v představování. „On
toho moc nenamluví, ale je to takový všeuměl a dělá ve
škole a v internátě pro nevidomé všecko, co je potřeba. No
a právě tatínek k nám vozí tou naší starou rachotinou
Aničku,“ ukázala na postavičku, která seděla vedle Hanky
na vzdálenějším konci stolu.
Anička byla mrně asi pětileté. Na hlavě měla velikou
mašli a vypadala trochu jako načesaná holčička ze starých
fotografií. Obličej měla obrácený ke Kamilce, ale jak se tak
držela Hanky za ruku, připadala Kamilce taková divná,
strnulá.
„Asi bych ti měla, Kamilko, říct, že je Anička slepá – prostě
nic nevidí. Ale sluch má jako ty africký gazely, co slyšej´
každý šustnutí, viď, Aničko! Její maminka odjela, když byla
Anička ještě miminko, a kde žije teď, nikdo neví,“ pokračo-
vala paní Fialová. „No ale my máme Aničku moc rádi a aby
se jí nestejskalo, bereme si ji na soboty k nám – pokud jim
ovšem zrovna něco nezorganizujou v ústavu. Děti by měly
bejt šťastný! A my toho štěstí máme na rozdávání. No,
řekni, taťko!“ Pan Fiala jen souhlasně přikývl. „My sice ne-
jsme žádný boháči,“ pokračovala paní Fialová, „ale Pán
Bůh nám dává dost a dost. A když teď Otylka už taky vydě-
lává, tak nám vopravdu nic neschází.
Jó, abych nezapomněla! Vidíš, Kamilko, pod stolem ten ču-
mák? Ten patří hlídači našich pokladů Kazanovi. On to sice
není žádnej bišonek nebo čistokrevnej kokršpaněl, ale v na-
lezinci se na nás díval tak smutně - a tak jsme si ho vybrali
a máme ho už třetí rok.“
Ukázalo se, že Fialovi teprve před chvílí skončili s obědem.
I když byly talíře už sklizené ze stolu, bodrá hospodyně  se
k jídlu vrátila alespoň krátkým komentářem (výkladem):
„V sobotu se vždycky snažím ukuchtit něco, co Anička jiný
dny nemá – třebas sýrový krokety, opečený bramborový
placky nebo řepánky, co dělala ještě má babička za války.
Poslyš, Kamilko, nechtěla bys ochutnat řepánek? Pozděj´
dostanete ještě nějakej ten krajíc s pomazánkou, ale není
nad řepánek s pravým řepným sirobem!“
Když skončilo představování a Kamilka okusila řepánky,
odvedla si ji Hanka do kamrlíku vedle kuchyně. Hlavní část
pokojíka zabírala patrová postel. Dole spala Otylka a pod
stropem Hanka. Odkudsi zpod kavalce vytáhla Hanka kra-
bici s fotkami a začala je ukazovat. Za chvíli ale znervózně-
la: „Musíme se vrátit do kuchyně! S tebou se vidím skoro
každej den, ale soboty patřej´ Aničce. Ona se těší, že si s ní
budeme hrát. Maminka říká, že na ni musíme být moc
hodný, když nemá žádný příbuzný.“
A tak přišly na řadu hry. Zapojili se do nich všichni. Když
hráli na slepou bábu, museli odtáhnout stůl, aby se slepá
Anička o něj neuhodila. Hru Ptáčku, jak zpíváš? Kamilka
ani neznala, ale byla nadšená, když měla se zavázanýma
očima uhodnout, kdo z přítomných vydává tak směšné
zvuky.
Když se k večeru Kašparovi vraceli z odpoledního promí-
tání v městském biografu a zazvonili u finského domku,
zastali Kamilku ve skvělé náladě. „Ty jsi celá rozparáděná!“
konstatoval pan Kašpar – a byla to pravda. Však když se
jejich prvňačka loučila s hostiteli, nestačilo, že se objala 
s Hankou, ale musela se obejmout úplně s každým – i 
s nemluvným panem Fialou a slepou Aničkou.

Daniel Henych

Kresby: autor a Marie Plotěná

VánoČní PoléVKa
Podle delicie

tolik sněhu letos
nikdo nečekal
a on tu je jak kdysi

jako tenkrát
V každé vločce trocha milosti
a dohromady – zázrak!

Pod nohama krystalový cukr
kterým andělé zasypali cestu i les
a v dálce zvony
a šlehačkové siluety věží

Už se smráká
- měla bych se bát...

ale mám kolem srdce ovinuté
ruce s jizvami v dlaních

a ty mě chrání

někdo ti ukradne radost
jiný zpět ji daruje
a místa kudy prošla smrt
září světlem znovuzrození

Jsem tady
ty a já
aniž víme
na jak dlouho

(tím se nic nemění)

do času pokoje
nad mesiášovými jeslemi

vzlétám

nasycena vší tou dobrotou
mávám křídly na uvítanou
novému slunovratu

delicie nerKoVá


