
Velekněz?
Žd 4,14-16

O Ježíši mluvíme nejčastěji v obra-
zech, kterým nějak rozumíme. Tře-
ba Syn Boží nebo Kristus, Mistr ne-
bo Pán. To jsou ta klasická vyznání.
Pisatel listu Židům se ale odvážil
použít vlastní formulaci, vlastní

popis Ježíše. Velekněz. Popis, který
zaskočí, víme-li, jak špatně se právě
kněží a velekněz k Pánu Ježíši
zachovali. Proč vybral tenhle titul?
Jak mu rozumět?
Minulost izraelské chrámové praxe
nám pomůže tento titul dešifrovat.
Jednou ročně se totiž konal vý-
znamný svátek. Velekněz měl mož-
nost a povinnost vstoupit za opo-
nu, která dělila chrámovou svatyni
od místa nejsvětějšího. Místa, kde
byla uložena schrána úmluvy a kde
byly uloženy desky Božího záko-
na. Bylo to místo, kde velekněz
směl vyslovit jméno Hospodinovo.
Taky vyznával hřích celého lidu.
Den smíření. Očekávaný a nejdůle-
žitější den v roce! Za oponu, do té
megasvatyně nikdo jiný a taky
nikdy jindy nesměl. 
Tenhle bezprostřední a přímý pří-
stup do megasvatyně je jedním 
z důvodů, proč ten příměr, Ježíš ja-
ko velekněz, hezky sedí. On vstou-
pil až před Boží tvář. To je naším
vyznáním. 

Detail, ve kterém ten příměr nese-
dí, je opakování. Velekněz přinášel
oběti za hříchy pravidelně. Byly to
ale oběti nedokonalé. Pán Ježíš
ovšem obětoval jenom jedenkrát za
život. Z lásky. Sám sebe. Svůj život.
Dokonalou smírčí oběť. Obětoval
se za naše hříchy jako Syn Boží. To
je naše vyznání.
Ježíš, náš velekněz nám není cizí.
Bůh se stal člověkem, aby zakusil
na vlastní kůži naše slabosti. Ano, 
i naše pokušení. Byl nám bratrsky
podobný ve všem. Kromě hříchu.
On na rozdíl od nás odolal. Ví, co
znamená žít náš život. To je naše
vyznání.
Začíná postní doba. Buďme smělí
ve svém vyznání a držme se jej.
Směle se k našemu veleknězi při-
znávejme. On se k nám již přiznal.
V něm k nám přichází milosrden-
ství. Milost a pomoc. V pravý čas.
To je naše vyznání.

Martin Sabo, 
vikář ČCE, 

Praha - Strašnice
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poselství k neděli invocavit

Dva roky jsem v sobě tlumil pocit, že
ano, ano, ano…, které jsem tehdy
slyšel v Červeném kostele v Brně při
církevní slavnosti z několika úst, ne-
vyjadřují dost dobře slib několika
bratří a sester, že budou věřit, dou-
fat, milovat. Místo těchto a podob-
ných sloves jsem uslyšel jen ano,
ano, ano. Potom jsem o tom inten-
zivně nepřemýšlel, neboť jsem se
dověděl, že Agenda, církevní knížka
o tom, jak se konkrétně dělají ordi-
nace presbyterů, právě jim předepi-
suje odpovídat na otázky směřující 
k výkonu jejich služby v Českobratr-
ské církvi evangelické, kratičkým
přitakáním ano, ano, ano a nic než
ano. 
Agenda mě uklidnila, ale pouze 
v tom směru, že jsem si řekl, že litur-
gický odbor musí mít nějaký důvod,
že dal přednost krátkému a nehlas-
nému ano, ano před případným slo-
vesem. Připadalo mi to i tak dost
podivné, protože jsem nedokázal 
v sobě potlačit ten trapný pocit, když
jsem místo jasné a hlasité odpovědi
slyšel jen slabé štěknutí ano postup-
ně z několika úst. Nicméně jsem
brzy toto téma opustil a věnoval se
jiným věcem, zasut však zůstal vězet
v mém povědomí ten podivně znějí-
cí souhlas ano, ale ne vyznání.
Ten se probudil k životu a zase se
pokusil, aby byl slyšet 15. března
tohoto roku v Brně v Blahoslavově
domě při ordinaci 9 presbyterů
brněnského seniorátu a já jsem nerad
slyšel 9 krát ano. Vím ovšem, že ne-
mohu předpokládat, že množství pří-
tomných bratří a sester sdílelo můj
pocit. U nikoho z přítomných jsem to

nezjišťoval. Ani pro sebe si nenároku-
ji mít pravdu nebo i jen pocit proti
celému shromáždění. Daleko ochot-
něji nežli mistr Jan Hus se dám pře-
svědčit, že mám bludné pocity a pak
bych se rychle zařadil, ale zase ne
proto, že bych v každém případě bez
diskuse od nich ustoupil.
Připomínka mistra Jana Husa by
byla případnější, kdyby i v mém pří-
padě šlo o pravdu. Ale ono šlo jen o
pocit, že by se nějaká maličkost moh-
la udělat lépe a pak by snad i další
měli z ní lepší pocit: Slyšeli by už
místo nehlučného ano, ano hlasité
vyznání slovesem, které by oslovilo
víc než ano, ano, a slavnost ordinace
by byla pěknější a sdílnější.

„Já chci rád přijmout, kdykoli mne
babka může dobrému naučit“ – tak
kázal o Velikonocích mistr Jan Hus.
Uvádím to proto, abych odvrátil
námitku, že církev má jiné starosti,
teologické i věcné. Připomínat jí něčí
pocity ji jen zbytečně zdržuje od
práce. Jsem si toho vědom, ale to
mne neosvobozuje od toho, abych se
zeptal, zda v naplněném Blahosla-
vově domě by nemělo zaznít hlasité
vyznání slovy věřím, doufám, slibu-
ji, miluji jako vyznání místo nehluč-
ného ano, ano, ano.  S církví nesou-
hlasíme, ale společně s ní vyznává-
me. Nejsme jí dlužni souhlas, ale při-
znání a vyznání.

Josef Veselý

Ano, ano, ano...
“Když přijímáte děti, přijímáte mne” je téma letošního setkání Svě-
tového dne modliteb, které se tradičně koná první pátek v měsíci
březnu (letos to bude 4. března) ve více než 180 zemích celého světa.
Protože se ukazuje, že o této pravděpodobně celosvětově nejstarší
ekumenické iniciativě u nás není mnoho známo, uveďme aspoň struč-
ně její historii.
* 1887 - Sestry z Presbyteriánské církve v USA byly znepokojeny váž-
nou situací přistěhovalců a nepříznivými důsledky otroctví ve své
zemi. Vyzvaly další sestry k modlitbám. Brzy se k nim připojily ženy
z dalších denominací, a tak vznikl den modliteb za domácí misii.
* 1890 - Sestry baptistky v USA vyhlásily den modliteb za zahraniční
misii. Oba tyto dny modliteb byly později spojeny v den modliteb
zaměřený na národ i na celý svět.
* 1920 - Byl ustanoven výbor, z něhož vyšla výzva k ženám všech círk-
ví, aby se každoročně sešly ke společným modlitbám v první postní
pátek. Výtěžek sbírky konané při modlitebních shromážděních byl
věnován na misijní účely v USA i v zámoří.
* 1927 - Na mezinárodní konferenci v Jeruzalémě bylo hnutí pojme-
nováno Světovým dnem modliteb. Jako společný modlitební den byl
určen první pátek v měsíci březnu. Tuto zprávu přinesly do tehdejší-
ho Československa sestry metodistky.
* 1941 - Koordinace SDM, na kterém se již podílelo mnoho křesťan-
ských žen v různých částech světa, byla svěřena novému mezideno-
minačnímu hnutí v USA s názvem „Jednota křesťanských žen“.
* 1969 - Světová unie organizací katolických žen se rozhodla vzdát se
vlastního Dne modliteb a připojit se k SDM.
* 1982 - Byl přijat symbol SDM navržený irský-
mi sestrami, které na tento rok vypracovaly
program. Ve znaku jsou znázorněny čtyři
klečící ženy - symbolicky do každé svě-
tové strany – kolem celé zeměkoule.
Uprostřed je kříž, který je všechny spo-
juje.
* 1983 - Po vzniku ekumenické pracovní
skupiny žen při Ekumenické radě církví 
v Československu se rozšířila ekumenická
příprava a účast na shromážděních SDM. Pří-
slušná skupina zajišťovala konání modlitebního shromáždění v čes-
kých zemích a na Slovensku.

světový den modliteb
letos představí kubu

Dokončení na str. 2

Čtyřicet dní bez auta? V době předvelikonočního půstu si lidé mohou zkusit poznat
hranice svých možností a postit se i netradičním způsobem. Nabádají k tomu orga-
nizátoři akce Autopůst.
Postní období začíná letos 10. února Popeleční středou a končí na Bílou sobotu 
26. března. „Autopůst je jiná forma půstu, je impulsem k zamyšlení nad naším pří-
stupem k životnímu prostředí; můžeme tak spoluvytvářet budoucnost, která si více
váží života na Zemi,“ popsal smysl iniciativy její organizátor Marek Drápal. Dodal,
že ideálním cílem je, aby akce měla přesah i do pozdější doby. „Bylo by hezké, kdyby
si lidé uvědomili, že třeba autem tolik jezdit nepotřebují a začali využívat jiné, šetr-
nější alternativy,“ vysvětlil
V Bibli je v příběhu stvoření světa člověk pověřen správcovstvím Země. Je na nás,
abychom posoudili, jak se nám daří s tímto darem nakládat. Znečištěné ovzduší způ-
sobené dopravou má negativní dopady na zdraví. Podle výzkumů způsobuje každý
rok předčasnou smrt asi 370 000 Evropanů. To je sedmkrát víc než lidí, kteří umíra-
jí při dopravních nehodách. Také hluk z automobilové dopravy má negativní vliv na
psychiku a je častou příčinou nespavosti či zhoršení pozornosti.
Autopůst se v České republice koná pravidelně od roku 2011. Inspirací se mu stala
podobná akce v Rakousku a Německu. Akci organizuje Poradní odbor pro otázky
životního prostředí při synodní radě Českobratrské církve evangelické a zaštiťuje ji
Česká křesťanská environmentální síť.

Kontakt: Marek Drápal: marek@drapal.org, www.autopust.cz

Aktuálně: netrAdiční půst?
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50 let ordinAce Žen V sAsku
Loni si evangelická církev v Sasku připomněla 50. výročí ordinace žen.
Pozoruhodné v roce 1965 bylo, že tuto ordinaci po několik let rušil sňa-
tek, později bylo toto omezení zrušeno. (U nás je ordinace žen už od
roku 1953 a rekord měly zřejmě anglikánky v Hongkongu, kde byla
první žena ordinována už 1944.)
„Když je kolegialita, uznání a tolerance mezi muži a ženami, pociťuji
málo rozdílů mezi farářkami a faráři... Někdy vidím, že farář je vážen
jaksi samozřejmě, kdežto farářka musí teprve ukázat, že umí dělat práci
stejně dobře... Práce mezi samými kolegyněmi přináší jiné těžkosti,
takže ráda pracuji tam, kde jsou spolu muži i ženy.“ (Andrea Biskiup-
ski, nemocniční farářka v Lipsku)

Der Sonntag 3. 1. 2016, upraveno a přeloženo (B. Vik)

česká teleVize připrAVilA noVý cyklus
zAměřený nA náBoŽenské rozdíly
Soužití tří nábožensky smíšených manželských párů mapuje nový cyklus
České televize Dokud nás víra nerozdělí. Šestidílný časosběrný seriál začala
vysílat na stanici ČT2 7. února. Dokumentaristé sledovali tři manželské páry
celý rok. Podle Patricka Diviše z brněnského studia České televize se ve
výsledku potvrdilo, že pokud jsou lidé ochotni dělat kompromisy a akcep-
tovat jeden druhého, jejich soužití je možné, i když mají každý jiné vyznání.
První rodinu před kamerou tvoří dvojice římské katoličky a evangelíka, kte-
rou reakce rodin na jejich společný vztah v jeho začátku málem definitivně
rozdělila. Druhou rodinu tvoří náboženská skeptička, jejíž partner konver-
toval k judaismu. Podle Diviše je právě vztah této dvojice nejdramatičtější.
Poslední pár tvoří lidé, kteří se dlouho duchovně hledali. Ona nakonec zvo-
lila římskokatolickou víru, on zenový buddhismus.
Na pořadu se jako režiséři podílejí Petr Kotrla, Michaela Rozbrojová,
Bedřich Jetelina a Josef Fišer. Tvůrci dali dvojicím i malé kamery, aby
mohly samy natáčet materiál a štáb je nerušil. Snažili se zachytit projevy
zbožnosti jednotlivců i to, jak zvládají sladit rozdílné pohledy na svět.
Nový cyklus je rozdělený na šest dílů. "Snažili jsme se jít chronologicky.
V každém dílu se ale zaměřujeme na určité téma, například jak se
poznali, co je k sobě přivedlo, co na to říkali rodiče," dodal Diviš.

podle ČTK

oBAmA poprVé jAko prezident nAVštíVil Americkou mešitu
Americký prezident Barack Obama navštívil 3. února baltimorskou mešitu
a sešel se s členy americké muslimské komunity. Bylo to pro něho poprvé 
v prezidentské funkci, uvedla agentura AP. Podle amerického Bílého domu
chtěl návštěvou vyjádřit veřejně podporu muslimům v době, kdy jsou ná-
znaky toho, že se veřejné mínění v USA proti nim obrací z obav z teroristic-
kých činů páchaných extremistickými skupinami. Obama se do značné mí-
ry doposud od muslimů spíše distancoval, aby neposiloval spiklenecké teo-
rie o tom, že je skrytým muslimem narozeným v Keni jako jeho otec. Obama
se ale ve skutečnosti narodil na Havaji a je křesťanem. Přesto mnoho lidí 
v USA stále věří, že to není pravda.

podle www.christnet.cz

tříkráloVá sBírkA opět rekordní - necelých 96 milionů kč
Již tradiční Tříkrálová sbírka vynesla letos necelých 96 milionů korun.
Uvedla to na svém webu Charita Česká republika. Obavy, že ji poškodí
negativní kampaň českých nacionalistů kolem A. B. Bartoše, se nepo-
tvrdily. V loňském roce se vybralo 89 373 094 Kč.
Nejvíce, a to téměř 24,8 milionu korun, letos vybrala opět Arcidiecéze
olomoucká. Částka je i tady nejvyšší za uplynulých 16 let trvání této nej-
větší charitní sbírky v zemi. Přes 22 milionů vybrala Diecéze brněnská,
kde ještě nejsou sečteny všechny příspěvky. Poslední pokladničky ote-
vírají i v Diecézi královéhradecké, v ostatních mají už sečteno.
Podle představitelů Charity se na výnosu projevilo i to, že letos se kole-
dování účastnilo víc dobrovolníků než loni. Pokladniček bylo letos
zhruba 21 000, což je o tisíc víc než minulý rok. Koledníci zpívali na uli-
cích, u prahů domácností, ve firmách či na úřadech.

podle www.christnet.cz

pozVánkA nA jArní seminář historické společnosti VeritAs
V přednášce s názvem „Husova kauza“ bude krok za krokem probírá-
no posledních pět let Husova života s důrazem na právní aspekty jeho
případu. Přednese ji zakladatel a hlavní autor webu „husitství.cz“ Jiří
Motyčka, který se husitstvím a českou reformací profesionálně zabývá
přes 30 let. Protože jsme v jubilejním roce 2016, bude pozornost věno-
vána i případu Jeronýma Pražského. Seminář se bude konat v sobotu
19. března 2016 v 10 h v Pardubicích, a to v sálku na faře ČCE ve Slad-
kovského ul. č. 638. Vstup je volný, zájemci jsou vítáni.

(red)

z církví doma i ve světě
Uprchlická krize, příliv imigrantů
do Evropy, to je dnes velmi časté
téma rozhovorů, úvah a i kázání.
Setkáváme se s širokým spektrem
názorů, tvořených velice často na
základě neúplné či zkreslené infor-
mace. Kdo jsou ti, kdo přicházejí
hromadně do Evropy? Pronásle-
dovaní, lidé ve veliké nouzi? Proč
však nezůstanou v první bezpečné
zemi a směřují až do Německa či
Skandinávie? Či jde o bojovníky 
z Islámského státu? Proč však nevo-
lí bezpečnější způsob přepravy?
Složení přišedších do Evropy je
určitě rozmanité a víme o něm jen
málo. Jsou mezi nimi lidé v nouzi,
jsou mezi nimi jistě mnozí, kteří
chtějí využít, či spíše zneužít sociál-
ní systém některých evropských
států, a je třeba počítat s tím, že
takto přicházejí do Evropy i skuteč-
ní či potenciální přívrženci Islám-
ského státu. Spousta lidí má strach,
který po silvestrovských událos-
tech v Kolíně nad Rýnem a dalších
západoevropských a severoevrop-
ských městech rozhodně není neo-
právněný. Jak mají na tuto situaci
reagovat politici, církve, křesťané,
jak jí máme rozumět a počínat si my
jako jednotlivci? Politici by si roz-
hodně měli počínat racionálně, ve

vědomí toho, že nerozhodují sami
za sebe, nýbrž jsou odpovědni
svým voličům. 
Některá křesťanská kázání pro
aktuální situaci vyzývají až nekri-
ticky k angažovanosti ve prospěch
uprchlíků, spojené s respektem k je-
jich náboženskému, tedy téměř
vždy islámskému vyznání, přičemž
se dost násilným a nepřirozeným
způsobem odvolávají na různá sta-
rozákonní i novozákonní místa. 
K evangelizaci uprchlíků nevyzý-
vají, ba spíš od ní zrazují. Přitom
základní novozákonní motto pro
kontakt křesťana s nevěřícím je zís-
kávat ho pro Krista. Nejde jen o
verše, citované v závěru tohoto za-
myšlení. Evangelizace rozhodně
není aktem násilí na druhém člově-
ku a respektuje jeho lidskou důstoj-
nost. Je tou nejdůležitější službou,
kterou křesťan může poskytnout
tomu, kdo Krista nepoznal. V Pís-
mu nejde o diskuse o tom, zda má
pravdu Kristův následovník či jino-
věrec. Pravdou je totiž sám Kristus.
Při hledání dohody mezi křesťany 
z Židů a křesťany z pohanů (Sk 15)
šlo o něco docela jiného, totiž o hle-
dání správného způsobu následo-
vání Krista; když se na ně díváme 
z dnešního hlediska, vnímáme je

jako krok směřující k pochopení, jak
úžasná je svoboda, již Kristus při-
náší. On však je jejím základem a
středem. 
Oprávněné je tvrzení, že dnešní
Evropa je "vykořeněná". EU se ani
formálně ke křesťanství nepřihlá-
sila. Nepřispíváme k tomu my,
křesťané, vágností a mdlobou ví-
ry? Nemizí Kristus se svými výzva-
mi a nároky z našich myslí a srd-
cí? Očekáváme naplnění Duchem
svatým?
Ježíšova slova jsou určena i církvi
21. století. Připomeňme si ta ze zá-
věru jeho pozemského působení:
"Je mi dána veškerá moc na nebi i
na zemi. Jděte ke všem národům a
získávejte mi učedníky, křtěte ve
jméno Otce i Syna i Ducha svaté-
ho a učte je, aby zachovávali všec-
ko, co jsem vám přikázal. A hle, já
jsem s vámi po všecky dny až do
skonání tohoto věku" (Mt 28,18-20).
"Dostanete sílu Ducha svatého,
který na vás sestoupí, a budete mi
svědky v Jeruzalémě a v celém Jud-
sku, Samařsku a až na sám konec
země" (Sk 1,8). Kéž nás tato slova
provázejí i při reflektování problé-
mů současného světa.

Jiří Nečas

Budete mi svědky...

* 1986 - Na mezinárodní konfe-
renci v USA bylo rozhodnuto, že
program bohoslužby na rok 1990
připraví československé ženy.
* 1990 - Program z Českosloven-
ska měl téma “Lepší zítřek – spra-
vedlnost pro všechny”.
* 1994 - Byl ustaven český výbor
SDM.
* 2001 - V Praze se konala evrop-
ská konference SDM.
V současné době se shromáždění
SDM konají na více než sto mís-
tech v České republice. Podílejí se
na nich prakticky všechny křesťan-
ské církve, které u nás působí.
Předsedkyní českého výboru SDM
je Mgr. Alena Naimanová, která je
v současné době farářkou Církve
československé husitské v Rych-
nově nad Kněžnou, výkladové po-
známky zpracovává ThDr. Jana
Opočenská z Českobratrské církve
evangelické, na práci výboru se
podílejí sestry z Bratrské jednoty
baptistů, z Římskokatolické církve
a další.
Letošní liturgii zpracovaly ženy 
z Kuby. A protože posláním Světo-
vého dne modliteb je: poznávat -
modlit se – konat (pomáhat), nejpr-
ve si připomeňme několik údajů 
o vzdálené Kubě.
Kuba je největší ostrovní stát v Ka-
ribiku v souostroví Velké Antily.
Stát Kuba tvoří hlavní ostrov, jehož
tvar připomíná aligátora, a patří 
k němu další přibližně čtyři tisíce
malých ostrovů a ostrůvků. Ne
všechny mají zdroj pitné vody. Ve
státě žije asi 11 milionů obyvatel.
Hlavním městem je Havana s při-
bližně 2 miliony obyvatel.
Prapůvodní obyvatelé přicházeli 
z ostatních ostrovů i z pevniny. Ži-
vili se hlavně lovem. Postupně se
zdrojem obživy stalo obdělávání
půdy. V původním jazyce slovo
„kuba“ znamená „obdělávaná pů-
da“. Typickými plodinami byla
kukuřice, tabák a maniok. V roce
1492 Kubu objevil Kryštof Kolum-
bus. Do té doby ji obývaly indián-

ské kmeny Sibonejů, Tainů, Kari-
bů a dalších. Podle názoru někte-
rých historiků žilo na ostrově až
200000 původních obyvatel. Ti bě-
hem španělské kolonizace z velké
části vymřeli nebo se smísili se špa-
nělskými dobyvateli. 
Španělská kolonizace začala v roce
1511 a Kuba zůstala kolonií téměř
400 let. 10. října 1868 byla sice vy-
hlášena nezávislost na Španělsku,
to však rozpoutalo vleklý spor, ke
kterému se přidala americko-špa-
nělská válka, takže nezávislost Ku-
by mohla být definitivně vyhlášena
až 20. května 1902. Otroctví bylo zru-
šeno už roku 1886. 
V hospodářské oblasti se během 17.
století stával nejdůležitějším výrob-
kem tabák. Roku 1748 získala Hava-
na monopol na vývoz cukru a tabá-
ku z celého ostrova.
Období Kubánské republiky je
spjato zejména se jmény dvou osob:
Fulgencio Batista a Fidel Castro.
Ten první kontroloval vládu na
Kubě v letech 1933-1944 a poté opět
1952-1959. Následovala revoluce 
a začátek éry Fidela Castra. Tisíce
lidí Kubu opustily, tisíce byly
uvězněny, mnoho lidí bylo popra-
veno. 
Nastala doba hospodářských pro-
blémů. Počátkem 60. let minulého
století Kuba začala znárodňovat
americké firmy a reakcí Spojených
států bylo vyhlášení embarga na
vývoz amerických výrobků na Ku-
bu. Dlouhá desetiletí trvání tohoto
embarga jsou také jednou z příčin
neutěšené ekonomické situace.
Ekonomická krize se prohloubila
ještě více po rozpadu Sovětského
svazu a ukončení sponzorování ze-
mě v rámci RVHP (Rady vzájemné
hospodářské pomoci).
Fidel Castro ze zdravotních důvo-
dů abdikoval a veškeré státní i stra-
nické funkce převzal jeho bratr
Raúl. Podle kubánské ústavy je
stále veškerá moc koncentrována 
v rukou komunistické strany, další
politické strany jsou v zemi zaká-
zány, činnost opozice je zcela ile-

gální. Změny však nelze zastavit, a
tak i ve vztazích Kuby a Spojených
států dochází k pozvolnému otep-
lování, o čemž svědčí i krátké set-
kání amerického prezidenta Barac-
ka Obamy s Raúlem Castrem na ce-
loamerickém summitu v Panamě.
Kuba je vlivem španělské koloni-
zaci tradičně římskokatolickou ze-
mí. Velký vliv má také afrokubán-
ská santérie. Jde o mírumilovné ná-
boženství původně praktikované
africkými otroky přivezenými do
Ameriky španělskými konkvista-
dory. 
Po revoluci v roce 1959 Kuba silně
omezila náboženský život, přesto-
že oficiálně nadále uznávala svobo-
du náboženství. Výsledkem této
"svobody" byl v letech 1959-61 od-
chod 80 % římskokatolických a pro-
testantských kněží do USA.
V roce 1962 se Kuba oficiálně stala
ateistickým státem a od roku 1969
byly v zemi zakázány Vánoce. Ty
byly obnoveny až v roce 1998 po
návštěvě papeže Jana Pavla II.
K Římskokatolické církvi se hlásí
přibližně 60 %, k santérii až 80 %
obyvatelstva (obě denominace se
částečně překrývají). Různé protes-
tantské církve zahrnují přibližně 
6 % obyvatel. Na ostrově je i funkč-
ní židovská obec a v čínském městě
v Havaně dominují buddhisté. Po-
zůstatkem doby, kdy zde žily dese-
titisíce Rusů, je zastoupení ruské
pravoslavné církve.
Problémem Kuby je stále se zhor-
šující situace ve zdravotnictví.
V rámci pomoci ostatním zemím
Latinské Ameriky odešla ze země
řada lékařů, na trhu je nedostatek
léků. Letošní sbírka by měla posílit
finanční prostředky našich spolu-
sester z Německa, které mají na
Kubě několik projektů pomoci. Jde
zejména o projekty na pomoc že-
nám a dětem. I tam, kde se shro-
máždění konat nebude, lze přispět
na účet SDM č.1925994339/0800 ja-
koukoli i malou částkou.

S využitím materiálů SDM
Helena Bastlová

světový den modliteb letos představí kubu
Dokončení ze str. 1

Vzpomínka
Začátkem roku vzpomínáme nedožitých 100. narozenin Libušky Růžič-
kové z Loun. Narodila se v evangelické věřící rodině. Její otec byl členem
prvního staršovstva. Od mládí se účastnila sborového života. Na slav-
nosti při otevření chrámu v r. 1932 přednesla báseň, kterou ke dni otevře-
ní chrámu složil místní farář Vlastimil Svatopluk Juren. Libuška praco-
vala na všech úsecích sborového života: mládeže, pěveckého sboru, křes-
ťanské služby, Kostnické jednoty. Zajímala se i o práci v církvi, takže
byla i pravidelnou posluchačkou synodu a Evangelického díla. Sbor jí
byl druhým domovem. Děkuji všem za tichou vzpomínku. 

Libuše Šplíchalová, Louny
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Pokračování z minulého čísla
Prostě analogická myšlenka (mož-
ná analogická zkušenost) u dvou
různých myslitelů. Pikantní na tom
je, že ty dva myslitele jsme zvyk-
lí dávat do protikladu. To, co u Ja-
kuba už někteří jaksi předem čtou
prizmatem protipavlovské polemi-
ky a skutkaření, u Pavla klidně mů-
žeme najít hned vedle spasení pou-
hou milostí, jaksi jedním dechem, a
nikoho to nepřekvapí. Ale zpátky 
k Jakubovi:
Jk 1,13 Nikdo, kdo je pokoušen, ať neří-
ká, že je pokoušen od Boha. Bůh totiž je
nepokušitelný ke zlému a sám nikoho ne-
pokouší. Dosud se nás Jakub snažil
naučit, jak vidět a zpracovat všemož-
né problémy pozitivně, jako zkoušku,
která nás něčemu naučí, a ještě říkal,
že když se to nepodaří dotáhnout ke
kýženému poznání, máme se obrátit
na Boha o moudrost. Teď by logicky
mohlo následovat, že si nás těmi po-
kušeními vlastně vede a zpracovává
sám Bůh. A jestliže Jakub domýšlí i
to, že vlastně všechno máme od Bo-
ha, bylo by logické říct, že jsou od něj
i problémy. Ale to Jakub rezolutně
odmítne: Bůh nikoho nepokouší, a
dokonce ani sám není „pokušitelný“
– není ani v pokušení někoho po-
koušet (skoro jako bychom v tom za-
slechli polemiku s knihou Job, kde to
na začátku vypadá právě tak, jako
by satan pokoušel Boha, aby pokou-
šel Joba). Zajímavé je, že si na tomto
místě Jakub nepomůže právě něja-
kým tím ďáblem nebo Pokušitelem;
když Bůh nikoho nepokouší, mohl
by říci, že to dělá právě Pokušitel.
Jakub však o nikom takovém ne-
mluví, spíše to vypadá, jako by mu
byla blízká myšlenka, že zlo je jen
nedostatek dobra. Takto doslova to
sice neřekne, zato však v následují-
cím verši vysvětlí, že za pokušení
(zkoušky, problémy) si většinou mů-
žeme sami. 
Jk 1,14 Každý je testován od svých
vlastních přání, která ho buď od něče-
ho odpuzují nebo k něčemu přitahují.
Když tedy Jakub z „pedagogických“
důvodů odmítne, že by problémy a

zlo přicházely od Boha, a neuchýlí se
ani k odpovědi, že za všechno mo-
hou nějaké zlé síly, zbývá mu pořád
ještě odpovědět: odkud tedy? Odpoví
veskrze a překvapivě humánně – 
v tom smyslu, že za zlo si může ho-
mo, tedy člověk sám. Přesně řečeno
naše EPITHYMIA. Což je zase pře-
kladový problém, protože slovo
EPITHYMIA můžeme přeložit jako
žádostivost (jak to tady dělá ČEP), ne-
bo dokonce choutky (jak tohle slovo
překládá na jiném místě) – a vyjde
nám z toho takový trochu starosvět-
ský moralismus, jako že za všechno
zlo mohou nějaké žádostivé chout-
ky. Ale toto řecké slovo nemusí mít
jenom negativní zabarvení. Také to
může být jakékoliv, i pozitivní přání
anebo touha. Podle Lukáše Ježíš říká
velmi jsem toužil s vámi jíst tohoto
beránka a používá právě toto slovo.
Apoštol Pavel v různých dopisech
zmiňuje, že touží nebo toužil k adre-
sátům přijít osobně, ale nějak to
zrovna nevyšlo… EPITHYMIA je
prostě přání, emoce. Jakubova odpo-
věď trochu připomíná stoiky, jme-
novitě Epiktéta, který učí, že věci,
které mne potkávají, samy o sobě
nejsou zlé nebo dobré; záleží na tom,
co o nich budu soudit. Mám vnitřní
svobodu o nich smýšlet tak, aby
mne nevyvedly z rovnováhy… Roz-
díl je v tom, že Jakubovi na tomto
místě nejde o vnitřní rovnováhu,
nýbrž o pojmenování, kde začíná
hřích. Protože teprve hřích je skuteč-
né zlo, které působí destrukci. A
hřích mi nikdy nikdo neudělá zvenčí.
Zvenčí mohou přijít obtížné věci,
které se třeba i těžko přežívají, ale to
ještě není samo o sobě zlo, to je, řek-
něme, na úrovni jakési výzvy, se kte-
rou se musím vyrovnat. Rozhodující
se odehraje uvnitř. Protože teď na-
stupuje EPITHYMIA, přání, které
Jakub charakterizuje velmi lapidár-
ně jako touhu od něčeho utéci nebo
touhu do něčeho vletět (přání, která
buď od něčeho odpuzují nebo k něčemu
přitahují). Jestliže před chvílí mluvil
Jakub o osvědčení víry, mohla by
zde EPITHYMIA i docela specificky
znamenat touhu opustit to, čemu
jsem věřil, utéci od toho, co by mě ve

skutečnosti mohlo podržet, přesklá-
dat si své životní hodnoty nějak
jinak. Jakubovi nejde o laciné mora-
lizování, neřekne, že už taková tou-
ha je hřích. Ale tady (v nás) se ode-
hrává to pokušení, které jediné je
pro nás směrodatné. Rozhodující
bude, jak si to vyříkáme uvnitř, sami
se sebou. V tom Jakub skutečně, po-
dobně jako Epiktét, vyznává také ja-
kousi vnitřní svobodu (i když to
slovo nepoužije); a dokonce bych
řekl s trochou nadsázky, že vyznává
vnitřní akademickou svobodu, protože
i EPITHYMIA, i ta touha má právo
diskutovat a říct svůj názor – a ještě
to není hřích. Opět si neodpustím
jedno srovnání s apoštolem Pavlem.
Pavel v listě do Říma mluví o pozná-
vání svých lidských mezí: Chtít
dobro, to dokážu, ale vykonat už ne.
Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž
zlo, které nechci (Ř 7,18-19). Nechci
rozhodovat, kdo z nich je hlubší
nebo mělčí myslitel, ale Jakub zde
vlastně řekne: Tentýž já někdy ani
nechci to dobré; někdy i přímo tou-
žím po tom, co je zlé. Ale to je pořád
ještě jen něco, co mne zkouší (čím
sám sebe pokouším), to ještě není
hřích. 
Jk 1,15 Pokud ta touha počne, porodí
hřích; a hřích, když dozraje, porodí smrt.
Teprve když to přání uskutečním,
když se pohnu tím směrem, končí
akademická diskuse a začíná kauza-
lita hříchu. Přání musí počít, musí
otěhotnět, dostat šanci či zelenou
nebo jak jinak to říct – a potom nako-
nec porodí hřích; a hřích, až dozraje
jeho čas, až zase on „donosí“, pak
porodí smrt. Máme úsloví, že přání
je otcem myšlenky. Tady je vlastně
přání potenciální matkou hříchu, ale
otěhotnět samo od sebe nedokáže.
Na začátku člověk má rozhodující
slovo – a když je řekne špatně, dál
už to běží svým spádem a člověk už
do toho nemá co mluvit. Když do-
pustím, aby (to špatné) přání „otě-
hotnělo“, dál už si donosí samo a
dřív nebo později se narodí hřích, to
znamená něco, co se stát nemělo, a
to zase dřív nebo později dozraje a
porodí smrt. 

Pokračování příště

Bláznovství víry podle jakuba

NáMěSTí JANA ŽIŽKy V HRADCI KRáLOVé – MýTUS A REALITA
Hradec Králové má kompaktní staré město, jehož půdorys odpovídá býva-
lé tereziánské pevnosti. Kromě několika menších plácků jsou v tomto pro-
storu dvě náměstí, která se už od nejstarších dob jmenují Velké náměstí a
Malé náměstí.
Z velkého (!) množství pramenů, kterými se to dá doložit, lze uvést např.:
a) Wirth, Tichý, Hradec Králové (průvodce), Melichar 1913, přílohy (plán
starého města z doby před 1.světovou válkou)
b) Fotoalbum města Hradce Králové 1866 – 1918, Garamon 2000, str. 14 (fo-
tografie Velkého náměstí ze 70. let 19.století)
c) Fotoalbum města Hradce Králové 1918 – 1945, Garamon 2002, str. 92 (fo-
tografie Velkého náměstí z doby 1.republiky)
Výjimkou v pojmenování obou těchto náměstí bylo pouze období po Únoru
1945, kdy se komunisté ze známých důvodů přihlásili k (revoluční) husitské
tradici: Velké náměstí bylo přejmenováno na Žižkovo náměstí (nikoli Ná-
městí Jana Žižky) a Malé náměstí na Husovo náměstí (Hus byl v komunis-
tickém pohledu postavou zjevně menšího významu). „Dlouhá desetiletí“,
kdy Velké náměstí „hrdě“ neslo Žižkovo jméno, tedy odpovídají době ko-
munistického režimu, občané si na tato jména zvykli (jak jinak!), že by se ale
jednalo o nějakou chloubu Hradečáků, o tom se dá oprávněně pochybovat. 
V roce 1990 došlo v Hradci Králové k přejmenování celé řady ulic a náměs-
tí, a v jeho rámci se oběma náměstím na starém městě vrátila jejich původní
jména: Velké a Malé. Což hradecká veřejnost, a patrioti města zejména při-
jali s pocitem historické satisfakce. Se vztahem k Husovi a Žižkovi (ani 
s nějakými zmatky při přejmenování ulic) to nemělo co dělat. Určitě nešlo o
projev nějaké dobové „protireformace“, nýbrž prostě a jednoduše o logický
návrat k přerušené tradici. Z tohoto úhlu pohledu jméno Velké (a podobně
i Malé) není nějakým „bezvýznamným“ jménem, nýbrž jménem historic-
kým a náležitým. 
Žižkovo jméno nesou v Hradci Králové od roku 1971 sady pod starým měs-
tem, ve kterých byla tehdy (1971) odhalena velká Žižkova socha – v roce
550. výročí Čáslavského sněmu. Tato socha je dílem Josefa Škody, který
vyhrál soutěž v roce 1924 (socha byla původně určena pro Velké náměstí).
Pracoval na ní až do roku 1942 (kdy to nacisté přerušili), dokončena byla až
po únorovém převratu a umístěna v sadech. Takže i to – vedle Sboru kněze
Ambrože – připomíná husitskou minulost našeho města. 

Ing. Josef Potoček, starosta města Hradce Králové v roce 1990,
protestant (tehdy i nyní člen Církve bratrské)

AD REAKCE MILOŠE F. PECHARA Z ET-KJ Č. 3/2016
Posuzovat situaci na dálku je obtížné, a tak se bratr Miloš F. Pechar poza-
stavuje nad tím, že jádro utečenců do Evropy tvoří mladí silní muži. Přitom
ví, že zajištění dopravy je nákladná věc a utečenec musí vynaložit tolik
peněz, kolik bratr Pechar nikdy pohromadě „ve své peněžence neměl“.
Vzhledem k té nákladnosti je téměř vyloučené, aby rodina sídlící v utečene-
ckém táboře někde v Jordánsku, Turecku či Libanonu byla tak zámožná,
aby mohla zaplatit cestné za všechny své členy. Tak se finančně složí s cílem
vyslat za novou budoucností toho z nich, kdo má největší šanci uspět: neu-
topit se v moři, naučit se jazyk, uchytit se na trhu práce. Tedy jdou mladí
silní muži, kterým jejich rodiny koupily novou šanci: možná za cenu, že zbý-
vající členové se jí tím navždy zřekli. Neříkám, že tím odpadá problém s tří-
děním uprchlíků a část z nich se možná bude muset vrátit tam, odkud při-
šla. Ale velmi bych prosil, abychom pro jejich situaci měli trochu empatie a
neupadali do slovíčkaření. Když přicházeli Slované před tisíci lety do Čech,
prchali před válkou, hladem, či hledali novou budoucnost? Obávám se, že
se to v životě nedá přesně rozlišit.

Miloš Hübner 

NěCO MI TO PŘIPOMíNá ANEB HISTORIE SE OPAKUJE!
Není mi lhostejná situace Židů (Izraelitů) „v ještě vyspělých státech“
Evropské unie, kteří jsou dennodenně ohrožování radikálními (sektářský-
mi) islamisty. Něco mi to připomíná – konkrétně řádění nacistů ve třicátých
a čtyřicátých letech minulého století! Právě likvidace všeho židovství byla
tehdy posvěcena zákonem. K tomu dochází i v dnešní době, a to beztrestně
dál! Historie se tedy opakuje tentokrát v jiném provedení, jež se podobá scé-
náři holokaustu v Evropě. Protižidovská nenávist přímo touží po vyvraž-
dění nevinných lidí! Opět se blíží doba koncentračních táborů a nesvobody,
pokud s tím něco neuděláme. Svobodná vyznání nesmí být lhostejná k nově
příchozím hrozbám, nesmí usnout jednoduše na vavřínech, jenže „růžovým
brýlím“ je úplně cizí budoucnost evropských pilířů a Evropanů. Často se
setkávám s tím, že i přes plánované a reálné hrozby křesťanství usíná, vždyť
ještě není tak zle, aby nebylo hůř – dosti známá fráze! Názory pokrokových
věřících se dneska nenosí, dokonce se ocitají v pozadí. Mediální cenzura si
hraje na svém písečku, dalo by se říci laxně a sobecky. Bohužel demokraté
působí jako ovce, které jdou na bolestivou porážku. A proto nechtějme žít
ve strachu a obavách. Nechtějme extremismus a sektářství. Mějme rádi své
životy i životy svých blízkých. Sdělujme a publikujme své svobodné názo-
ry bez cenzury dál, protože si zasloužíme občanskou svobodu. Svobodná
vyznání nesmí usínat na vavřínech. A proto je třeba jednat, neustupovat zlu,
žít život svůj, aby byl veřejně i individuálně užitečný.

Václav Kovalčík

reakce čtenářů

Blažené vaše oči, že vidí, i vaše uši, že slyší. mt 13, 16

když selžeš tak, že nevidíš osobnost, ale pouze její neschopnost,
kdo je slepý?
když tvé srdce a mysl nedosáhne k tvému bližnímu, 
kdo je postižený?
jestliže neslyšíš zoufalé volání svého bratra po spravedlnosti, 
kdo je hluchý?

tony Wong, jamajka

jiří mrázek: VýklAd jAkuBoVy epištoly 5

Při bližším pohledu na tento paragraf Desatera zjistí-
me, že by měl spíše znít "nezcizoložíš" (je zde totiž
užito hebrejského, případně řeckého výrazu v tomto
smyslu). To znamenalo v oněch mojžíšovských a po-
mojžíšovských dobách zákaz rušivého vstupu do cizí-
ho manželství, jako by pohlavní styk s cizí manželkou
či s cizím manželem měl vlastně dopad majetkový -
porušení jedné ze společenských smluv (manželka pat-
ří manželovi a naopak). Problém smilstva, povýtce pro-
stituce nebo sexuálních orgií nejrůznějšího druhu, tu
řešen nebyl. Proroci však později mnohem více zdů-
razňovali nebezpečí smilstva. Zejména jim šlo o chrá-
movou prostituci, kdy obcování s pohanskou kněžkou
bylo rovno modloslužbě, odpadnutí od Hospodina.
Kralický překlad Písma cituje sedmé přikázání jako
"nesesmilníš", kterýžto termín pro něj zahrnuje nerozdíl-
ně i cizoložství. Ekumenický překlad se tohoto výra-
zu přidržuje. Ježíš, jak se zdá, v tom rozdíl vidí - viz 
Mt 15,19: "Ze srdce zajisté vycházejí zlá myšlení, vraždy,
cizoložstva, smilstva, krádeže, křivá svědectví, rouhání."
Původní právní stránka věci u něho nehraje roli. Jde mu
o vnitřní čistotu člověka, neboť "se přiblížilo království
nebeské". Týž důvod vede apoštola Pavla ke zdůrazňo-
vání pohlavní zdrženlivosti, vždyť "Pán je blízko".
Katolicismus i protestantismus učinil sedmé, katolík
myslí šesté, přikázání středobodem, jakýmsi výlupkem
hříšnosti, takže když se řeklo hřích, automaticky větši-
ně lidí vytanul na mysli poklesek z oblasti sexuality. To

vedlo k ohromnému pokrytectví, neboť sexualita, de
facto pud na úrovni hladu a žízně, vytváří na muže 
i ženu těžko unesitelný tlak. Přitom Ježíš projevoval
milosrdenství k cizoložné ženě a nevěstkám a hříšní-
kům, zatím co byl nekompromisní v kritice farizejské-
ho pokrytectví (viz Mt 23).
Moderní doba pohlíží na sexualitu shovívavějším zra-
kem, než to činili středověcí karatelé mravů či puritán-
ští pastoři, kteří dělali z lidí nešťastné, ba zoufalé bytos-
ti.  Pokud má dnes církev vůbec odvahu se k tomuto
tématu vyjádřit, měla by se zbavit oněch tradičních,
dávno překonaných názorů, jako by orgasmus byl od
ďábla. Cizoložství a smilstvo jsou hříchem nikoli proto,
že jsou spojeny s pohlavní rozkoší. Jsou hříchem nato-
lik, nakolik mají dopad na bližního. Uvažme ty strašné
pocity klamané manželky či manžela, znásilněné
dívky, opuštěných dětí kvůli nezvládnuté touze po
milenci či milence, zaměstnankyně, jejíž lidská důstoj-
nost je ponižována chlípným nadřízeným atd. - dosaď-
te si jakýkoli příklad, je jich nespočet. Masaryk, 
v plném souladu s Ježíšem, požadoval humanitu. A
není humanity bez moderního pohledu na sexualitu,
není humanity tam, kde v důsledku nemilosrdného,
dogmatického přístupu k sexualitě trpí bližní. Sedmé
přikázání není přikázáním exemplárním, není metlou
na "hříšníky". Je to směrovka na cestě k životu pod zor-
ným úhlem věčnosti.

Jaroslav Kraus, Mariánské Lázně

sedmé přikázání



Je to už dosť rokov, čo som si začal
viacej všímať praktickú realitu v sú-
časných cirkvách (ktoré tvrdia o se-
be, že sú kresťanské), v porovnaní 
s tým, čo je napísané v evanjeliách, či
s tým, ako Ježišove pokyny realizo-
vala v praktickom živote prvá kres-
ťanská cirkev. Vo viacerých prípa-
doch som zistil až vyslovene pro-
tichodné výklady či konania, ktoré
mali v histórii kresťanstva katastro-
fálne dopady nielen na povedomie o
kresťanstve u neveriacich, ale i kata-
strofálne dopady na spoločnosť cel-
kove.
Tak som sa pokúsil nejak lokalizovať
obdobie, kde v histórii kresťanstva
nastal tento BOD ZLOMU, v kto-
rom sa kresťanstvo začalo zásadným
spôsobom odkláňať od pôvodného
Ježišovho učenia.
Ako iste viete, kresťanstvo v počiat-
koch bolo prenasledované, v lepšom
tolerované. 
No v žiadnom prípade sa nedarilo
Rímu ho pokoriť či ovládnuť. Až pri-
šiel na scénu cisár Konštantín I. (ro-
ky cca 273 až 337). Ten urobil ge-
niálny štátnický ťah, ktorý sa s obľu-
bou praktikuje dodnes, roku 313 sa
rozhodol ukončiť prenasledovanie
kresťanov a aby si mohol kresťanov
podrobiť (keď to dovtedy nešlo po
zlom), rozhodol sa ich spriahnuť
(skorumpovať) so štátnou mocou.
Korunu tomu nasadil cisár Theodo-
sius I., keď roku 380 definoval kres-
ťanstvo ako štátne náboženstvo. 
Od tohoto obdobia začali kresťanskí
duchovní vodcovia prispôsobovať
kresťanskú náuku viac potrebám
štátnej moci, ako potrebám Boha.
Teda môžeme konštatovať, že
vzniklo nové náboženstvo, ktoré si
ponechalo v názve pôvodnú osved-
čenú "ochrannú známku" Ježišovho
učenia, a to:

Kresťanstvo verzia 2.0
Toto kresťanstvo verzia 2.0 sa postu-
pom času nabaľovalo takými zrúd-
nosťami, že niektorí duchovní vod-
covia, ako napr. Luther, náš Hus
apod., to už vnútorne nevydržali, a
tak sa snažili aspoň čiastočne zbaviť
nahromadeného balastu v cirkvi.
Hlavný problém ale u väčšiny z nich
vidím v tom, že sa snažili reformo-
vať cirkev iba v rámci kresťanstva
verzia 2.0. O reálnom návrate ku
kresťanstvu verzia 1.0 prakticky ne-
uvažovali. Jediným známejším (v na-
šich zemepisných šírkach) reformá-
torom v tomto období, ktorý chcel
realizovať návrat ku kresťanstvu
verzia 1.0, bol Petr Chelčický.
Za zjavné rozpory medzi kresťan-
stvom verzia 1.0 a kresťanstvom ver-

zia 2.0, ktoré sú dôsledkom spriah-
nutia sa moci štátnej a moci duchov-
nej, ktoré sú aktuálne práve i v sú-
časnej dobe a ktoré mali v histórii
kresťanstva katastrofálne dopady
nielen na povedomie o kresťanstve
u neveriacich ale i katastrofálne do-
pady na spoločnosť celkove (mini-
málne s desiatkami miliónov násil-
ne usmrtených ľudí), môžeme zara-
diť práve tieto dva:

1. Vzťah k válčeniu alebo k násiliu
celkovo.
Kresťanstvo vzhľadom k násiliu
môžeme charakterizovať ako nábo-
ženstvo nenásilia. Je to odvoditeľné
z viacerých miest Nového zákona.
Ako postačujúci a jednoznačný dô-
kaz nájdeme napríklad u Matúša, 5.
kapitola, 38. až 48. verš. Tak to chá-
pali prví Ježišovi učeníci a na zákla-
de tohoto učenia prví kresťania
odmietali účasť na akýchkoľvek
vojenských výpravách. Až Augustín
(cca 400 rokov po Kristu) po spriah-
nutí sa cirkvi so štátnou mocou
a v dôsledku tohoto spriahnutia, za-
čal vymýšľať doktríny, ktoré zača-
li schvaľovať válčenia kresťanov. 
V súčasnosti (v dobe kresťanstva ver-
zia 2.0) situácia dospela do takého
štádia, že už ani štát nemusí kresťa-
nov nútiť ísť válčiť - oni tam idú dob-
rovoľne. Čo je však ešte viac šokujú-
ce, je to, že vo vojenských mundú-
roch nájdeme značné množstvo fa-
rárov - duchovných vodcov kresťa-
nov, a to nie ako prostých vojakov,
ale rovno i s dôstojníckymi frčkami.
Ak by boli išli do týchto válečných
zrúdností farári samostatne ako vo-
jaci bez požehnania, posvätenia či
súhlasu cirkví, dalo by sa to brať ako
zlyhanie jednotlivca, čo je síce smut-
né ale stáva sa to. No oni boli vysla-
ní priamo cirkvami, a to naprieč de-
nominačnému spektru!! Toto kona-
nie cirkví radím však do kategórie
vedomého spreneverenia sa svojmu
poslaniu, ak vôbec ešte súčasné cirk-
vi sú schopné takýto pojem po-
chopiť.

2. Vzťah k majetku, v súčasnosti 
v ČR cirkevné reštitúcie.
Obhajovanie cirkevných reštitúcii
bolo sprevádzané ľúbivým sloga-
nom - "co bylo ukradeno, musí být
vráceno". Cirkev si v reštitúciach ná-
rokuje majetok, ktorý akože legálne
nadobúdala stáročia spätne. Tento
majetok (okrem iného) pochádzal 
z povinných odvodov desiatkov
cirkevníkmi.
Zásadná otázka číslo 1. ohľadom
právno-morálneho nároku na rešti-
tuovaný majetok teda znie:

Ako sa mohli slobodne, demokratic-
ky poddaní rozhodnúť pred 200, 300,
500, 1000 rokmi, či budú členmi cirk-
vi alebo nie?!! Nedávno sme si pripo-
mínali, že pred 600 rokmi "nejaký
Hus" ani nechcel vystúpiť z cirkvi, len
ju chcel trochu reformovať, a všetci
dobre vieme, ako skončil.
Skúsme sa na cirkevné reštitúcie
pozrieť i zo stránky kresťanskej vie-
rouky. Na pomoc si zoberiem 16.
verš z 5. kapitoly Matúšovho evanje-
lia: "Nech tak svieti vaše svetlo pred
ľudmi, aby videli vaše dobré skutky
a oslavovali vášho Otca, ktorý je 
v nebesiach."
Zásadná otázka číslo 2. teda znie:
Koľko asi neveriacich ľudí prijalo Je-
žiša ako svojho spasiteľa, keď videli
u cirkví, naprieč denominačnému
spektru, dobrý skutok vo forme cir-
kevných reštitúcii?!!
Alebo, že by mala otázka skôr znieť:
Koľko ľudí asi nadobro odradila ha-
mižnosť cirkví v presadzovaní cir-
kevných reštitúcii, aby sa stali kres-
ťanmi?!!
V tejto súvislosti chcem pripomenúť,
že ani v Novom zákone a ani v žiad-
nych iných zdrojoch som nenašiel
zmienku o tom, že by sa na živoby-
tie apoštolov Petra, Pavla či iných
nasledovníkov Krista, v dobe kres-
ťanstva v. 1.0, povinne museli skla-
dať pohanskí daňoví poplatníci rím-
skeho impéria!
Po obsiahlejšom úvodníku môžem
pristúpiť k deklarovanej otázke 
v nadpise.
Hľadám cirkev, kresťanskú (v Čes-
kej republike, ale budem veľmi
spokojný, ak ju nájdem i na Slo-
vensku), ktorá vyznáva hodnoty
kresťanstva verzia 1.0, a teda aj háji
podobné názory na válčenia kresťa-
nov a súčasne i na cirkevné reštitú-
cie a v praxi ich aj naplňuje.
Ak by bol problém s cirkvou, tak
hľadám aspoň zbor s farárom či s ne-
jakým duchovným vodcom, ktorý
vyznáva hodnoty kresťanstva verzia
1.0, a teda aj háji podobné názory na
válčenie kresťanov a súčasne i na
cirkevné reštitúcie a v praxi vo svo-
jom zbore ich aj naplňuje.
Poradíte mi, prosím?

inzerce

Listy M. Jana Husa

78. jindřichu škopkoVi z duBé

Pán Bůh buď s tebou, milý pane !
Tvůj list jsem dostal ve středu před svatým Vítem, který jsem viděl s rado-
stí, ačkoliv jsem seděl v žaláři v okovech a čekal odsouzení na smrt. Prosím,
milý pane, abys byl tak živ, jak velí Boží zákon, a zachoval to, což jsi ode
mne slýchal, a jestli jsi slýchal něco nehodného, abys toho zanechal. Ale dou-
fám svému Spasiteli, že jsem tebe nic neučil, což by bylo proti jeho svaté
milosti. Mnoho psáti nemohu, ale krátce ti pravím, abys vždy před svou
myslí měl přikázání Boží, abys byl k chudině milostivý, zanechal pýchy, byl
skromně živ a na toto myslil: Co jsi, co jsi byl, co budeš vždy uvažuj; co mlu-
víš a kde, o čem, proč, jak, kdy. 2) Milý pane! Pamatuj na mě a pozdrav svou
paní i svou čeleď i známé; nebo již, jak se mi zdá, mne živého neuzříš, neboť
již čekám odsouzení na smrt. Dáno ve čtvrtek před svatým Vítem. Bůh 
s vámi, milí Čechové! I se mnou hříšným, pro jehož svatý zákon trpím.

78. Husův dopis podle vydání Bohumila Mareše (1851 – 1901, evang.
farář a církevní historik) z r. 1911 (již 3. vydání), který také připojil
vykladačské poznámky, které zde uvádíme. 
V roce 2015 Husovy dopisy převedeny do současnější češtiny.

MUCHOMŮRKA - V CENTRU KRKO-
NOŠ nabízím chalupu k pronájmu
pro skupinové pobyty - max. kapa-
cita 25 osob, týdenní turnusy. 
Informace u bratra faráře Samuela
Hejzlara, 
e-mail: sammyhej@gmail.com; 
tel.: 603578108. 

č. 1

inzerce

78. Jindřichu Škopkovi z Dubé,. 1)
R. 1415, 13. června. (1415., 13. června.)

Hus poslav Škopkovi dne 9. června dva listy (č. 74 a 75), obdržel za tři dni
po tom, 12. června, od téhož dopis povzbuzující, načež mu ihned druhého
dne přítomným listem poděkoval, „prose ho, aby tak byl živ vedle Písma
svatého, jakož jest od něho slyšal."

1) Tom. 583. 2) Ta slova, počínající: Co jsi, jsou latinsky; i celá věta Dáno atd.
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hľadám cirkev, kresťanskú

Na přelomu 2013 a 2014 oslovil majitele společnosti Vistafilm manžele Hlavsovy,
upřímně věřící křesťany, kteří se podíleli na výrobě hraných dokumentů z dějin
reformace: Filmy o Mikuláši Zinzendorfovi - Síla přesvědčení, Pod ochranou Žero-
tínů - k 400. výročí Bible Kralické, David Zeisberger - apoštol indiánů, Český
Rixdorf 1737. Vedle historie jsou nezanedbatelné také jejich dokumenty pro sou-
časnou mladou generaci, jako je cyklus Exit 316 (celkem 80 dílů – odvysílané 
v ČT). Tyto a další filmy byly průkazním mementem pro mé rozhodování, které 
v sobě nosím od mládí a až nyní mi byla Spasitelem ukázána možná cesta.
Touha byla dát věřícím i nevěřícím skutečný pohled na mistra Jana Husa bez něja-
kých dobových přívlastků či příměsí. Společně jsme se na této vizi nejen sešli, ale i
navzájem podpořili.  Film vznikal od podzimu roku 2014 a se všemi dalšími nále-
žitostmi i obstrukcemi byl dokončen během prázdnin 2015. Původní scénář byl po
konzultacích nahrazen fiktivním příběhem se skutečnými osobami tehdejšího dra-
matu, který v sobě však nese nenásilné předávání evangelijní zprávy pro každého
člověka bez rozdílů a navíc ukazuje, že je na nás samých, jak a pro co se rozhodne-
me. Jedná se o hraný dokument, který v příběhu Husova italského žalářníka
Roberta Tallia a nevěstky Markéty popisuje historické události v Kostnici a posled-
ní měsíce života Jana Husa. Tento film však nemá být věrnou historickou rekon-
strukcí, ale za cenu určité fabulace má především zdůraznit některé z Husových
myšlenek a přiblížit je současnému divákovi.
Premiéra dokudramatu „Jan Hus – Cesta bez návratu“ (52 min.) se uskutečnila

dne 13. listopadu 2015 v kině v Šumperku. A ohlas byl překvapivě dobrý nejen
mezi diváky, kteří zhlédli tuto premiéru, ale také u managmentu a producentů
České televize.
Česká televize, která je koprodukčním partnerem společnosti Vistafilm, smluvně
přislíbila zařazení premiéry filmu během vánočních svátků 2015, což se však neu-
skutečnilo,avšak je příslib odvysílání dokudramatu o velikonočních svátcích, kam
se téma odpuštění, víry a praktického života s Bohem výborně hodí. Dokud však
není uveden v programové skladbě ČT konkrétní titul, nelze s tím závazně počítat.
Současně ale s tímto příslibem dala ČT „obecný“ souhlas k projekcím filmu v ki-
nech na území ČR, a to ještě před uvedením premiéry v České televizi za určitých
podmínek (projekce musí být v předstihu nahlášena společnosti Vistafilm,projekce
nemá být výdělečná – pouze na pokrytí nákladů spojených s projekcí a propagací -
a v rámci propagace se nesmí opomenout zdůraznění koprodukce ČT).
Nyní je právě povolena mimořádná kinoprojekce pro širokou veřejnost v Městském
kině 99 v městě Kolín pod patronací Místní Kostnické jednoty - Sdružení evange-
lických křesťanů v Kolíně, zastoupené předsedou panem Josefem Ptáčkem. (Viz při-
ložený plakát k promítání v Kolíně pro den 19. 2. 2016 v 17 hodin.)
Pro členy a hosty Kostnické jednoty proběhne promítání v neděli 21. 2. 2016 odpo-
ledne od 15 h ve Sboru Církve bratrské pod vedením bratra Josefa Ptáčka a bratra
faráře seniora Miroslava Frydrycha.

JP


