
Heslo tohoto roku 2017 bylo vybrá-
no před třemi lety ekumenickou
pracovní skupinou biblického čte-
ní. Je to první polovina 26. verše ze
36. kapitoly proroka Ezechiele. 
V kralickém překladu zní: „A dám
vám srdce nové a ducha nového dám do
vnitřností vašich“. Verš dále pokra-
čuje: „a odejma srdce kamenné z těla
vašeho, dám vám srdce masité“.
Celý tento výrok je krásný, plný

naděje a snad i vícevrstevný, jak už
to u starozákonních výpovědí bý-
vá. Kamenné srdce nám bude
odňato a nahrazeno živou citlivou
tkání. Kámen tu není jen symbolem
lidské tvrdosti, ale jako by sem
zdáli prosvítal obraz ze starověké-
ho egyptského náboženství. Tam
byl vkládán do těla balzamované-
ho vysokého hodnostáře kamenný
skarabeus. Původní srdce bylo na-
hrazeno kamenem. Ne proto, že
nerost se jen tak nerozloží, ale jako
výbava k posmrtnému soudu.
Původní srdce by pravdivě vypoví-
dalo o hříších nositele, zatímco
kámen nic neprozradí. Chrání před
zodpovědností za vlastní činy. A
duše se může odebrat do „zářivého
světa“ bez starostí. Netáhne s se-
bou zátěž hříchu. A tak si bohatý
Egypťan i na tomto světě může
všechno dovolit. Náhradní kamen-
ný nebo zlatý skarabeus místo srd-
ce to jistí. Depresivní pohled. Tolik
rozdílný od našeho verše. Zde lid-
ské srdce různými hříchy znecitli-
věné, zkamenělé, bude odňato a
nahrazeno citlivou tkání. Ezechie-

lova výpověď nám přibližuje chvíle
zlomu. Po trestech, hrůzách, roze-
hnání vyvoleného lidu po vší zemi,
jež prorok popisoval v předcházejí-
cích kapitolách svítá naděje. Naděje
na smíření. Zkamenělá srdce už
toho natropila dost. 
„A tak vám dám možnost začít
znovu, obnovím své vedení nad va-
ším životem. Kámen únavy, neteč-
nosti a lhostejnosti bude změněn 
v citlivé centrum osobnosti. Ať jste
mým obrazem na zemi. Napra-
vujte! Čiňte dobré! Buďte aktivní,
viditelní a prospěšní tomuto světu.
Dám vám odvahu a už ji máte 
v srdci, jen ji nenechte zkamenět.
Jděte do toho – jsem s vámi. Dám
vám svého ducha do vnitřností va-
šich. Dám vám sílu k následování,
už vás nebude ovládat srdce ne-
milosrdné bez soucitu, ale srdce,
které je schopno donutit člověka 
k akci ve prospěch druhého.“
Kéž nás Pán v našem snažení svým
vedením provází po celý rok.

Hana Jalušková, kazatelka
Ochranovského seniorátu
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novoroční poselství

Slova evangelia o naplnění stanove-
ného času ve mně probouzejí ra-
dostnou jistotu, že já a vy nežijeme
v chaosu, ale v řádu, jak ho Bůh sta-
novil. V tom řádu určil počátek
všem věcem a také jejich konec. Vše
musí spět k zjevení Božího králov-
ství a pro mne jako i pro vás, kdo
věříme v Ježíše Krista, připravil
Bůh vzkříšení z mrtvých a věčný
život s ním, abychom si nemuseli
zoufat nad sebou a ani nad světem.
Život je dobrý, protože má dobrý
smysl, lze jej žít nejen jako povin-

nost, ale s dobrou a veselou myslí, i
když často bývá těžký a pro někoho
k neunesení. Prezident Masaryk do-
konce nazval svou knihu o sebe-
vraždě masovým jevem moderní
civilizace a dal jej do souvislosti 
s odklonem lidí od Boha a od Kris-
ta. Přesto jsme si vědomi toho, že
království Boží v tomto našem světě
pokročilo díky Boží vládě nad ce-
lým universem. Počátek tohoto
pokroku se jmenuje zákon, prakti-
kovaný v Izraeli.
Zákon, který předchází Ježíšovu

příchodu, je na jedné straně vycho-
vatelem ke Kristu, ale na druhé stra-
ně držel lidi v ochranném vězení,
neboť ještě nebyli zralí pro svobo-
du. Proto zákon nemůže představo-
vat spojku mezi Starým a Novým
zákonem, zákon spíše staví Starý
zákon na úroveň pohanství. Patří
totiž principiálně ke všem nábožen-
stvím, patří k přirozenému člověku.
To však neznamená, že by Starý zá-
kon a pohanské náboženství si byly
rovny. Starý zákon přece musíme

naplněný čas

Dokončení na str. 2

Pro uvolnění. Představme si, že muž či žena se rozhodnou, že v roce
2017 vstoupí do stavu manželského. A přitom nemají žádnou zná-
most. Pobloudilé. Mírně řečeno. Na druhou stranu lze doporučit to, co
100% dodržíme! Jezdím-li na kole a nemám auto, ani řidičák, pak
nebudu jezdit po dálnici rychlostí 30 kilometrů za hodinu. Podobně
nekuřákovi můžeme poradit, aby si předsevzal, že nebude kouřit.
Nebo - nebudeme vydávat peníze za žádné zbytečné věci, nýbrž jen
za potřebné... Podivné by však bylo, kdyby si manželé dávali předse-
vzetí, že si ten příští rok nebudou nevěrní. Nejspíše by v té věci nemě-
li zcela jasno. Snadno však také dodržet, že si nebudeme pro příští
rok žádná doporučení dávat."
Pozoruhodné je, že si lidé dávají nejčastěji taková předsevzetí, o
nichž předem vědí, že jsou nanejvýš ošidná a již je ozkoušeli. A jsme
u toho: máme si vůbec nějaká předsevzetí dávat?
Ono nebývá vůbec snadné „před sebe něco vzíti", zní to i archaicky.
Ale je to určitě méně tuctové, než mluvit o vizích, projektech. Máme-
li své představy, nápady a plány, týká se to především našeho já. A
nekompromisně dát něco před ně, není žádná legrace. Před se něco
vzíti, vzíti něco před sebe, to znali již překladatelé Bible kralické. Ve
svých výkladových poznámkách ke knize proroka Izajáše 54,7-10
zdůrazňují, že jen Hospodin, jen on sám nás předejde, ve svém slito-
vání předejde. A dále k Iz 37,35 podotknou, že „zahanběte se a styďte
za cesty své, za všecky skutky a předsevzetí (!) zlá".
Tomu, jak my chápeme svá předsevzetí, zvláště ta novoroční, odpoví-
dá nejspíše prosté „přání". A plus je, že je nečiníme druhým, nýbrž
sami sobě. Případně to vyjádřil apokryfní Sírachovec dobírající si
pošetilce (18,22-23): Rozmysli si dříve, než něco slíbíš, a slib splň.

Jan Kašper

Předsevzetí?

Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlit-
bách vytrvalí. (Ř 12,12)

Ať tě tvá naděje rozradostní. Buď trpělivý v těžkých
časech a nikdy se nepřestávej modlit.

Tradiční novoroční ekumenická slavnost byla letos věnována 500. výročí reformace. Zúčastnili se vrcholní představitelé
prakticky všech církví působících v České republice - Římskokatolickou církev reprezentoval kardinál Dominik Duka, Čes-
kobratrskou církev evangelickou synodní senior Daniel Ženatý, Církev československou husitskou patriarcha Tomáš
Butta, Pravoslavnou církev arcibiskup Michal Dandár, Církev bratrskou Daniel Fajfr. Zúčastnili se i představitelé
Jednoty bratrské, Armády spásy, Církve adventistů sedmého dne, Evangelické církve metodistické, Starokatolické církve,
Bratrské jednoty baptistů, Slezské evangelické církve a.v., Apoštolské církve, Evangelické církve a.v. a další.
Bohoslužba byla zahájena společným zpěvem písně “Tebe, Bože, chválíme” a čtením textů Žalmu 46,2-8, Římanům 3,21-26

a Jan 8,31-32. Krátkými promluvami na
texty posloužili Dominik Duka na text
ž̌almu a listu Římanům a Daniel Fajfr
na text Janova evangelia. 
Úryvky z díla Martina Luthera přečet-
la Michaela Dolinová.
Bohoslužbu doprovodil zpěvem Ensem-
ble Mathesius - soubor mladých lidí,
který se zabývá moderní interpretací
barokní a renesanční hudby.
Závěr bohoslužby patřil společnému
zpěvu Lutherovy písně “Hrad přepevný
jest Pán Bůh náš” a Áronskému pože-
hnání, kterým posloužil Jan Waclawek,
biskup Slezské evangelické církve a.v.

(hb)

Aktuálně: novoroční ekumenická slAvnost se konAlA v kostele sv. václAvA nA ZderAZe



charakterizovat jako společenství
smlouvy s Bohem, které bylo od
všech ostatních národů odděleno,
zvláště od všech mimobiblických
náboženství. Starý zákon tedy na-
konec popře to, co vidí, a nazna-
čuje zákon, totiž náboženskou
rovnost Starého zákona s pohan-
stvím.
Bůh dlouho připravoval zjevení
Krista, a to nejen v Izraeli, neboť je
Bohem všech národů a je autorem
nejen dějin spásy, ale také vedou-
cím univerzálních dějin. Víme už,
že Bůh si vyvolil Izraele ze všech
národů a učinil jej nositelem zjeve-
ní, avšak podobně užil jiných náro-
dů, aby formoval Izraele podle
svého plánu. Dějiny Izraele jsou
proto nerozlučně spjaty s dějinami
jeho velkých sousedů.
Bůh použije Asýrie a Babylónie,
aby potrestal Izraele a Judu. Pře-
čtěte si o tom velkém zpustošení 
Iz 7,18 a dál, kde Hospodin svým
hvizdem přivolá mouchy egyptské
a včely asyrské a v ten den zůstane
člověku jedna kravka a dvě ovce.
Hospodin však také vysvobozuje
svůj lid ze zajetí. 
Použije k tomu perského krále

Kýra, jenž slíbí propouštěným za-
jatcům, že jejich země bude osídle-
na a města zbudována, i Jeruzalém
bude vybudován a chrám založen.
Kýros proto dostává od Hospo-
dina jedinečný titul: „Hle, můj
pastýř. Vyplní každé mé přání.“
(Iz 44,24-28)
Je pozoruhodné, že národy, které
zničily Davidovo království a zba-
vily je vší moci a právní identity,
přispěly přímo i nepřímo k přícho-
du Vykupitele. 
Před Alexandrem Velikým a Řím-
skou říší byla náboženství od sebe
oddělena nacionálními a státními
hranicemi. Válečná kariéra Ale-
xandra Velikého a Římské impéri-
um společně zbořily hranice ná-
rodních náboženství: Cesta pro
vyslance křesťanských společen-
ství se dokořán otevřela, a ovšem
také pro propagátory všech jiných
náboženství.
Avšak uvnitř těchto náboženství a
také v řecké filosofii a v římské civi-
lizaci vůbec se cítí nespokojenost 
s dosavadní tradicí. Všude se lidé
táží a hledají. Stará náboženství ne-
uspokojují, nevyhovují univerzál-
nímu myšlení lidu. Řecká věda při-
chází s novým konceptem pravdy a

kritiky. Řecká filosofie „objevila“
člověka. 
To, co se děje v Athénách a proniká
odtud do celého světa, nemusíme
vidět a chápat jako něco zcela jiné-
ho nebo zcela opačného oproti
tomu, co se událo v Palestině. 
V Athénských filosofických ško-
lách objevený logos – slovo, jako
princip univerzálního humanismu
i jako rozumový princip řídící celý
vesmír, není zajisté totožný se slo-
vem z Prologu Janova evangelia,
nicméně není bez vztahu k němu,
jakože to není pouhá náhoda, že 
v době, kdy Pavel hlásal evangeli-
um v Římě, otrok Epiktét tam vyu-
čoval morálnímu náboženství, kte-
ré vyžadovalo důvěřovat Bohu a
milovat člověka takového, jaký je.
Ale to už jsme v čase, kdy většina
národů kolem Středozemního mo-
ře byla vzrušena očekáváním Vy-
kupitele. Lidé totiž v sobě objevili
ponětí a pocit hříchu a viny a s tím
spojenou potřebu vykoupení. 
Když se naplnil tento čas přípravy,
poslal Bůh svého Syna, aby vykou-
pil ty, kteří jsou zákonu podrobeni
tak, abychom byli přijati za syny a
dcery. (Ga 4,4)

Josef Veselý
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evAngelická AkAdemie ZískAlA ocenění ZA Práci s romy
U příležitosti Mezinárodního dne lidských práv se v Praze 10. prosince
2016 konalo vyhlášení cen Roma Spirit 2016. Projekt je zaměřený na
podporu aktivní snahy všech, kteří se podílejí na zlepšení životních
podmínek Romů v České republice. 
Bylo předáno pět ocenění. V kategorii Společnost – firma/zaměstnava-
tel za podporu projektů zaměřených na sociální pomoc a podporu rom-
ské komunity získala cenu Evangelická akademie v Praze (www.eapra-
ha.cz). Na této vyšší odborné škole sociální práce a střední odborné
škole funguje od roku 1997 projekt Sociální činnost v prostředí etnic-
kých minorit. Umožňuje velmi kvalitní vzdělání romským studentům,
a to i dálkovou formou. 
Množství úspěšných Romů, kteří jsou absolventy této školy, je jedním 
z důkazů vysoké kvality a odbornosti.

vedení církve si váží odvAhy ZPěvákA rAdkA BAngy
Na slavnostním večeru při udílení cen promluvil vedle ministra kultu-
ry Daniela Hermana, velvyslance USA Andrewa Schapira, bývalého
ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera a dalších také romský
hudebník Radek Banga. Moderátorka jej vyzvala, aby se vyjádřil ke spo-
lečenské odezvě, kterou vzbudil jeho nedávný protest proti udělení
ceny Český slavík 2016 skupině Ortel. Radek Banga řekl, že se stal ter-
čem nenávistných slovních útoků včetně vyhrožování smrtí, ale nechce
mluvit o této negativní stránce, nýbrž zdůraznit stránku pozitivní, totiž,
že vzápětí začal dostávat také vyjádření na svou podporu. A těch bylo
víc. 
Synodní rada Českobratrské církve evangelické si váží odvahy pana
Bangy a je stejně jako on přesvědčena o tom, že rasistické a nenávistné
projevy ve společnost nelze bagatelizovat a přecházet mlčením. Obrací
se na sbory i jednotlivce s prosbou, aby na pana Bangu a na všechny,
kdo jsou podobně ohroženi, pamatovali v přímluvných modlitbách i ve
svých občanských postojích.

Jana Vondrová (mluvčí ČCE)

v PrAZe vZnikne fArnost neslyšících kAtolíků
Z pražské komunity neslyšících katolíků se v lednu stane nová farnost.
Společenství neslyšících katolíků v Česku čítá asi 30 až 40 lidí, aktivní
jsou i v dalších městech, v Praze se jim však dostane stálého duchovní-
ho vedení. Slavnostní mši při příležitosti jejího zřízení bude 8. ledna
sloužit v kostele sv. Prokopa ve Stodůlkách biskup Václav Malý, uved-
lo pražské arcibiskupství. V Praze se má v květnu konat setkání nesly-
šících katolíků z celé Evropy.
V Praze byla na podzim povýšena na farnost komunita německy mlu-
vících katolíků. I pro další skupiny cizinců v hlavním městě existují far-
nosti se stálou duchovní správou, početná je třeba polská, která má
kolem 300 členů. Ještě větší je slovenská, i přes blízkost jazyků upřed-
nostňují slovenští věřící bohoslužby ve svém rodném jazyce. Dvě dese-
tiletí se scházeli v kostele sv. Voršily na Národní třídě, od roku 2008 je
slovenská farnost při kostele sv. Jindřicha, kam na nedělní slovenské
mše přichází až 400 věřících.
Anglicky mluvící katolíci se scházejí v kostele sv. Tomáše na Malé Stra-
ně, kromě komunity francouzské, španělské, italské či vietnamské pů-
sobí v Praze i komunity Albánců, Arménů či Koptů. V rámci pražské
diecéze působí přes 40 zahraničních kněží.
Komunita neslyšících katolíků může zapadat mezi skupiny cizojazyčné,
neboť používá svůj společný jazyk, znakový. Její počátky sahají do roku
2012, kdy neslyšící katolíci požádali o duchovní vedení polského kněze
Stanislawa Góru, který působí v ČR od počátku 90. let. S prací s nesly-
šícími má zkušenosti od roku 1996. Má k dispozici dvě pastorační asi-
stentky, z nichž jedna tlumočí do znakové řeči. Kněz, který by ovládal
znakový jazyk tak, aby v něm mohl zpovídat, v Česku zatím není.
Tlumočník je proto také vázán zpovědním tajemstvím. Informace o
pražském společenství jsou na www.neslysicikatolici.cz

www.christnet.eu

Průměrná mZdA ŘímskokAtolických kněží je
okolo 18 000 korun hruBého ZA měsíc
Česká biskupská konference (ČBK) zveřejnila v závěru roku tiskovou
zprávu, ve které poprvé v historii nechala dobrovolně nahlédnout do
hospodaření Římskokatolické církve. Z ní vyplývá, že v loňském roce
bylo církví investováno 1,2 miliardy korun s cílem budoucího výnosu.
Další prostředky dala římskokatolická církev na společensky prospěšné
aktivity. Jedná se především o investice do školství, zdravotnictví, soci-
ální projekty a péči o kulturní dědictví země – celkově jde přibližně o
jednu miliardu korun. Největší část prostředků z této sumy, zhruba tři
čtvrtě miliardy korun, šla na péči o kulturní dědictví. Církev se stará cel-
kem o 6 683 historických staveb, především kostelů a kaplí.
Římskokatolická církev zaměstnává více než 3 100 lidí. Na mzdy loni
české a moravské dicéze v úhrnu vynaložily 1,3 miliardy korun. Prů-
měrná mzda kněží je těsně nad hranicí 18 000 korun hrubého za měsíc,
informoval generální sekretář ČBK Stanislav Přibyl. A doplnil: „U civil-
ních zaměstnanců, učitelů, pracovníků v lesích či zemědělství, se snaží-
me přiblížit se odpovídajícím mzdám. Lidem se snažíme dát co nejlep-
ší perspektivu a být solidním zaměstnavatelem.“
V roce 2014 zveřejnil svoji mzdu také pražský arcibiskup Dominik
Duka. Hrubá mzda podle jeho článku na blogu tehdy činila 23 710 ko-
run a přidal, že sám si přitom platí nájem, energie, ale například i místo
v klášteře. Duka tehdy reagoval na nařčení, že je jeho plat zbytečně
vysoký.

podle ČTK 

Z církví doma i ve světě naplněný čas
Dokončení ze str. 1

Proč Pán Ježíš Kristus vložil záleži-
tost odpuštění do nejdůležitější
modlitby na zemi? Jistě proto, že mu
velice záleželo na tom, abychom
odpouštěli druhým a také usilovali,
aby bylo i nám odpuštěno. Velmi
mu záleží na tom, abychom byli
opravdu šťastnými lidmi. Jsme ne-
dokonalí a často zarmucujeme své-
ho Pána – Dárce života a způsobuje-
me také zármutek a bolest sobě i
druhým. Vzájemná zranění ničí ra-
dost a naplňují nitro člověka nega-
tivními pocity a vedou  až k zoufal-
ství. Osvědčeným lékem na uzdra-
vení nitra člověka i vzájemných
vztahů je odpuštění. To konstatují 
i psychologové. 
Lia Graingerová napsala článek
„Odpuštění je dobrý lék.“ „Většinou
odpouštění bereme jako cosi, co či-
níme kvůli někomu jinému. Nový
výzkum však ukazuje, že to je jen
část celého příběhu. Člověku, který
odpouští, se mění fyziologie, vysvět-
luje doktor Robert Enright, zaklada-
tel Mezinárodního ústavu pro od-
puštění a autor knih Život v odpuš-
tění a Osm klíčů k odpuštění. Studiu
sil a účinků odpouštění se věnuje už
přes tři desetiletí. Odpuštěním se
zbavujeme čehosi, čemu říkáme to-
xický hněv, pokračuje doktor En-
right. Ten totiž může člověka doslo-
va zabít. V roce 2009 publikoval se
svým týmem v časopise Psychology
and Health studii, v níž se věnuje
účinku odpouštění na zdraví srdce
kardiaků. Ukazuje v ní, že ti, kdo se
dokážou přimět k odpuštění, vyka-
zují ještě po čtyřech měsících zlepše-
ný průtok krve srdcem. Z fysiologic-
kého hlediska to dává smysl. Ve
chvílích, kdy vám mozek zaplaví
pocity hněvu a touhy po pomstě,
aktivují se najednou obě části auto-
nomního nervového systému - sym-
patická i parasympatická, přičemž ta
první člověka stimuluje, zatímco ta
druhá jej zneklidňuje. Představte si
pedály plynu a brzdy u auta. Co se
stane, když sešlápnete oba najed-
nou? Vůz se začne zuřivě zmítat, což

přesně odpovídá stresujícím proti-
chůdným signálům, které tělo a
srdce dostává vždy, když se člověk
oddává odporu a hněvu. Odpuš-
těním se však neléčí jen srdce. V roce
2011 zveřejnila Společnost pro beha-
viorální medicínu studii prokazující,
že pomáhá od nespavosti, a další
studie, tentokrát Lékařské fakulty
Dukeovy univerzity v Severní Karo-
líně, prokázala souvislosti mezi od-
pouštěním a posílením imunitního
systému u pacientů s pozitivním
HIV. Výzkumy tak rok po roku od-
halují nové a nové léčivé účinky
odpouštění – od nespavosti po rako-
vinu. Jsme velmi vděční odborní-
kům za tyto výsledky výzkumu,
protože potvrzují pravdu biblického
učení. V Bibli se setkáváme s trojím
odpuštěním. 
První je odpuštění Boží, které každý
z nás potřebuje. Jsme lidmi, kteří
zdědili přirozenost, ve které je
mnoho infekce zla. Pán Ježíš nám
tuto infekci odhaluje: „Z nitra totiž, 
z lidského srdce, vycházejí zlé myš-
lenky, smilství, loupeže, vraždy, ci-
zoložství, chamtivost, zlovolnost,
lest, bezuzdnost, závistivý pohled,
urážky, nadutost, opovážlivost.
Všecko toto zlé vychází z nitra a zne-
svěcuje člověka.“ (Mk 7,21-23). Tato
infekce zla v nás působí, vede ke
zlým myšlenkám, slovům i činům,
odděluje od Boha a naplňuje nitro
nepokojem a výčitkami. S touto
duchovní a mravní špínou nemůže-
me mít společenství s Bohem, ani
pokoj a radost v srdci; potřebujeme
nutně Boží odpuštění a vnitřní pro-
měnu. David to vyjádřil slovy: „Ml-
čel jsem a moje kosti chřadly, celé
dny jsem pronaříkal. Ve dne v noci
na mně těžce ležela tvá ruka, vysý-
chal mně morek jako v letním žáru.
Svůj hřích jsem před tebou přiznal,
svoji nepravost jsem nezakrýval,
řekl jsem: Vyznám se Hospodinu ze
své nevěrnosti. A ty jsi ze mne sňal
nepravost, hřích můj.“ (Ž 32,3-5). A
pak vroucně prosil: „ Odvrať svou
tvář od mých hříchů, zahlaď všech-

ny moje nepravosti. Stvoř mi, Bože,
čisté srdce. Dej, ať se zase veselím 
z tvé spásy.“ (Ž 51,11-12.14). K prv-
nímu odpuštění dochází tehdy,
když si uvědomíme, co jsme zlého
mysleli, řekli a vykonali před sva-
tým Bohem, pokoříme se a prosíme
o odpuštění. Milostivý Pán Bůh při-
jímá naši prosbu a pro zásluhy Pána
Ježíše Krista nám odpouští a snímá 
z nás naši vinu. Člověk pak prožívá
úžasnou úlevu, pokoj a radost.
Druhé odpuštění potřebujeme, když
jsme něčím zarmoutili nebo zranili
svého bližního. Je nutné, abychom
se pokořili, šli za ním a poprosili o
odpuštění. Není to jednoduché, pro-
tože pokoření sebe samého je pro
většinu lidí velmi náročné. Sebe-
pokoření je však tou jedině sprá-
vnou cestou. V Písmu čteme: „Bůh se
staví proti pyšným, ale pokorným dává
milost. Pokořte se tedy pod mocnou ruku
Boží, aby vás povýšil v ustanovený čas.“
(1 P 5,6). Na pokoření se a upřímnou
prosbu většina lidí reaguje odpuště-
ním. Po odpuštění zavládne opět
vzájemná úcta, důvěra a radost.
Třetí druh odpuštění nastává, když
někdo ublížil nám a my mu odpou-
štíme, i když nás o odpuštění nepro-
sil. V Novém zákoně nás učí odpou-
štět sám Boží Syn, když se na kříži
modlil za všechny, kteří ho odsoudi-
li k ukřižování i za ty, kteří ho nej-
hroznějším způsobem trápili, tupi-
li a znevažovali: „Otče, odpusť jim,
vždyť nevědí, co činí.“ (L 23,34).
V modlitbě „Otče náš“ se učíme pro-
sit o odpuštění i odpouštět: „A od-
pusť nám naše viny, jako i my od-
pouštíme těm, kdo se provinili proti
nám.“ (Mt 6,12). „Kdykoli povstáváte 
k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým
máte, aby i váš Otec, který je v nebesích,
vám odpustil vaše přestoupení.“ (Mk
11,25). Petr přistoupil k Ježíšovi a řekl
mu: „Pane, kolikrát mám odpustit své-
mu bratru, když proti mně zhřeší? Snad
až sedmkrát? Ježíš mu odpověděl:
Pravím ti, ne sedmkrát, ale až sedmde-
sátkrát sedmkrát.“ (Mt 18,22-23). 
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Pán zná ty, kdo jsou jeho! A zná je
velmi dobře. Dovede ocenit jejich
ryzost i opravdovost. Pán chválí
svoje věrné. Chválí je pro růst v lás-
ce, pro rytířství víry, pro pohotovost
služby bližnímu, pro věrnost v těž-
kých zkouškách života. Za to všech-
no jsi, křesťane, chválen. Ale přece
jen ti něco chybí. Je to duchovní
moc! Trpíš mezi sebou falešné učení
a s ním i falešnou životní praxi! Víš o
tom, ale nic s tím neděláš. Nemáš
vnitřní sílu, která by přetrhala nevě-
ru a nevěrnost. Žiješ kompromisem
a v kompromisu. Neumíš se posta-
vit na odpor něčemu, o čem dobře
víš, že to není správné, a že se to ani
tvému Pánu nelíbí. Víš dobře, že
nelze snoubit život naplněný Božími

příkazy se životem podle pohan-
ských ideálů. Stoupenci falešného
proroctví v tom vždycky spatřovali
a spatřují vlastní moudrost, dokonce
hlubší proniknutí k Boží pravdě.
Jenže to je velice zavádějící. Vidíš,
jak ses nechal svést? Necudnost,
pohanské obětní hostiny a další neš-
vary. A ti svedení ještě o sobě říkají,
že takovým životem pronikají do
hlubších tajemství. Jak se k tomu
postavíš? Nesmíš mít falešný ohled.
Musíš mít odvahu k upřímnému a
očistnému řezu, který je zároveň i či-
nem pokání. Musíš se držet víry 
v Pána Ježíše Krista! A Ježíš na tebe
nenakládá těžšího břemene, než
které bys mohl unést. Dej proto
pozor! Za pokáním přichází zaslíbe-

ní nového jitra, zaslíbení jitřní hvěz-
dy, zaslíbení Kristovy blízkosti. Pán
Ježíš Kristus je sám ta jitřní hvězda.
A tomu, kdo překonal v síle víry
temné stíny noci, se otvírá zaslíbení
spoluúčasti Kristovy vlády nad
pohany. Toto zaslíbení je určeno
všem, kdo vytrvají v dobrém až do
konce. Takže zaslíbení nové síly je
přichystáno tomu, kdo zápasil a zví-
tězil, i nad svou mdlobou! Nebuď
tedy mdlý, netečný nebo bezradný.
Nebuď kompromisní. Jsi na cestě k
branám věčnosti. Zmrtvýchvstalý
Beránek Boží tě na této cestě dopro-
vází. Volá tě a prosí tě o věrnost 
v jeho službách!

(pokračování příště)
Pavel Rybín

Poselství křesťanským sborům nA hrnčíŘském kruhu
jeremiáš 18,3-4

vždy znovu na hrnčířském kruhu
začínáš své dílo,

ty, věčně trpělivý s nepoddajnou hlínou,
vždy hotov ze zkažené

nádobu tvořit jinou.

nepustíš vzpurný střep
už ze své dlaně svaté

a začneš třeba
sedmdesátsedmkráte.

Prosadíš jistě svoje tvůrčí plány.
hrnčíři, nezdary nikdy nezklamaný.

vím, tvoje ruka znovu stisknout musí
nádobu, která rozpadla se v kusy,
když zdálo se, že hotovo je dílo.

Ach, vezmi, vezmi, prosím,
co tu ještě zbylo,

a byť i bolestí, však přetvoř, Bože silný!
již nikdy nechci utíkat z tvé dílny,

až na hrnčířském kruhu
z té hlíny tvrdé, chudé

nádoba, Pane, dle tvé vůle bude.

ZdenA gArAjová - jelínková

Zjevení 2,18-29 = odvAhA k očistnému ŘeZu

„Navraťte se k tomu, od něhož hluboko
zabředli synové Izraelští.“ Iz 31,6
„My jsme poznali a uvěřili o lásce, kte-
rou Bůh má k nám, Bůh láska jest, a kdo
v lásce přebývá, v Bohu přebývá a Bůh 
v něm.“ 1 J 4,16
Lživí a nenávistní lidé jsou ve světě
proti hledačům pravdy a dobrodin-
cům lásky zpravidla v přesile. Syn
člověka musí mnoho trpět, být po-
tupen a křižován, avšak třetího dne
z mrtvých vstává možná i dnes. Do-
sud působí Bohu jeho stvoření ne-
změrnou bolest a lítost, ale také i
dnes ještě se ve svaté skrytosti ne-
bes radují i nad jedním hříšníkem
činícím pokání. Tak aktuální je evan-
gelium.
Pán Ježíš se s učedníky před svým
utrpením modlí: „Otče, oznámil jsem
jméno tvé lidem, které jsi mi dal ze svě-
ta“ (J 17,6)… Dávno přece Izrael
vyznává: „Hospodine, ty jsi Otec náš,
my hlína, ty pak učinitel náš, a tak jsme
všichni dílo ruky tvé“ (Iz 64,8). Jaké
tedy dosud nepoznané jméno Sva-

tého Izraelského? Ježíš z Nazaretu je
živou prezentací Boha silného nej-
vyššího, Hospodina, Otce našeho a
ze všech slov nejblíže tomu zjevení
je slovo LÁSKA. Tak je před počát-
kem všeho „Otec světel,“ píše Jakub,
„ u něhož není proměnění v čase, ani
v prostoru pro obrácení se jinam
zastínění“ (Jk 1,17-18). V časoprosto-
ru vězíme my, vystaveni změnám 
v pohybu odněkud někam. Všecko
teče (panta rhei), shrnul a zobecnil
svá pozorování světa Herakleitos 
z Efezu. Jakub nabádá k opatrnosti,
když myslíme a vzýváme toho, 
z jehož LÁSKY tento svět jest, proto-
že chtěl. Tak věříme a vyznáváme,
co nám svěřil, čím nás inspiruje. 
Vyjádřením jeho LÁSKY je vesmír 
v čase a prostoru. Tak začíná své
sepsání Ježíšova evangelia Jan: „Na
počátku bylo SLOVO, a to SLOVO bylo
u Boha, a to SLOVO byl Bůh.“ SLOVO
PRAVDY A LÁSKY, v němž je život
jako světlo lidí. Svítí do temností, ale
tmy ho nepohltí. 

Tak dal Duch tušit člověku počátek,
dnes bychom řekli Velký třesk, zro-
zení časoprostoru s jeho miliardami
let, zákonitostmi a konstantami, jak
jsme je odpozorovali. Konečně se
dnes teoretičtí fyzikové v kosmogo-
nii shodují, že vesmír má, sice nám
nedostupný a nepředstavitelný, ale
přece jen počátek: singulární bod
nepochopitelného NIC, řekne člo-
věk odcizený Bohu. Víra se vztahuje
k Iniciátorovi „JSEM“ (Ex 3,14; 
J 8,12), který tvoří, protože chce, a
stále ještě se dává smrtelníkům
poznat. O tom jsou Vánoce.
Protože chtěl, svítá ve stínu vod pra-
moří život. Laskavostí Boží, kterou
člověk bez Boha nazve „vhodnými
podmínkami“, vydává i země duši
živou (Gn1,24), a posléze dechem
Boží LÁSKY se stává duší živou i
člověk s pomyšlením na Stvořitele.
Duší vědomou sama sebe, chápající
příčinnou souvislost něčeho po
něčem, atd. Jsme duší živou nejen
slastí sytosti a sexu, ale schopnou

Povánoční přemítání iz 9,2.6; 1 j 1,1-10

I apoštol Pavel připomíná křesťa-
nům důležitost odpuštění: „Buďte 
k sobě navzájem laskaví, milosrdní, od-
pouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kris-
tu odpustil vám.“ (Ef 4,32). Jsme ne-
smírně vděční, že smíme být v Boží
škole a učit se prosit svého Pána o
odpuštění, prosit o odpuštění i ty,
které jsme zarmoutili nebo zranili a
také odpouštět všem, kteří nám
nějakým způsobem ublížili. 
Odpuštění má blahodárné účinky. 
V prvním případě dochází k obno-
vení důvěrného vztahu lásky mezi
svatým Bohem a člověkem. Srdce
člověka naplňuje pokoj, radost a jis-
tota, že je v Boží ochraně. V druhém
případě ze srdce člověka odchází
hněv, zlost i touha odplatit druhému
člověku za ublížení. Srdce člověka,
který odpustil, naplňuje pokoj, spo-
kojenost a radost.
Smíme dokonce prosit o odpuštění
zlého jednání, kterého se dopustila
naše společnost. Ve dnech 17. až 25.
května 1995 se konala v Soulu mezi-
národní konference misijních pra-
covníků z celého světa. Na konfe-
renci se sjelo 4 a půl tisíce misijních a
evangelizačních pracovníků ze 186
zemí. Byl jsem svědkem následující
události: Japonský delegát pastor

Dr. Paul Ariga klekl na jevišti na
podlahu před korejským delegátem
Issacem Lee a před celým shromáž-
děním řekl: „Tvůj dědeček byl zabit
Japonci ve jménu císaře. Japonci
nazývali 2. světovou válku svatou
válkou, ale to byl hřích.  Lituji toho
před Bohem. Jedině skrze krev
Ježíše Krista prosím tě odpusť mi a
Japoncům. My jsme zabili tvého
dědečka.“ Korejský delegát s vel-
kým dojetím odpověděl: „Odpouš-
tím tobě i tvému národu. Prosím,
odpusť mi také; my jsme vás nenávi-
děli.“ Oba muži se pak vroucně
objali. Všichni přítomní byli dojatí.
Byl to viditelný projev působení
Ducha svatého v jejich svědomí.  
O Božím odpuštění čteme už i ve
Starém zákoně v Ex 34,6-7: „Hospo-
din, Bůh plný slitování a milostivý,
shovívavý, nejvýš milosrdný a věrný,
který osvědčuje milosrdenství tisícům
pokolení, který odpouští vinu, přestou-
pení a hřích.“ Když lid Izraelský stál
před zaslíbenou zemí, Jozue a Ká-
leb ho povzbuzovali k víře a další-
mu putování. Lid však uvěřil dese-
ti pesimistickým zvědům a začal
reptat a bouřit se proti Bohu. Mojžíš
pokorně prosil Boha o smilování a
odpuštění pro celý národ: „Promiň
prosím tomuto lidu vinu podle svého

velikého milosrdenství, jako jsi mu
odpouštěl od Egypta až sem. Hospodin
odvětil: Na tvou přímluvu promíjím.“
(Nu 14,19-20). 
Veliké Boží milosrdenství a slitování
vyjadřuje i prorok Micheáš: „Kdo je
Bůh jako ty, který snímá nepravost, pro-
míjí nevěrnost pozůstatku svého dědic-
tví! Nesetrvává ve svém hněvu, neboť si
oblíbil milosrdenství. Opět se nad námi
slituje, rozšlape naše nepravosti. Do
mořských hlubin vhodíš všechny jejich
hříchy.“ (Mi 7,18). „Dobrořeč, má duše,
Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho
dobrodiní! On ti odpouští všechny
nepravosti.“ (Žalm 103,2.3).  
Jsme nesmírně vděčni, že máme tak
laskavého a milujícího Otce v nebi,
že nejedná s námi lidmi podle na-
šich nepravostí, ale podle svého veli-
kého milosrdenství. Jsme velmi
vděčni za Písmo svaté, že se smíme
učit v Boží škole žít v harmonickém
vztahu se svým Stvořitelem i s naši-
mi bližními. Pak se mohou v našem
životě realizovat slova, která napsal
apoštol Pavel: „Radujte se v Pánu
vždycky, znovu říkám, radujte se! Vaše
mírnost ať je známa všem lidem. A pokoj
Boží, převyšující každé pomyšlení, bude
střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.“
(Fm 4,4.7). 

Stanislav Kaczmarczyk
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smíchu a pláče, duší s pamětí umož-
ňující vzdělání a tvorbu. Jedinečný
Stvořitel stojí za jedinečností jedno-
ho každého z nás. Jím živi tušíme
také svoji částečnost a nehotovost.
Hledáme jeho tvář.
Z něho, z Ducha slitovné Boží LÁS-
KY, jsou dávná předjímání jeho vi-
doucích a tlumočníků. Očekávání a
prorocká vidění přicházející plnosti
smyslu všeho, kdy Bůh milované-
mu stvoření, navzdory zármutku a
bolesti, kterou mu působí (Gn 6,6),
zpřístupní svatou svoji skrytost 
(J 14,1-3). V tom je LÁSKA… Ne že
bychom my Boha milovali, ale že
ON miloval nás a poslal nám svého
Syna, oběť slitování kvůli naší temné
nemožnosti být s ním“ (1 J 4,10).
LÁSKA, trápená k smrti těmi, které
miluje, někde zarezonuje. Někde
vzbudí ohlas, jako umírající zrno
probouzí život. LÁSKA vzklíčí hoř-
kostí pokání a spasitelným slitová-
ním… Zapomínáme snadno. Z po-
zornosti se vytrácí, co nechápeme.
Stejně, jako událost Velkého třesku,
uniká nám, že SLOVO PRAVDY A
LÁSKY se stalo tělem. Proto nám na
závěr adventu děti připomněly:
„Naleznete nemluvňátko plenkami ovi-
nuté, ležící v jeslích…“ Chápeme?
Ten chléb na krmelci němých tváří,
chléb z nebe sestupující, který dává
život světu? Brzy o sobě tento jedi-
nečný člověk Ježíš řekne: „Já jsem ten
chléb živý… Bude-li kdo jíst ten chléb,
živ bude na věky. A chléb, který já dám,
tělo mé jest, které já dám za život světa“
(J 6,50n). Rozumíme mu? Rozumí-
me v čase vánoční hojnosti volání:
Kdo se živí mnou, má příbytek ve
svaté Boží skrytosti LÁSKY, z níž je
všecko? Má život věčný? Hle, před
vámi v jeslích chléb těla, jako je vaše.
Vezměte, jezte, to je mé tělo, obnaže-
ní naší lidské neutěšenosti před
Bohem a zjevení jeho vánoční štěd-
rosti. Než ho utýrají řekne pravdo-
láskař Ježíš svým soudcům o svých
Vánocích: „Já jsem se k tomu narodil a
proto jsem na svět přišel, abych vydal
svědectví PRAVDĚ (dosvědčuji prav-
du o vás a PRAVDU Boží). PRAV-
DU jací jsme, jak tím trpí a jaké má
řešení…) Kdo je z PRAVDY, slyší můj
hlas“ (J 18,37). Poplivali ho, zbičova-
li a umořili na kříži. Vydává se
všanc našim rukám, rukám svých
trapičů, aby stvořil jedinou šanci
jejich a naší spásy: „Hle, radost veliká,
která bude všemu lidu…!“ Radost v
slzách těch z PRAVDY, kteří uslyší
zaslechnou můj hlas, a pro nesmír-

nou moji LÁSKU si mne zamilují;
toho, jejž tak ztrápili a někdy stále
ještě trápí, takže pláčí. („Plačtiví bra-
tři“ se kdysi v našem kraji říkalo
těm, kteří to tak brali. Zůstaly po
nich stopy ve skalách na konci záto-
ky potoka Mastníku.) Ne z evange-
lické slušnosti ani ze strachu, ale z
pohnutí LÁSKOU darovanou, z
lásky činí pokání…, a nebe se radu-
je: „Sláva na výsostech Bohu a na zemi
pokoj, lidem dobrá vůle!“
„Ta vůle, přikázání Otce, je život věč-
ný,“ shrnuje Ježíš své evangelium
před zástupy (J 12,50). Apoštol mlu-
ví o Otci, který nás učinil hodnými
účasti údělu svatých ve světle. O
Otci, který nás vytrhl z moci tem-
nosti a přenesl do království milého
svého Syna (Ko 1,12-13), k tajem-
stvím DUCHA PRAVDY A LÁSKY.
Smysl stvoření vidí Bible ve vzkříše-
ní člověka k LÁSCE Stvořitele, jíž
miloval Syna před ustanovením
světa (J 17,24). V obnovování této
naší identity v jeho blízkosti (1 K
15,44-45) nyní i vždycky (2 K 5,17n). 

Modlitba:
Otče náš, Lásko zjevená v Pánu Ježíši,
osloveni Vánocemi se chceme dobrat smys-
lu tvého příchodu na svět, PRAVDY tvé-
ho svědectví o nás a o tobě. Vzkříšený ze
smrti, kterou jsi u nás nalezl, živý, nezmě-
něný ve své LÁSCE, nás ujišťuješ o svém
zájmu k našemu dobrému. Jsi s námi, aby-
chom každý tento svůj dnešní den (jiný
nemáme) žili z tvého daru poznáváním
tebe. Zplodil jsi nás slovem pravdy a živíš
nás jím k životu věčnému. Dnes jasněji
než jindy, vidíme, jaké místo máš v našich
životech a s hanbou si přiznáváme, že jsme
ještě tak pro občasnou tvoji přátelskou ne-
náročnou návštěvu, která nestojí moc
našeho času, sil a prostředků. Ano, právě 
v těchto našich možnostech jsou naše
pokušení, vyznáváme, ale do svých problé-
mů tě sebou nebereme. Říkáme: neuvoď
nás… a zbav nás… a myslíme případná
pokušení a ohrožení zlem zvenčí, zatímco
ten zlý vysedává v nás a ty, nezván, se
nevměšuješ… My to s ním zkoušíme a
zacláníme světlo sobě i jiným. 
Odpusť nám, prosíme, své trápení s námi,
dobrotivý Otče, odpusť nám jalové dny
pohodlnosti, lenosti, prázdné zábavy, ano
ztučnělého srdce, kdy jako bychom byli od
pravého kmene odřezáni. Ještě se smiluj,
Bože, ještě nás, prosíme, očisti od sebekla-
mu a marnosti. Díky za každé ošetřování 
k duchovnímu růstu. Ještě dej, prosíme, i
nám nést ovoce ke tvému oslavení.
Amen.

Samuel Jan Hejzlar



Přijel jsem a zatroubil.
Počkal jsem několik minut. Pak jsem zatroubil znovu. Měla to být moje poslední
jízda toho dne, a tak jsem si říkal, že bych mohl odjet, ale místo toho jsem auto
zaparkoval, šel ke dveřím a zaklepal.
„Chviličku“, ozval se za dveřmi slabý hlas starší ženy. Slyšel jsem, jak tam něco
táhnou po zemi.
Dveře se otevřely až po dlouhé přestávce. Stála přede mnou maličká asi devadesá-
tiletá žena. Byla oblečená v kartounových šatech a klobouček se síťkou, jako v něja-
kém filmu ze 40. let. Vedle ní stál na zemi malý kufřík.
Byt vypadal, jakoby v něm nikdo po mnoho let nebydlel. Všechen nábytek byl
zakrytý prostěradly. Na stěnách nebyly hodiny, na poličkách nebyly ani hrnečky
ani nějaké ozdůbky. V rohu stála kartónová krabice plná fotografií a skleněného
nádobí.
„Pomohl byste mi odnést tu tašku do auta?“, požádala mě.
Odnesl jsem kufřík do auta a vrátil jsem se, abych pomohl té ženě.
Chytla se mě za ruku a pomalu jsme šli k vozu. Stále mi děkovala za laskavost.
„To nic není“, řekl jsem jí, „snažím se jen chovat se ke svým pasažérům tak, jak
bych chtěl, aby se lidé chovali k mé matce“.
„To jsi opravdu hodný chlapec“, řekla mi.
Když jsme se usadili do auta, nadiktovala mi adresu a zeptala se, zda bychom
mohli jet přes centrum.
„Ale to není nejkratší cesta“, upozornil jsem ji.
„Ach ano, já vím“, řekla. „Ale já nespěchám. Jedu do hospicu“.
Podíval jsem se do zpětného zrcátka. Její oči se leskly.
„Moje rodina už dávno odjela“, pokračovala tichým hlasem. „Lékař říká, že mi
nezůstává moc času“.
Pomalu jsem natáhl ruku a vypnul taxametr.
„Jakou cestou byste  chtěla jet?“, zeptal jsem se.
Následující dvě hodiny jsme jezdili po městě.
Ukázala mi budovu, kde kdysi dávno pracovala jako obsluha výtahu. Jeli jsme čtvr-
tí, kde s mužem žili jako novomanželé. Přivedla mě ke skladu nábytku, v němž byl
kdysi taneční sál, kam chodila ještě jako malá holčička. Občas mě požádala, ať
zabrzdím před konkrétní budovou nebo uličkou a seděla schoulená v koutku, beze
slova.
Pak najednou řekla: „Jsem už unavená, asi pojedeme“.
Jeli jsme mlčky na adresu, kterou mi dala. Byla to nízká budova, něco jako malič-
ké sanatorium s příjezdovou cestou podél průčelí. Dva sanitáři přišli k autu jak jen
jsme dorazili. Opatrně jí pomohli vystoupit. Museli ji čekat. Otevřel jsem kufr, a
zanesl malý kufřík do dveří.
Žena už seděla v pojízdném křesle.
„Kolik vám dlužím“, ptala se, když vytáhla kabelku.
„Nic“, řekl jsem. Vždyť si musíte vydělávat na živobytí“, namítla.
„Mám i jiné pasažéry“, řekl jsem jí.
Téměř bez přemýšlení jsem se k ní sklonil a objal ji. A ona mě také pevně objala.
„Daroval jsi staré ženě trochu štěstí“, řekla. „Děkuji ti“.
Stiskl jsem jí ruku a odešel. Dveře se za mými zády zavřely a byl to zvuk uzaví-
rající další knihu života…
Na zpáteční cestě jsem nebral žádné pasažéry.
Jel jsem, kam mě vedly oči, ponořený do myšlenek.
Nemohl jsem ten den skoro ani s nikým mluvit. Co kdyby ta paní natrefila na něja-
kého naštvaného řidiče, nebo na někoho, kdo by nechtěl tak dlouho čekat, než skon-
čí směnu? Co kdybych jí odmítl splnit její prosbu nebo co kdybych byl jen párkrát
zatroubil a prostě odjel? Nakonec bych chtěl říct, že nic důležitějšího jsem ještě 
v životě neudělal.
Jsme zvyklí si myslet, že náš život se otáčí v kruzích kolem velikých okamžiků, ale
ty veliké okamžiky nás často zastihnou nepřipravené, protože jsou krásně zahale-
né tím, co někteří mohou považovat za maličkost.

poslala Ludmila Hallerová

Letošní novoroční ekumenická slav-
nost proběhla v kostele sv. Václava
Na Zderaze v Praze 2, který patří
Církvi československé husitské. Stav-
ba patří k nejstarším v Praze a má
velice zajímavou historii. To, že se
dochovala až do současnosti, je ma-
lý zázrak.
Osada Zderaz je prastarého původu,
odvozovaného etymologicky od jmé-
na vlastníka Zderada. Roku 1115 se
ves připomíná i s kostelem. V letech
1180–1190 osada patřila dvěma čes-
kým šlechticům Kojatovi a Všeboro-
vi (Svéborovi) z rodu Hrabišiců,
kteří darovali svůj majetek k založe-
ní kláštera řádu křižovníků. Jelikož
tím obyvatelé vsi přišli o svůj farní
kostel, založili bratři románský kos-
tel sv. Václava, který převzal farní
funkce. Dochovala se dokonce zprá-
va o svěcení kostela 26. 11. 1181
pražským biskupem Valentinem.
Roku 1324 koupil klášter dům u kos-
tela s lázní a zřídil v něm špitál. Po
založení Nového Města se kostel sv.
Václava stal jedním z novoměst-
ských farních kostelů a byla při něm
škola i hřbitov. Dne 5. 8. 1420 byl
klášter vypálen husity a kostel sv.
Václava s farou byly předány husit-
ským kněžím. Po husitských vál-
kách došlo k obnově kostela a byly
přistavěny oltáře. Až do r. 1586 zů-
stal beze změny, pak na jeho záchra-
nu přispěl částkou 300 kop císař
Rudolf II. Roku 1623 daroval císař
Ferdinand II. kostel se zvonicí, zvo-
ny, školou, hřbitovem a s farou řádu
bosých augustiniánů. Roku 1646

bylo na západní straně kostela vy-
stavěno rozsáhlé klášterní stavení. 
O rok později byl kostel při obléhání
Prahy Švédy poškozen dělovými
koulemi. 
V roce 1785 byl klášter zrušen, od-
svěcen a od roku 1809 zde byla
umístěna novoměstská trestnice.
Kostel sloužil pro potřeby trestnice
až do roku 1884, kdy byla přemístě-
na na Pankrác, a celý komplex bu-
dov koupilo město. V rámci asanace
Prahy v 90. letech 19. století měl být
kromě kláštera zbourán i kostel. Pro
jeho záchranu intervenovala Komise
pro soupis stavebních, uměleckých a
historických památek královského
hlavního města Prahy a podařilo se
demolici kostela zabránit. Kolem
roku 1904 byl celý klášterní objekt
zbořen a terén zplanýrován na úro-

veň nově proražené Resslovy ulice.
Kostel se však rekonstrukce nedo-
čkal. V roce 1904 sice objednal Spo-
lek pro obnovu kostela návrh na re-
konstrukci, na kterém se podíleli
architekti Antonín Wiehl a Josef
Fanta, a v roce 1909 pověřila měst-
ská rada architekty Eduarda Socho-
ra a Ladislava Čapka záchranou
stavby. Kolem kostela byla však jen
vytvořena terasa a po roce práce
opět skončily. 
V roce 1926 kostel odkoupila ná-
boženská obec Praha – Nové Město.
Zrekonstruovala ho a v roce 1929
znovu pod jménem Sbor knížete
Václava otevřela pro veřejnost. No-
vý mobiliář byl z největší části vy-
tvořen Františkem Bílkem. V roce
1936 bylo pod sníženou pozdně
renesanční malovanou kruchtou cit-
livě zřízeno kolumbárium podle
návrhu ing. Belady.
V roce 1945 byla stavba poničena při
náletu a v roce 1968 byla opět poško-
zena tankovými střelami.

Helena Bastlová

Z historie kostela na Zderaze

Pozvánky
EKOlOGIcKá SEKcE ČESKé KřES-
ťANSKé AKADEMIE VE SPOluPRácI
S MEzINáRODNíM EKuMENIcKýM
SPOlEČENSTVíM (IEF) se připojuje 
k lednovým modlitbám a připra-
vuje Podvečer modliteb za životní
prostředí a náš vztah k němu s ká-
záním Mgr. Lenky Ridzoňové.
Toto ekumenické setkání se usku-
teční v úterý 10. ledna 2017 od 18 h
(předpokládaný konec do 19 h) 
v přízemí kláštera Emauzy, Praha 2,
Vyšehradská 49.  

JNe
* * *

JARNí záJEzD DO IzRAElE
20. – 29. BřEzNA 2017

Odlet v pondělí 12.25 h letadlem
spol. EL AL-LY 2522 z Ruzyňského
letiště, terminál sever 1. Sraz nejpo-
zději v 9.00 h. Spojení autobusem č.
119 ze zastávky Veleslavín metra A.
Přihlášky: plné jméno dle pasu,
telefon, e-mail, datum narození, č.
pasu, platnost od-do (platnost nej-
méně 6 měsíců od návratu) – posílat
L. Hallerové Veškeré další informa-
ce ohledně odletu, ceny, převodu
peněz a programu na uvedených
adresách:
Informace: Ivana Šímová – vedou-
cí zájezdu 
e-mail: iva.asia@seznam.cz
mobil: 725 677 158
Asistence: Ludmila Hallerová
e-mail: hallerova@volny.cz
mobil: 774 572 671
telefon: 242 428 814

jedno rito
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Poeticko-kritický kAtechismus / meditAce o víŘe A roZumu
gerd theissen

Tento katechismus je pokusem o shr-
nutí křesťanské víry do meditativních
textů, které zvou čtenáře ke kontem-
placi. Chce podnítit k přemýšlení o
základních a mezních otázkách živo-
ta. Stejně jako klasický katechismus je
rozčleněn do otázek a odpovědí.
Autor, přední německý teolog Gerd
Theissen, se snažil každý oddíl for-
mulovat tak, aby byl srozumitelný
sám o sobě a aby se mohl číst pokud
možno i samostatně.
Tyto meditativní texty jsou rozčleně-
ny do řádků, z nichž každý je nosite-
lem smyslu. Připomínají tak básně. 
V některých převládají obrazy, v ji-
ných reflexe, některé chtějí informo-
vat, jiné i kritizovat. Reprezentují pro-
testantismus, který chápe moderní
svět jako výzvu k tomu, abychom křesťanskou víru vyjádřili vždy nově.
Všude musíme rozlišovat mezi tradiční vírou a tím, co v ní dnes nacházíme
pravdivého a smysluplného.
V co možná nejúspornějších výpovědích jsem se snažil vyjádřit, co považuji na
křesťanské víře za nejdůležitější. Dával jsem přednost shodě se sebou samým před
shodou s dogmaty a církvemi. S takovýmto přesvědčením se ovšem protestant
nenachází na okraji své církve, nýbrž uprostřed ní. Protestantismus je nábožen-
ství rozumu a svobody. Tato věrouka je i přes svůj osobní charakter orientována
ke konsensu. Navazuje na tradici, nechce se od ní unáhleně distancovat. Usiluje o
porozumění a respekt pro víru i tam, kde se jí nedostává souhlasu.

G. Theissen
Dr. Gerd Theissen je od roku 1980 profesorem novozákonní teologie na
univerzitě v Heidelbergu. Ve svém bádání aplikuje sociologické princi-
py a metody na studium Nového zákona. Přitom nepřestává být plně
teologem, který ve svých sociologických pracích zdůrazňuje jejich teo-
logický i historický rozměr. Česky vyšla jeho mimořádně populární kni-
ha Galilejský (historické bádání o Ježíši formou vyprávění, Kalich 1996)
a Úvod do Nového zákona (Mlýn, 2008).
Přeložila Věra Lukášová.
464 stran, první vydání.
Cena 397 Kč
http://www.ekalich.cz/produkt/6483-POETICKO-KRITICKY-KATE-
CHISMUS-Meditace-o-vire-a-rozumu/index.htm

novinka z kalicha

Před nějakým časem jsem dostala dopis. Od kamarádky, kterou jsem padesát let nevi-
děla a  dobrých čtyřicet let o ní neslyšela. Kdysi jsme spolu hodně kamarádily, ale pak
jsme se odstěhovaly každá jinam, nějakou dobu jsme si ještě psaly a pak přestalo i to.
Až teď. Ale nebyl to dopis, který by potěšil. Psala, že již je sama a že má asi počátek
rakoviny. (Vzpomněla jsem si, že někdo v její rodině ji měl.) Že to nechtěla nikomu
říkat, ale že je to moc těžké a že si vzpomněla na mne.
O moc víc v dopise nebylo a hlavně tam scházela její adresa nebo číslo mobilu.
Razítko na známce prozradilo jen středně veliké město dost daleko ode mne.
Co teď? Bylo  mi hrozně mizerně. Pak jsem se přece trochu vzpamatovala a začala se
modlit. Konec konců jsem pastorační pracovnice, ale tohle bylo tak hodně jiné než má
obvyklá služba. Ty tři neděle byly hrozné. Prosila jsem Pána Boha, aby ji uzdravil,
nebo aby aspoň moc netrpěla, ale stále se mi zdálo, že je málo jen se tak modlit.
A pak přišel další dopis, docela jiný. Hned na začátku psala: „Jsem hrozně šťastná“,
a pak dál, že se mýlila ona i její lékař, že byla v nemocnici a tam jí našli něco banál-
ního, co prý „má kdekterá ženská a co se běžně odoperuje a vyléčí“.
Ale nejvíc se rozepsala o tom, jak na ni byli v nemocnici všichni moc hodní, jak jí
paní doktorka řekla, že už jí opravdu nic není, ale kdyby měla nějakou starost, že
může kdykoli přijít.
A jedna sestřička – ale všechny byly moc milé – jí pověděla, že paní doktorka je moc
hodná na všecky a že je to asi proto, že má za manžela faráře. A že on si ji moc dobře
vybral. „A tak jsem si vzpomněla“, psala kamarádka dál, „na naše hodně dávná léta,
jak jsme tenkrát jezdily na ta poloilegální sejití mládeže a bylo mi strašně hezky“.
Mně také a tehdy mě napadla ta věta, že Pán Bůh někdy dává víc, než oč jsme pro-
sili. Škoda jen, že zase chyběla adresa, ale když znám město, tak snad nebude tak
těžké nalézt nemocnici, moc jich tam asi nebude. Snad se s nimi nějak domluvím -
třeba přes tamější sbor. Chce to jenom mít trochu odvahy a důvěry v Pána Boha,
který dává často víc, než o co jsme prosili.

Hana Najbrtová

Bůh, který dává víc, než jsme
prosili


