
"Dík zA milost ke službě
bohu"

1. timoteovi 1,12-17

Také my se smíme podílet na tom,
že další lidé ochutnají nádhernou
Boží milost, najdou osobní vztah 
s Kristem a svobodu k projevům
nesobecké lásky. Apoštol Pavel nad
tím, že si k něčemu takovému Bůh
vybral právě jej, nepřestával žas-
nout. Z jeho slov adresovaných Ti-
moteovi vděčnost a úžas doslova
přetékají. Byl si totiž dobře vědomý
své dřívější zaslepenosti vůči Ježíši
jako Kristu. Pohrdal tímto Kristem a
s velkým uspokojením ponižoval
jeho následovníky. Proč si Bůh vy-
bral právě jeho - nejméně pravděpo-
dobného kandidáta na apoštolskou
službu? Možná správně tušíme, že
odpuštění tak velkého dluhu, pro-
budilo v tomto farizeovi obrovskou
vděčnost a lásku. On sám to vysvět-
luje tím, že na něm Bůh chtěl všem
ukázat, jak zachraňující milost může
proměnit opravdu kohokoli. Jakoby
říkal: „Jestliže zachránil člověka,

jako jsem já, pak je tu naděje pro
každého!“ Pavel, na základě své
vlastní zkušenosti, přímo skálopev-
ně vyznává: „Kristus Ježíš přišel na
svět, aby zachránil hříšníky.“ Bůh je
Zachránce, který hledá cestu k lid-
ským srdcím. Je to skutečnost, o kte-
rou se potřebujeme opírat, když 
s druhými sdílíme naději evangelia.
Pro Pavla to byla jistota a klíč k chá-
pání celého jeho života. Nic ho
nemohlo zadržet. Byl rozhodnutý,
svým dalším životem prokazovat
Bohu čest a slávu. Znovu a znovu
děkoval Pánu Ježíši, že se mu dal
poznat. Děkoval za odpuštění svých
vin. Děkoval za to, že si ho povolal
ke službě. A tento žár vděčnosti 
v něm nikdy nepohasl. Nezapomí-
nejme děkovat! Bůh potřebuje posly
živé naděje.

Pavel Kuchynka
farář sboru ECM 
Plzeň 1-Lochotín
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Hospodine, má sílo a má záštito, mé úto-
čiště v den soužení.
Prorok oslovuje Boha a toto oslovení
je zároveň i vyznáním. Takto vyjad-
řuje, že Bůh je jeho opora a ochrana,
jeho útočiště.
Útočiště je místo, kam utíkáme před
nebezpečím. Může to být hrad, kos-
tel anebo policejní stanice… Ale jak
může být útočištěm Hospodin? Kde
je, když ho potřebujeme? Vlevo, vpra-
vo, nahoře, dole? A je vůbec někde?
Umíme si představit Pána Boha jako
sílu. Sílu, která nás povzbudí, když
nám je mizerně, když máme strach
anebo když prožíváme zármutek a
beznaděj. Tehdy Boží blízkost námi
projde jako vlna potěšení a my opět
víme, že jsme na správné cestě. Je

posílena naše důvěra naděje, že jed-
nou uvidíme lépe, pochopíme víc, že
naše doufání není klam. Neboť, když
je Bůh, musí být i smysl toho, co žije-
me. - Ale jak je to s tím útočištěm?
Jeremiáš prorokuje zajetí, odvlečení
lidu do cizí země. Vidí, že je to zlé 
s celým Božím lidem. - A co vidí ja-
ko nejbližší budoucnost? Ponížení,
spoušť, smrt… Lidé usychají jako
rostliny bez vody. Co by je také moh-
lo zavlažit? - Chrám je zničen, a oni 
v cizí zemi. Jejich země je zasypaná
pískem Jejich životy jsou zase pís-
kem v oku těch jinověrců, mezi kte-
rými vyčnívají jako zlomený kůl…
Obrazy budoucnosti jsou děsivé.
Jeremiáš trpí, pláče. Užírá se. - A tu
najednou, přes veškerou bolest a trá-

pení volá: Hospodine, útočiště mé!
Chceme mu rozumět. Kde vidí pro-
rok to útočiště? V čem? Můžeme říci
prostě: v Bohu. A možná budeme
mít pravdu. Bůh opravdu dokáže
člověka obstavit svým pokojem jako
hradbou i za těch nejtěžších situací. -
Myslíme často na mnohé mučední-
ky – a také na Mistra Jana Husa. Od-
volal se k nejvyššímu Soudci, k Ježíši
Kristu. Odevzdal do Jeho rukou celý
spor. I celé své vyznání, které může-
me heslovitě naznačit: Ježíš Kristus
je Pán; normou je Kristův zákon… A
Hus, zmučený a těžce nemocný, ne-
odvolal a šel na smrt. Umíral s písní.
Zpíval: Kriste, Synu Boha živého,
smiluj se nad námi…

útočiště Jr 16,14-21

Dokončení na str. 2

Stovky lidí se znova už více než čtvrt století setkávají 21. června na
Staroměstském náměstí v Praze, aby si připomněli výročí popravy 27
představitelů stavovského odboje. Znova proto, že tato tradice vznikla 
v době první republiky a v období druhé světové války i po ní byla
násilně přerušena. Od roku 1990 se pietní shromáždění dělí na dvě části.
Ta první se odehrává v chrámu sv. Mikuláše, odkud vyjde slavnostní
průvod k desce se jmény popravených umístěné na stěně staroměstské
radnice - poblíž místa, kde stálo popraviště. Místo dnes na chodníku
vyznačuje 27 křížů, po kterých procházejí denně davy lidí, aniž by si
uvědomily, že se tady 21. června 1621 odehrála jedna z největších trage-
dií, která poznamenala osud i povahu našeho národa. Někteří histori-
kové tvrdí, že pobělohorská doba (kromě toho, že rozdělila národ hlu-
bokou propastí, kterou jsme dodnes nedokázali odstranit) způsobila i

skromná připomínka výročí 
staroměstské popravy

v roce reformace

Bohoslužbou a otevřením nové
kaple si Církev československá
husitská připomněla 90. výročí
úmrtí prvního patriarchy dr.
Karla Farského (26. 7. 1880 Ško-
dějov - 12. 6. 1927 Praha) v sobo-
tu 17. června v jeho rodišti a ve
sboru ve Vysokém nad Jizerou,
který nese jeho jméno.
Přes nepřízeň počasí se na boho-
službě pod širým nebem shro-
máždily desítky členů církve ze
všech diecézí. Liturgii vedli bis-
kupové (královéhradecký Pavel
Pechanec, olomoucký Rudolf
Göbel, pražský David Tonzar) a
biskup-patriarcha Tomáš Butta, který posloužil kázáním. Bohosluž-
bu doprovodil zpěvem dětský sbor Jizerka.
Ve Vysokém nad Jizerou následoval zajímavý program, který při-
pravila královéhradecká diecéze. Jednak byly představeny publikace,
které církev k výročí vydala, děti se mohly zúčastnit biblické výuky,

kreativních dílen nebo se pobavit vtipným loutkovým divadlem
ToTem. Pro dospělé byla připravena přednáška o rodném kraji dr.
Karla Farského a dva koncerty: Jaroslava Hutky nebo Tomáše Kočky.
Řada věřících dala přednost zahradní slavnosti, protože se mohli set-
kat s lidmi z ostatních diecézí a vyměnit si zkušenosti.

Prvního patriarchu si členové církve připomínají v jeho rodišti kaž-
doročně, protože si váží toho, že církvi obětoval celý krátký život (mj.
připravil liturgii, zpěvník, výklad věrouky, napsal řadu postil...) a
připravil půdu pro to, aby se mohla udržet až do dneška.

Helena Bastlová

AktuAlitA: Církev československá husitská připomnělA 90. výročí úmrtí prvního pAtriArChy thDr. kArlA FArského
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Stovky a tisíce křesťanů před Hu-
sem i po něm se v blízkosti smrti utí-
kali k Ježíši Kristu. I stovky a tisíce
Židů hledali ve svém Hospodinu, 
v našem Hospodinu, útočiště v pro-
následováních a pogromech!…
Ovšem, ne každá zkouška musí být
ukončena mučednictvím. Jsou i zá-
pasy bez viditelných dramat. Papež
Jan XXIII. v době příprav druhého
vatikánského koncilu prožíval velké
napětí. A tak se stalo, že se uklidil
do jedné kaple. Jeho sekretář ho hle-
dal několik hodin. Když ho konečně
objevil, ptal se: Kde jste byl, všude
Vás hledám? Papež přiznal: Tady, 
v kapli.- A co jste dělal celou tu do-
bu? - Co? Říkal jsem: Ty jsi tady, já
jsem tady… Našel útočiště ve svém
Bohu. A pochopil, že to, co se tak
těžce dojednává, je věcí Boží. Ne
jeho.
Podobně i my můžeme najít ten
hrad přepevný, když je nám nejhůř.
Není to samozřejmé. Vybojovat sku-
tečně duchovní zápas, nebývá jed-
noduché. Ne všichni jdou pod po-
vrch věcí… Jeden spisovatel napsal:
Lidé netouží po pravdě. Chtějí ujiš-
tění. Ujištění, že svůj život zvládají,
že jsou dobří. Že jsou v pořádku. -
Jenže v pořádku není nikdo z nás. A
v pořádku nebyl ani Boží lid za Je-
remiáše.
Boží hlas hřmí. Řekneš-li v srdci:
Proč mě to potkalo? - Pro množství
tvých nepravostí. Viděl jsem tvé
ohyzdné modly. Může snad Kušíjec
změnit svou kůži, či levhart svou
skvrnitost? - Jak byste vy mohli jed-
nat dobře, když jste se naučili pá-
chat zlo?… Rozptýlím je jako stébla
slámy, jež poletují ve větru z pou-
ště!… - To je soud. Boží hněv dosa-
huje vrcholu. A prorok dostává po-
kyn, při kterém se tají dech. Ne-
modli se za dobro tohoto lidu! Ani
když se budou postit, nevyslyším
jejich bědování. Zcela s nimi skon-
cuji, mečem, hladem a morem!

Jeremiášův úděl je děsivý. Je trápen
ve vězení, hozen do cisterny, ale on
přesto musí prorokovat, ohlašovat
příchod Božího trestu. Jeho proroc-
tví se naplní. Země je vypleněna, lid
odvlečen do zajetí. Doma zůstane je
loutková vláda a hrstka původních
obyvatel. A on, prorok pohromy!
Jeremiáš proklíná den svého naro-
zení. Trpí: tím, co prožívá i za svůj
lid. A tu se ozve jeho volání: Hos-
podine, má sílo, mé útočiště… Pro-
rok ví, že Bůh, ten jediný, Bůh Abra-
hama, Izáka a Jákoba, umí ochránit.
Ale umí i vzplanout hněvem… Jak
volat na svůj lid? A co má dělat on
sám? To neví. Ale pere se, zápasí...
A Bůh se přiznává. Přiznal se k Jere-
miášovi, přizná se i k nám.
Hospodin často připomíná minulá
vysvobození. Já jsem Bůh, který tě
vyvedl ze země egyptské, ze země
otroctví, slyší Boží lid od začátku. -
Teď něco podobného zaznívá i k pro-
rokovi: Nepřichystal jsem ti dobro?
Nesrazil jsem kvůli tobě nepřítele 
v čase zlém, v čase soužení? (Vzpo-
meň si, posuď!)
Takto Bůh jedná i s námi. Chce, aby-
chom si připomněli pomoc, které se
nám dostalo dřív. Cožpak jsi zapo-
mněl? Nikdy se tě nezřeknu! Ne-
pochybuj, ale věř! - Takto mluví Bůh
ke svým služebníkům. Odvrací naši
mysl od sebelítosti, strachu, a poutá
náš pohled k Jeho činům. A Jeho
dílo neustává. Probíhá teď a jde
dopředu. Za Mojžíše to příští bylo:
Uvedu vás do země, o níž jsem pří-
sahal, že vám ji dám. -  Je však vůbec
něco před Božím lidem v této situa-
ci? Vždyť se zdá, že budoucnost je
navždy ztracená. - Ale tak se to
může jevit jen z naší úzké perspekti-
vy. Boží ruka dosahuje dál a připra-
vuje něco nového. Už to drží, už to
hněte!
Prorok zápasí. Nechce povrchní
ujištění, nechce podléhat klamu.
Touží (jako Jób) po světle, po něčem
ryzím. Po živém Bohu, po Bohu bez
příkras a balastu. Pere se se sebou 
i proti sobě, pere se za svůj lid i proti
svému lidu!...Bůh není hluchý k ta-
kovému volání, a tak ho nenechá
bez povšimnutí. Řekne nejdřív to:

Nepřichystal jsem ti dobro? A po
tomto osobním slovu Hospodin
vzápětí vyhlásí zaslíbení pro celý
lid: Přivedu je zpět do země, kterou
jsem dal jejich otcům! - Ne konec, ne
smrt je na programu, ale nový začá-
tek! Je budoucnost, je něco dobrého
pro Boží lid – a tedy vždy i pro nás.
Je pro co žít, i když se nám rozpad-
ne svět a všechny naděje mizí ve
větru jak stébla slámy. Je pro co žít,
když Bůh něco právě připravuje!
Někdy jsme jak odsouzeni k zániku.
Meč smrti nám vezme někoho nej-
bližšího a my jsme jako bez ru-kou a
bez nohou. Jindy nás ochromí ne-
moc. Ale to není konec, to stále
nemůže být konec, když Pán Bůh
něco chystá.
Ptáme se dnes, co je útočiště, jak
může být Bůh útočištěm… Na Jere-
miášův zápas odpovídá Bůh tak, že
mu poodhalí budoucnost. Jeremiáš
touží po pravdě a Bůh ho do své
pravdy zasvětí. Uvádí ho předem,
už teď do příští záchrany. - Osvojili
jsme si termín, že nás Bůh a Kristus
předchází. Otec jde vstříc marno-
tratnému synu, Ježíš po svém vzkří-
šení předchází učedníky do Gali-
leje…To známe. Ale smíme to říct
ještě důrazněji. Bůh za námi přichá-
zí se svojí připravovanou budouc-
ností. Nepotvrzuje daný stav. Při-
chází s budoucností. Nejsme pod
skleněným zvonem. Mít útočiště v
Bohu znamená být vtahován do ně-
čeho, co ještě není vidět, ale už se
děje. Znamená to propadávat se do
toho, co Bůh přináší.
Tak tomu bylo za Mojžíše, tak to
vidíme u Jeremiáše, a tak to je i při
nás. Ono prosté Neboj se toliko věř,
není nic jiného, než spolehnout se na
budoucí Boží jednání. Útočiště je 
v tom, co se stane, v Bohu, jehož jmé-
no JHVH znamená nejen Jsem, kte-
rý jsem, ale taky Budu, který budu.
K budoucnosti obrací proud Ducha
i Jeremiáše. Ve chvíli, kdy oznamuje
zkázu, už vidí i to, co nastane po ní:
Bůh vrátí svůj lid a dá se poznat
národům. Poznají, že jeho jméno je
Hospodin. Amen. 

Marian Šusták

2 KJ-ET

z církví doma i ve světě
pApež přiJAl merkelovou A oCenil JeJí nAsAzení pro mír
Nasazení německé kancléřky Angely Merkelové za mír ocenil 17. červ-
na papež František a po zhruba čtyřicetiminutové soukromé audienci
ve Vatikánu jí předal medaili s olivovou ratolestí. Merkelová po svém
už čtvrtém přijetí u hlavy Římskokatolické církve řekla, že se cítí být
posílena pro boj proti chudobě v Africe a za ochranu klimatu.
"Povzbudil mne, abych dál šla touto cestou a stejně tak jako dosud bojo-
vala za mezinárodní dohody," řekla šéfka německých křesťanských
demokratů. Protestantka Merkelová podle DPA očekávala posilu od pa-
peže, s nímž jsou si v mnoha tématech obsahově velmi blízcí.
Rozhovor papeže s Merkelovou se měl soustředit na hlavní body nad-
cházejícího summitu hlav států a šéfů vlád zemí G20, který se bude
konat počátkem července v Hamburku za účasti amerického preziden-
ta Donalda Trumpa. Zvláštní vzpomínka patřila bývalému kancléři
Helmutu Kohlovi (který zemřel 16. června) a jeho neúnavné práci na
sjednocení Německa a Evropy, sdělilo Tiskové středisko Svatého stolce.

podle ČTK

vysoký preDstAviteľ pAlestínskeJ sAmosprávy DArovAl
peniAze izrAelskeJ nemoCniCi
Vysoký predstaviteľ Palestínskej samosprávy – z dôvodu ochrany svoj-
ho súkromia označený len ako „M.“ – daroval desiatky tisíc šeklov
zdravotníckemu centru Rambam v Haife po tom, ako sa tam liečil na
rakovinu. On sám je jedným z približne 1 200 Palestínčanov zo Západ-
ného brehu Jordánu a pásma Gazy, ktorí sa v nemocnici každý rok lie-
čia. Jeho dar je určený na výstavbu rekonvalescenčnej jednotky na
onkologickom oddelení. „Keď som prišiel do Rambamu, videl som tím
zdravotníkov, ktorý sa staral o pacientov, ale videl som aj utrpenie cho-
rých detí,“ zaspomínal M. na nedávnej slávnostnej udalosti, na ktorej
odovzdal svoj dar. „Palestínske, izraelské, sýrske a ďalšie deti sa tam lie-
čia na vážne ochorenia a potrebujú všetku pomoc, ktorú môžu dostať.
Izraelská aj palestínska spoločnosť v dôsledku násilia trpia. Chcem svet,
v ktorom môžeme všetci prispieť k mieru a zdraviu, starať sa o deti, za-
chraňovať životy, zdieľať vedomosti a dokonca školiť v nemocnici
Rambam palestínskych lekárov. Medicína je most medzi ľuďmi a ja
dúfam, že vďaka tomuto daru a tým, ktoré ešte prídu, sa všetci zaslúži-
me o lepší zajtrajšok.“

zdroj: icej.sk

500 let evropské reFormACe evAngelíCi oslAví v rAtiboři
Výročí reformace se Českobratrská církev evangelická rozhodla připo-
menout tam, kde má luterství zakořeněnou tradici, tedy na východě
republiky. Celocírkevní slavnost se uskuteční 10. září v Ratiboři. Pro-
gram zahájí slavnostní bohoslužby s kázáním synodního seniora Danie-
la Ženatého, liturgii povede farářka Jarmila Wiera Jelinek a o hudební
doprovod se postará Evangelický chór Zlín pod vedením celocírkevní-
ho kantora Ladislava Moravetze. Bohoslužby bude přenášet Český roz-
hlas. Odpoledne je na programu se koncert, přednáška, divadelní před-
stavení nebo komentovaná prohlídka. Chybět nebude program pro děti,
stánky s knihami nebo občerstvení.

(red)

útočiště Jr 16,14-21

Je vám, milí čtenáři, tento výrok
nějak povědomý? Krásně by se
vyjímal na bilboardu jakékoli
politické strany či na evangeli-
začním letáku. 
Nová Zelená vlna, slýchaná na
Radiožurnálu, má ve svém štítě
právě tuhle větičku. A před ní se
dozvíte, že tam či onde na dálnici
nebo silnici se pohybují lidé, nebo
také pes, jindy stádo ovcí, vepřů,
krav. A není vyloučen ani kůň. 
Žánrový obrázek z jedné písničky
Mira Žbirky popisuje, že: „Po dál-
nici beží kuoň.“ Je to vyjádření
nespěchání, „Len pomaly, len po-
maly“. 
Přes dálnici nepřejdeš, po ní se
neprojdeš, jen musíš dál, sem tam
zastávka na benzince, lze tam i
poobědvat, jak jsem se nedávno
při jednom autobusovém zájezdu
přesvědčila.
Zelená vlna všechen ten silniční 
i dálniční ruch mapuje. Ví o každé
pneumatice, provozu podlehnuvší
srně či čem na silnici a nabízí
další slogan: Pomozte nám najít
lepší cestu. Dle mého mínění veli-

ce sympatický program, jemuž
dala prostor Česká televize, Exit
316 nabízel východisko z „laby-
rintu světa“ ,a chce se mi věřit, že
leckomu mladému (a třeba i tro-
šku staršímu) ukázal ten správný
směr. Představíš-li si život jako
dálnici, lze ten mumraj opustit.
Stačí ale vždycky „jen“ si přečíst
Jan 3,16? 
Jako křesťané žijeme spolu doma,
s těmi druhými v práci, a dost
často, nenechali-li jsme se odradit
faktem, že i tam jsou „jenom lidi“
také ve sboru. A právě tady se vy-
skytujeme mezi slovy. Znějí nám,
někdy libě, jindy varovně či odra-
divě, z kazatelny, v různých deba-
tách na biblických hodinách jich
ještě přibude. Nabízíme tedy bliž-
ním „jen“ cestu slov? 
Slova, slova, slova ---- 
To přece snad tak není, tedy spíš
by nemělo být! 
Věta „Známe lepší cestu” to by
měla být nabídka vzhledem k po-
ptávce po něčem pravdivém, ne-
falšovaném, jistém! 

Eva Budzáková

známe lepší cestu
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to, že jsme dnes považováni za nejateističtější národ
na světě.
Od doby první republiky se pietního shromáždění
účastnili i představitelé politické moci - shromáždění
se několikrát zúčastnil i prezident Tomáš Garrigue
Masaryk. I dnes se pravidelně účastní senátoři, po-
slanci, europoslanci, starostové ..., což hodně vypoví-
dá o jejich vztahu k české historii.
Letošní setkání se konalo pouze v komorní atmosfé-
ře chrámu sv. Mikuláše, protože v roce reformace je
Staroměstské náměstí v rekonstrukci. Vzhledem k sou-
časné politické situaci na domácí i evropské scéně se
nemohli zúčastnit senátorka Daniela Filipiová, euro-
poslanec Jan Zahradil a poslankyně Miroslava Něm-
cová, kteří od počátku tato pietní shromáždění pod-
porovali. Jan Zahradil však poslal z Bruselu e-mail:
"Dovoluji si pozdravit všechny účastníky dnešní slav-
nostní vzpomínkové akce na události 21.června.
Bohužel nemohu být osobně účasten kvůli povinnos-
tem v Evropském parlamentu. Mám však radost, že i
letos, jako každoročně, je tato tradice dodržena. Vý-
znamných výročí, která spoluutvářela naši státnost 
i národní identitu, je třeba si vážit. Děkuji všem vám,
kdo nezapomínáte, všem vám, kdo předáváte dědictví
naší historie dalším generacím, všem vám, kdo vklá-
dáte vlastní energii i čas do organizace této akce.
Všichni konáte dobrou a záslužnou věc. Nashledanou
příští rok."
Účastníky pietního shromáždění v chrámu sv. Miku-
láše uvítala místní farářka Libuše Roytová a vzpo-
mínkové setkání moderoval zástupce Kostnické jed-
noty Pavel Černý, který přivítal zástupce pražského
magistrátu Jakuba Michálka, starostu Prahy 1 Oldři-

cha Lomeckého, místostarostu Mnichova Hradiště Ji-
řího Bínu a zástupce Města Ostrov, ředitele Domu
kultury Jana Filipa. Ten představil město, které letos
pietní shromáždění zaštiťovalo a zajistilo odbornou
přednášku o popraveném Jáchymu Ondřeji Šlikovi,
kterému zámek a panství patřilo. Přednášky s ná-
zvem “Jáchym Ondřej Šlik a jeho rodina” se ujala
historička Miluše Kobesová. Uvedla řadu zajímavos-
tí o rodině Šliků, jejíž potomci žijí ještě dnes a na
shromáždění se představili. Kromě nich přišli i po-
tomci Fridricha z Bílé, Václava Budovce z Budova,
Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic a Nathanaela
Vodňanského z Uračova. Modlitbou Kryštofa Ha-
ranta z Polžic a Bezdružic zpestřila program Jaro-
slava Kretschmerová z divadla Ypsilon.
Starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký rekapituloval naši
pohnutou historii a připomněl momenty, které po-
znamenaly národ na dlouhou dobu dopředu. Ještě
dnes jsme rozdělení např. i tím, že se neustále vede
spor o to, zda znovupostavit tzv. mariánský sloup.
Zástupce magistrátu Jakub Michálek k tomu uvedl,
že podobný spor se vede i na magistrátu a že je dnes
lepší se dívat dopředu a nerozdmychávat staré spory.
Program byl doplněn varhanním vystoupením prof.
Bohumíra Rabase, který uvedl část Gotické suity Leó-
na Boellmanna a III. chorál a moll Césara Francka.
Program ukončil koncert pěveckého sboru Resonan-
ce se sbormistryní a uměleckou vedoucí Miloslavou
Pospíšilovou. Definitivní tečkou za pietním shromáž-
děním byl společný zpěv státní hymny.
I takto okleštěné pietní shromáždění navštívili lidé 
z celé republiky i potomci z Rakouska a Německa -
ctitelé naší reformační tradice.

Helena Bastlová
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skromná připomínka výročí 
staroměstské popravy v roce reformace
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Znovu jsme se po roce ocitli, díky
hodným sponzorům na zahajova-
cím koncertu Pražského jara a se-
děli na tvrdé lakované lavici var-
hanní empory, sedadla 14,15. Ne-
pohodlná, ale výborná místa jako
na Petřínské rozhledně. Tady jsme
už vítali symfoniky z Vídně a 
z Petrohradu a nyní opět netrpěli-
vě čekáme na filharmoniky z Víd-
ně. Jejich orchestr je jedno z nej-
lepších těles na světě a když při-
cházejí do hlavního sálu vítá je
bouřlivý potlesk. Ovšem to, co se
děje při příchodu slavného světo-
občana Daniela Barenboima neu-
mím popsat. Potlesk neměl konce
a měl jsem strach, že koncert vů-
bec nezačne! 
Argentinec ve Smetanově síni Obec-
ního domu v naší Praze, ale pozor,
kdo a jaký Argentinec se ujme diri-
gování Smetanova díla? V sedmi
letech uskuteční svůj první veřejný
klavírní koncert v Buenos Aires, 
v roce 2006 je jmenován doživotním
čestným dirigentem (Chicago Sym-
phony Orchestra) a ještě následova-
lo jedno jmenování čestným diri-
gentem (Staatskapelle Berlin 2000).
Sto čtyřicet umělců je připraveno
předvést vrcholné dílo českého gé-
nia, cyklus šesti symfonických bás-

ní Bedřicha Smetany a tak Pražské
jaro zahájí dámy Charlotte B. a Anee-
leen L. krásným sólem dvou harf 
z básně Vyšehrad. 
Ale POZOR!! Nenápadným pohy-
bem ruky přeruší dirigent z Ar-
gentiny jemné tóny obou harfenis-
tek a čeká až neznámá VIP matka
ve spěchu s kňourajícím dítětem
opustí sál (možná, že VIP dítě če-
kalo jinou smetanu a polekalo se
vyšehradské skály) a já jsem dou-
fal, že se všichni přece jenom se-
jdeme pod Blaníkem!
Ticho v sále bylo hrozivé, snad ni-
kdo ani nedýchal. A tak opakova-
né BRNK, BRNK už podruhé za-
hajuje Pražské jaro.
Všiml jsem si, že na dirigentském
pultu není partitura Smetanova
skvostu; vidím jenom stavitele mo-
numentální katedrály z drahoka-
mů, a barevnými gotickými okny
pozoruji českou krajinu. Tábor a
Blaník mě vezmou do náruče a str-
hující bouře husitského chorálu
mně připomene hrdinství věrných
a statečných.
Zvládnutí rytmických úskalí, složi-
té dynamické struktury jednotli-
vých básní, vybudovat s orchest-
rem zvukomalebnou kulisu a na-
bídnout posluchačům alespoň chví-

li, zdůrazňuji alespoň chvíli nád-
herné hudby českého génia, aby
posluchači v sále Obecního domu
byli pozváni ke královské hostině.
Věřím, že nabídka šesti symfonic-
kých básní byla hodnotnější než
účast na rautu pro VIP hosty. Jak by
pochodil Ježíš s pěti chleby a dvě-
ma rybami? Lukášovská hostina
pro pět tisíc poutníků by jistě neu-
razila argentinského světoběžníka.
Jen ten, kdo miluje Bedřicha Sme-
tanu a jeho dílo umí dirigovat zpa-
měti a procházet celou naší krás-
nou zemí. Poutník kráčí podle mi-
mořádného jízdního řádu, začíná
u Vyšehradské skály ve stověžaté
Praze a cíl je až u legendární hory
Blaník v jižních Čechách. Šest za-
stavení, šest pohledů do minulosti
české krajiny a šest setkání s jazy-
kem a dějinami prostých lidí.
Setkání Daniele Barenboima s Bed-
řichem Smetanou bylo velkou
událostí a potlesk na konci koncer-
tu nebral konce. Potlesk při stan-
ding ovation.

(zš)
Radost z návštěvy koncertu diri-
govaného Danielem Barenboi-
mem byla zkalena jen nečekaným
úmrtím našeho slavného dirigenta
Jiřího Bělohlávka. 

Ježíšovu modlitbu díků (L 10,21) je třeba vidět v širším zarámování do celku evan-
gelia. Následuje totiž nedlouho poté, co Mistr vyslovuje své přísné a nekompromis-
ní „běda“ nad těmi místy, která s učedníky sice navštívil, avšak v nichž nenašel víru,
ani uznání a přejné přijetí.
Nyní se Ježíš připravuje na cestu do Jeruzaléma. Nedělá si přitom žádné iluze. Ví
dobře o tom, že si o něm vlivní a mocní už udělali dopředu nepříznivý, negativní
úsudek. Moudří a rozumní se prostě uzavírají evangelijnímu poselství.
Za toto důležité poznání děkuje Ježíš svému nebeskému Otci. U mocných, sebespo-
kojených, sebejistých a nábožensky vyspělých a pyšných naráží na zcela nepřekona-
telné překážky. Mnohá srdce prostých, chudých, tichých a odstrkovaných lidí se mu
však naopak otevírají dokořán.
Okolo Ježíše jsou vesměs lidé, kteří nemají nijak zvučná, známá a slavná jména, a
jejichž postavení ve společnosti je také často značně problematické. „Velebím tě,
Otče, Pane nebes i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými, a zje-
vil jsi je maličkým“ (L 10,21). Slovu „maličký“ je třeba rozumět ve smyslu nedo-
spělý, nezkušený, prostý, skromný, ano: „v duchu chudý“. Jde ovšem o ty, kdo jsou
schopni i ochotni dát se obdarovávat, otevřít se. O ty, kdo vědí něco o tom, že to nej-
důležitější v životě nemají vposledu sami ze sebe. O ty, kdo poznávají a uznávají, že
jsou odkázáni na slitování a přispění někoho mocnějšího než jsou lidé.
V Ježíšově jásotu, v jeho „velebím tě, Otče“, je nicméně skryta i určitá tíseň z toho,
že si před jeho poselstvím zakrývají určité skupiny své uši. Překvapivá a přímo nepo-
chopitelná je ovšem skutečnost, že se Ježíš – a to i navzdory trpkým zkušenostem –
dokáže i radovat. Ano, Otče, tak tomu má být, „tak se ti zalíbilo“.
Co je vlastně skryto moudrým a rozumným? Původně jde zřejmě o Ježíšovy mocné
činy a o jejich hlubinný význam. V celkové souvislosti pak může jít i o to, že se
„maličcí“ mohou těšit a radovat z té výsady, že jsou jejich jména známa Bohu, ano,
že jsou „zapsána v nebesích“ (L 10,20).
Nicméně, my se dále ptáme: Jak se může radovat Ježíš z toho, že s ním a s jeho zvěs-
tí nechtějí mít celé vrstvy národa nic společného? Proč ho těší, že zůstávají kdesi
stranou a neoslovitelní ti „moudří a rozumní“?
Nejprve se však tažme: kdo se za nimi nejspíše skrývá? Uvažovat můžeme třeba o
Ježíšových sourodácích. Pro ně je Ježíš jen syn tesaře Josefa. A ještě k tomu syn znač-
ně nezdárný. Neplní dobře své rodinné povinnosti. Po otcově smrti měl jako nejstarší
syn převzít jeho místo – a to se všemi úkoly a odpovědností – a stát se pánem domu.
Ježíš však právě to, co se od něho takřka samozřejmě očekává, a co se sluší a patří,
neudělá. Vidí před sebou narýsovanou docela jinou, dosud neprošlapanou a nezma-
povanou životní cestu. Na ní je i neodolatelně volán. Shromažďuje kolem sebe sku-
pinu žáků, učedníků. Ukazuje jí nové životní možnosti. Třeba to, jak je pošetilé lpět
na majetku, postavení, či na dlouhodobě posvěceném životním rytmu a přejímaných
zvyklostech.
Ježíš je nakonec rád, že se k němu nepřidali sourodáci. Ti, kdo dovedou posuzovat jen
z vnějšího hlediska. Běda, kdyby se jim Ježíš stal falešným idolem, vzorem, a oni byli
přesvědčeni o tom, že spása tkví především v rušení stávajících společenských struk-
tur a vazeb, v nešetrném bourání všech tradic a dokonce i v potulném životě.
Nejnebezpečnější jsou pro Ježíše ti konkrétní „moudří a rozumní“, na něž narazí ve
svatém městě Jeruzalémě. S jejich jakýmsi předvojem se setkává v galilejských syna-
gogách. Nejde zde pouze o to, že tito lidé usilují o Ježíšův život. V naší souvislosti
hrozí ještě jiné ohrožení. Zákoníci a protřelí politici totiž dovedou zeslužebnit nábo-
ženství tak, aby sloužilo vyloženě jejich cílům, aby podporovalo jejich zájmy.
Kolikrát jen v dějinách docházívalo k neblahému a ostudnému sepětí trůnu s oltá-
řem.
Nejhorší je, když chtějí „moudří a rozumní“ využít křesťanskou víru pro své nečisté
cíle. Potom chtějí řídit církev i po vnitřní, obsahové, věcné stránce. A Ježíš pak děku-
je svému Otci za to, že zná ty, kdo ho nepřijímají, a kdo ho posléze dovedou až na
potupný kříž na Golgotě.
Žijeme ve společnosti, která je v našich končinách ve zdrcující většině nekřesťanská.
Církev se nemusí obávat těch, kdo proti ní a její zvěsti otevřeně brojí. Těch teď ostat-
ně ani není moc. Ohrožení přichází z jiné strany. Není proto hned vidět. O to je však
nebezpečnější. Přichází od lidí, kteří snad ani doposud své svazky s církví zcela
nezpřetrhali. Nevystoupili z ní, avšak již po léta nechodí do kostela a své životy vůbec
neutvářejí podle Písma.
„Maličcí či nedospělí“ jsou otevřeni pro oslovení. Mají i široké srdce. Poznávají, co
nutně potřebují ke smysluplnému životu. Žijí z radostného poselství evangelia.
„Moudří a rozumní“ si naopak myslí, že drží ve své ruce klíče ke všem problémům,
že si vždy sami poradí.
Přejme si proto vroucně, abychom vědomě a vždy patřili k těm „maličkým“, a dáva-
li se rádi i vděčně obdarovávat shůry. K těm, kterým otevírá oči i nitro sám Ježíš, aby
mohli vyslovit v plnosti „Abba“ – Otče, a tak poznali, že jsou a zůstávají před Bohem
napořád jen malými dětmi. Chtějme být i my těmi maličkými, odkázanými prvořa-
dě na štědrost, lásku a milost Otcovu.

Jaroslav Nečas

Ježíšova radost 
z maličkýchmá vlast podruhé

To požehnané přání, které zřejmě
zvedá některé reformované „ze
židle“ nepochází ode mne, i když
nemám problém se s ním ztotožnit.
A nevyslovil ho ani Tomáš Halík,
když vřele přivítal volbu prvního
jezuitského papeže a s nezvyklou
upřímností dodal, že Tovaryšstvo
Ježíšovo patří k tomu nejlepšímu, co
může Církev světu nabídnout. Zde
je to nadpis komentáře, který v Ka-
tolickém týdeníku (KT 33/2014)
pochází z pera evangelického faráře
M. T. Zikmunda, když aktuálně ko-
mentoval cestu papeže Františka do
Jižní Koreje. Ten v návaznosti na
velké jezuitské misionáře (František
Xaverský, Mateo Ricci aj.) zvolil „po
jezuitsku“ asijské destinace.
Jezuité se víc než jiní dostávali do
napětí mezi víru a náboženství, mezi
pavlovskou svobodu (1 K 9,19n) a
instituční vázanost, až byli nakonec
na 40 let (1773-1814) zrušeni jako řád
papežem malého ducha, Klemen-
tem XIV., kterému byli již předtím
trnem v oku. O století dříve se totiž
vyhrotil spor o tzv. „čínské obřady“
kdy šlo o to, zda pro šíření evangelia
je přípustné použít i forem pohan-
ských. Jezuitští misionáři působili 
v Pekingu na císařském dvoře velmi
úspěšně jako přední rádci v oboru
diplomacie a věd a důkladně si
osvojili čínské způsoby a zvyky.
Přejali čínské obřady i s obleky, aby
tak  mohli nenásilným způsobem
předat evangelium v návaznosti na
místní tradice, kde úcta ke Konfu-
ciovi formovala život. Pohlíželi na
tyto obřady s respektem a nepoklá-
dali je za uctívání falešných bohů,
zatímco papežským stolcem vyslaní
řeholníci je považovali za modlo-
službu, kterou nelze trpět. Jezuité
argumentovali tím, že ač je pro víru
nebezpečné tyto obřady připustit, je
ještě nebezpečnější je zrušit. Dále jim
byl vytýkán důraz na „oslaveného
Krista“ bez prioritního odkazu na
„ukřižovaného Krista“ - znali totiž
čínský odpor k násilí. Po vleklém

sporu s Římem byly „čínské obřa-
dy“ příslušnou kongregací zakázá-
ny a trpělivá práce mnoha desítek let
obrácena vniveč. Trvání Vatikánu
na teologické pravověrnosti způso-
bilo trhlinu a izolaci Číny po staletí.
Císař vypověděl papežského legáta
z Číny a prohlásil: „Poznal jsem, že
Zápaďané jsou opravdu malí. Zdá
se, že jejich náboženství se neliší od
malých bigotních buddhistických a
taoistických sekt“. Co k tomu dodat?
Snad jen to, že ve svatém rozhorlení
nad směšováním prvků lidských a
božských bylo inkviziční Svaté ofi-
cium tak blízko protestantům jako
nikdy předtím!
Náboženskost, religiozita; už v sa-
mém základu toho slova je spojení,
religio (z lat. religo): navazuji, znovu
spojuji. A byli to v první řadě vždy
jezuité, kteří pro svou vzdělanost a
šíři záběru byli téměř u všech inicia-
tiv, navazovali na, spojovali s. 
V návaznosti na astronomická pozo-
rování – už mnoho let je jim svěřena
špičková Vatikánská observatoř
(http://www.astronom.cz/gry-
gar/vatikan.htm) - byli hlavními
poradci (C. Clavius) papeže Řeho-
ře XIII. při reformě a zavedení sou-
časného kalendáře. 
Velkou postavou byl francouzský
jezuita a paleontolog T. de Chardin,
který už počátkem 20. století v ná-
vaznosti na evoluční poznatky nastí-
nil optimistickou vizi vývoje lidstva
až k bodu Omega, setkání s Kristem
na konci dějin. Jejich teologové
(Rahner, Bea, De Lubac aj.) byli hlav-
ními strůjci změn a „zdnešnění“
církve na II. vatikánském koncilu;
byl to tak trochu „jejich koncil“, k zá-
visti a nevůli jiných, co změnám
nepřáli. V návaznosti na reformaci
přispěli ke změně liturgie a pojetí
eucharistie jako hostiny, s přihléd-
nutím na globální propojování světa
přispěli k formulacím pozitivní role
nekřesťanských náboženství a k dia-
logu s judaismem v deklaracích
Nostra aetate a Redemtor hominis,

které hovoří o náboženstvích jako 
o "velkolepém bohatství lidského
ducha“ (ET-KJ 5, 6-7/2013). Vzali 
v úvahu i pozitivní prvky „opia li-
du“, marxismu, a přispěli tak (J. Sob-
rino) k nástinu „jihoamerické“ teolo-
gie osvobození. Ač církví ve svém
celku odmítnuta, její důrazy na služ-
bu a pomoc chudým v éře vlády
kapitálu „bez lidské tváře“ nechaly
nesmazatelný otisk v pontifikátu
papeže Františka.  
V současném katolicismu převládla
ve vztahu k mimokřesťanským
náboženským projevům ona tole-
rance, která byla příznačná pro jezu-
ity ve vztahu ke zmíněným „čín-
ským obřadům“. „Úcta ke každé osobě
má vést křesťana k tomu, aby miloval a
respektoval všechno, co je dobré v kultu-
ře a náboženském úsilí druhého člověka.
Teologicky mluveno, každé náboženství
představuje tradiční způsob, jakým urči-
tý národ odpovídá na dar a osvícení
Boží“ (Nostra aetate). A protestant-
ské církve se, alespoň v Indii, ubírají
stejnou cestou, kdy během posled-
ních sta let vzniklo v Indii přes stov-
ku církví a společností snažících se
spojit prvky hinduistické kultury se
studiem Bible a s vyznáním panství
Ježíše Krista, jak o svých dojmech 
z této země referovala kdysi Jana
Opočenská (ET-KJ 3-4/85). 
Je to nepřijatelný náboženský syn-
kretismus? Pro určitou část křesťanů
určitě ano. Ale jezuité tento pavlov-
ský přístup „všem jsem se stal vším,
abych získal aspoň některé“ (1 K 9,19n)
vzali za svůj a praktikovali na svých
misiích mezi prvními. 
K chvále české reformace budiž
řečeno, že jim v tom na jiných úze-
mích zdatně sekundovali bratři 
z Jednoty bratrské. 
Již před sto lety píše prozíravý A.
Stifter, že začíná doba, kdy člověk
bude vtažen do všeobecného styku.
Ve stejné době nabádá luterský bis-
kup N. Söderblom křesťanstvo, aby
zužitkovalo všechny náboženské
podněty a vzruchy. F. Heer se roze-

pisuje ve svém díle „Bohatší život“ o
Bohu stále větším. A pak je tu origi-
nální a bystrý Chesterton, který ve
své „Orthodoxii“ popisuje zkuše-
nosti přerodu agnostika v křesťana.
Cituji: „Čím více jsem uvažoval o křes-
ťanství, tím více jsem poznával, že když
stanovilo pravidla a řád, hlavním smys-
lem toho řádu bylo, aby dobrým věcem
byla úplně povolena uzda... Evropské
země, které jsou dosud ovlivněny kněží-
mi, jsou právě země, kde dosud žije zpěv
a tanec, pestrý kroj a umění na volném
vzduchu. Katolická nauka a kázeň je
snad zdí, ale je to zeď kolem hřiště...
Křesťanství je jediné zřízení, jež uchova-

lo pohanskou radost nezbedných dětí
Božích..“
Možná, že právě tohle dnešní evan-
gelické spiritualitě chybí, ona „po-
hanská radost“ v křesťanské svobo-
dě „Miluj – a čiň co chceš!“ (Augus-
tin). Tu snad člověk najde, včetně
toho zpěvu a tance, ještě tak na kato-
lické jižní Moravě! 
Možná nám, z reformace vzešlým, 
k tomu chybí katolické přesvědčení,
že „milost neruší přirozenost“ (Tomáš
Akvinský). Jako bychom křečovitě
drželi, že přirozenost ruší (pohoršu-
je, znemožňuje) milost. 

(pH)

bůh žehnej jezuitům!



Můj lid však pozná, pozná v onen den,
že to jsem já, kdo prohlašuji: Zde jsem.
Jak je krásné, když přicházejí ti, kteří
přináší radostnou zprávu, kteří zvěstu-
jí pokoj, hlásají dobré poselství a ozna-
mují spásu ... Iz 52,6-7
Apoštol je Ježíšův učedník a zdá se
mi velmi příhodné Cyrila a Meto-
děje nazývat tímto krásným ná-
zvem a kteří tak naplnili toto staro-
zákonní proroctví novozákonním
evangeliem.
Oba bratři byli posláni na Moravu
císařem Michaelem III., na něhož se
moravský kníže Rastislav obrátil 
s touto žádostí: "Náš lid se odřekl
pohanství a drží se křesťanského
zákona, ale nemáme takového uči-
tele, který by nám vyložil v našem
jazyku pravou křesťanskou víru".
Byli vybráni, protože  byli připrave-
ni k takovému úkolu. Oba bratři se
již předtím intenzivně zabývali
myšlenkou misionářského působe-
ní mezi Slovany. Získali pro tento
plán i řadu spolupracovníků.  Pře-
devším Konstantin má zásluhu na
sestavení slovanské abecedy a je
dobré si povšimnout velikého nad-
šení, aby jeho prostřednictvím mlu-
vil Kristus. Své překladatelské dílo
uvádí takto: "Proto slyšte, Slované,
Slovo, které od Boha přišlo, Slovo,
jež krmí lidské duše, Slovo, jež sílí

srdce i rozum, Slovo, jež vede k po-
znání Boha."
Překlad části Bible byl dokonalý,
přesný a výstižný. Oba bratři byli
přesvědčeni, že jednotlivé národy
nemohou pokládat Zjevení za plně
přijaté, dokud je neuslyší ve svém
jazyce a nebudou je číst v písmu své
vlastní abecedy.
Misie měla záhy neobvyklý úspěch.
Oba bratři i jejich spolupracovníci si
získali mezi lidmi velké sympatie.
To však vzbudilo nevraživost u
franckého kleru. Zvláště jim vadilo,
že se staroslověnština používá jako
bohoslužebný jazyk. Oba bratři se
proto v r. 867 vydali do Říma, aby
tuto skutečnost obhájili. Svým od-
půrcům Konstantin jako hlavní
mluvčí řekl: "Nepadá déšť Boží stej-
noměrně na všechny? Nebo nesvítí
slunce stejně všem? A nedýcháme
všichni stejný vzduch? Tak proč se
nestydíte nechat jen tři jazyky, lati-
nu, řečtinu a hebrejštinu a odsoudit
všechny ostatní jazyky a národy ke
slepotě a hluchotě? Povězte mi, zda
si představujete, že Bůh je bezmoc-
ný a tedy nemůže to dáti, anebo je
závistivý a tedy toto nechce?"
Když papež Hadrian II. poznal
smýšlení a názory obou bratrů,
slavnostně prohlásil, že povoluje
jak překlad Bible, tak slovanský bo-

hoslužebný jazyk. Víme, že Kon-
stantin (Cyril) se již na Moravu
nevrátil, protože byl vážně nemo-
cen a v Římě zemřel. Odpovědnost
za misii teď ležela jen na Metodějo-
vi. A nebylo to snadné, zažíval
mnoho protivenství, ale až do jeho
smrti (885) se poselství evangelia na
Moravě šířilo a když pak bylo zni-
čeno, šířilo se do ostatních slovan-
ských zemí.
Zlatým písmem se tak oba bratři
zapsali do našich dějin.
Je pozoruhodné, jak předstihli svoji
dobu. Důraz a prosazení používat
bohoslužebný jazyk všech národů,
důraz na znalost Bible a její uplat-
ňování v životě pak nastalo až 
v české husitské reformaci, později
ve světové reformaci a v Římskoka-
tolické církvi až ve dvacátém století
po II. Vatikánském koncilu.
Neméně důležitý je jejich odkaz 
i dnes určený všem křesťanům i
hledajícím lidem, že Boží slovo
sytí lidské duše, sílí srdce i rozum
a vede k lásce a odpuštění – k po-
znání Boha.

Jan Trnka

Apoštolové slovanů
konstantin (Cyril) a metoděj

MíSTNí SDRUžENí KOSTNICKé JED-
NOTY V KOLíNě zve na vzpomínku
na Mistra Jana Husa, která se
koná jako každoročně 6. 7. 2017
ve 14.30 hodin.

pozvánka

inzerce
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Byl synem právníka a měl pět sou-
rozenců, ovšem jeho otec brzy zem-
řel a o děti se starala matka. August
Hermann získal bohoslovecké a ja-
zykové vzdělání v Erfurtu, Kielu a
Hamburku, stal se magistrem a poz-
ději soukromým docentem v Lipsku
a jeho farářským působištěm byl
Erfurt, Glaucha a Halle. Působili na
něho různí pietističtí myslitelé,
zvláště Ph. J. Spener (1635-1705). 
V roce 1687 prožil obrácení. Se svý-
mi stoupenci se scházel v biblických
kroužcích (collegia philobiblica).
Pro své smýšlení byl v nemilosti u
ortodoxních a osvícenských teologů
a musil několikrát změnit působiště.

1692-1727 žil trvale v Halle, kde přednášel teologii a orientalistiku.
Založil řadu ústavů: školu pro chudé, měšťanskou školu, gymnázium,
paedagogium, seminarium praeceptorum, seminarium orientale, sirotči-
nec, misijní ústav, biblický ústav – ve spolupráci s K. H. von Cansteinem-
(vyšla také tři vydání české Bible), lékárnu a expedici léků. Mezi jeho
odchovanci byli také hrabě N. L. Zinzendorf a Matěj Bél. Pietismus ovliv-
nil celý německý protestantismus i tajné evangelíky v českých zemích.
Překlenoval konfesijní rozdíly a vyzdvihoval „zbožnost srdce“, praxis pie-
tatis a odvrácení od světského způsobu života.
Kladl důraz na obrácení, které se projevuje vroucí a činorodou zbožností.
Z jeho spisů připomeňme: Veřejné svědectví o díle, slovu a službě Boží (1702),
Požehnané šlépěje dosud živého a panujícího, laskavého a věrného Boha (1701-
1709) a revue Observationes biblicae (od 1709).

„Bez výchovy ztrácí jakákoli výuka smysl.“
Bohuslav Vik

pietistický bohoslovec, pedagog a spisovatel
August hermann FrAnCke

podzimní pobyt pro seniory 
v Chotěboři

Zveme vás na 36. podzimní pobyt pro seniory 
v Evangelickém středisku v Chotěboři, 

který pořádá Chrudimský seniorát.
Termín: od 2. září do 9. září 2017
Cena pobytu: 2600 Kč
Uzávěrka přihlášek: 15. 7. 2017
Přihlášky přijímá a informace předá:
Hana Capoušková, hana.cap@seznam.cz, tel.: 777877080, 602468436
I v letošním roce nabízíme zajímavý a pestrý program, který začne 
v sobotu společnou večeří a seznamovacím večerem. V neděli se
sejdeme na bohoslužbách a odpoledne při koncertu v kostele sv.
Jakuba, kde vystoupí umělci Václav Uhlíř a Hana Medková (varha-
ny a zpěv). Dále bude na programu beseda s hostem, přednáška na
aktuální téma a celodenní autobusový výlet. Součástí pobytu jsou
také vycházky po okolí, zdravotní cvičení a výtvarná dílna. Ranní a
večerní pobožnosti bude mít bratr farář Jiří Doležal. Pokud chcete
strávit týden v přírodě, v příjemném prostředí a v milém společen-
ství, přijeďte. Těšíme se na vás. 

(23. 3. 1663 luebeCk – 8. 6. 1727 hAlle nAD sálou)

Uprostřed života zápasíme v naději Božích zaslíbení. Jenže někdy na
nás dolehne úzkost a strach z toho, abychom o Boží blízkost nepřišli a
neztratili ji. Z Písně písní zní slovo naděje: „Zavazuji vás přísahou…“.
(2,7) Bůh, kterého potkáváme, který nás občerstvuje a ztvárňuje, je nám
stále na blízku. My to poznáváme ve chvílích únavy, bolestí, zápasů a
těžkostí, kdy jsme někdy ubiti problémy a pomalu už ani nic od života
nečekáme. A tu nás náhle Bůh zastavuje a my cítíme jeho hřejivou a
lásky plnou ruku, která nás znovu nabíjí, dává novou naději i sílu. Jeho
přibližování se k nám je popisováno v Písmu jako běh přes hory: „On se
béře. On skáče po horách. On stojí za tvou stěnou. On hledí skrze
mříže.“ (2,8-9) Takto v obrazech k nám přichází Bůh. Směřuje ve své
lásce k nám přes hory a pahrbky až k domu našeho srdce. Jenže tam je
často zastaven mříží naší pýchy a našeho vzdoru. Ale on to nevzdává.
Proměňuje se v květ, jen aby prokvetl až dovnitř! A v tom je naše nadě-
je, že Bůh nikdy nebude nikým a ničím zastaven na cestě ke svému lidu,
v lásce k člověku, v úmyslu přebývání v našich srdcích! On k nám při-
chází přes všechny dálky a oslovuje nás tak, že slyšíme jeho hlas (2,14):
„Vstaň znovu a pojď!“ V jeho volání není žádná výčitka, že se k nám
musí takto znovu dobývat, že bychom mu snad byli na obtíž nebo že by
kvůli nám musel sestupovat až z trůnu. Volá nás jako své přátele! A
tam, kde Bůh volá, tam se můžeme stoprocentně spolehnout, že z jeho
strany je všechno připraveno. On dovede proměnit zimu našeho života
v jaro, dovede zaměnit smrt za život! A co je nejúžasnější? On, který nás
oslovuje, zároveň proměňuje náš život z uprášenosti do podoby nád-
herné růže! A potom už jen čeká na naši reakci, na slovo naší vděčnosti
a našeho vyznání, na slovo našeho osobního přiznání se k Bohu: „Nechť
slyším tvůj hlas a obličej tvůj žádostivý!“(2,14)

(pokračování příště)
Pavel Rybín

píseň písní 7: proměna v nádhernou růži

SVOBODNá VŠ, 34 LET, 180 CM
vysoká, bez závazků, hledá muže
pro společný život.
Kontakt: 776 156 052

č. 5

„A jistě, kdyby člověk často v sebe hleděl a sebe poznal, tehdy by mohl 
i Boha poznati a mnohé věci jiné sobě ku prospěchu. Protož mudrci napsa-
li nad veřejemi své školy toto: „Poznej sebe sám!“ aby, kdo chce moudrost
znáti, nejprve od sebe počal; nebo kdož sám sebe právě nezná, kterak jiné
věci může poznati?“
Tato slova v Postile M. J. Husa svědčí o tom, jak hluboce a pravdivě rozu-
měl náš reformátor duchovním věcem. Neběží zde vůbec o nějaké vědecké
poznání ani o rozumový, matematicky jistý a pro všechny lidi závazný dů-
kaz jsoucnosti Boha. Kdo si představuje, že ho pouhá logika nebo psycho-
logie a experimenty přírodní jedině mohou přesvědčiti o ceně náboženství,
nedočká se výsledků své metody. Snad přezírá nahoře zmíněnou cestu, 
k Bohu vedoucí, právě proto, že se zdá tak prostá a bez aparátu. Ale mýlil
by se, kdo by ji pokládal za snadnou; k cíli vede, ale přes překážky, které
vyžadují síly a otužilé vytrvalosti. Dvě jsou hlavně příčiny, proč v naší
době nepostupuje se rádo tak, jak Hus doporučuje: předně lidé nynější nena-
cházejí pomalu ani čas, aby se vážně zabývali sami sebou. Hledají naopak
všelijaké rozptýlení a ohlušení, aby nemuseli vejíti „do pokojíka svého“, a
raději v „labyrintu světa“ se sobě a svému lepšímu „já“ ztrácejí, než by hle-
dali „ráj srdce“. Snad se bojí tam setkat se s Pánem a Mistrem, snižujíce a
znehodnocujíce vlastní existenci a život, aby nemusili vyvodit důsledky 
z vyššího poznání. A to je ta druhá příčina, neboť „poznati sám sebe“ zna-
mená uvědomit si také vlastní nedostatky a spatřit jako v zrcadle jasně
všecky křivé rysy obličeje i všecky skvrny na svém zevnějšku. (Této mravní
nečistotě a zmrzačilosti říká Bible „hřích“, což se zdá v 21. století zastara-
lým názvem, ač věc sama jest odvěkým přívlastkem lidstva!) Jedině z tako-
vého bezprostředního „nahlédnutí v sebe“ může vyplynout upřímná a oprav-
dová snaha po nápravě – ale to stojí čas a námahu! Chápete, proč se tomu
vzpírá naše moderní požitkářství, naše změkčilost a naše domýšlivost?

(AF)

naše tvář v zrcadle husově
Království nebeské znamená Písmo svaté... Brány tohoto království jsou
výklady, a ty výklady, mistři, zákoníci a pokrytci před lidem zavírají,
bráníce, aby sprostní (lidé) Písmu (ne)rozuměli, a sami také v Písmě
výkladem pravým nevcházejí. Protož velmi neradi vidí, že lidé světští
umějí Písmo, a brání jim, aby nečtli a tak aby nerozuměli, a zvláště
proto, aby jejich hříchů nekárali, po třetí proto, aby v kázání jejich
bludů neznamenali... a po čtvrté, že se domnívají, že by od světských se
tak vážení byli!
I dal milosrdný Spasitel poznání mnoha mistrům, kněžím i světským
(tj. za časů Husových), že proti kazatelům volali, když (tito) kázali, že
papež jest Bůh zemský a (že) může komu chce dáti odpuštění hříchů i
muk a že má (právo) mečem železným bojovati jako světský král; a 
z těchto (t.j. mužů protestujících) Martin, Jan a Stašek byli sťati a ve
jménu Božím položeni v Betlémě (tj. v kapli betlémské) a jiní potom
jímáni, mučeni a žalářováni ....
A tak nynější náměstkové Petrovi zapletli se do poprav: přezdívajíce
věrnému křesťanu „kacíř“ upálí ho, jako kněží učinili Ježíšovi!
(Tato prorocká slova psal na Kozím Hrádku r. 1413 a nalézají se v jeho Postile
v XI. výkladu evangelia) 

Co soudil m. Jan hus 
o bibli a kacířství

Věrozvěstové na Karlově mostě v Praze


