
JsMe dlužni JednaT Podle ducha
ŘíManůM 8,12-17

Apoštol Pavel v 8. kapitole listu Ří-
manům staví do ostrého protikladu
„tělesný život“ a „duchovní život“.
„Tělem“ zde Pavel myslí lidský ži-
vot poznamenaný a prostoupený
hříšností. Takový člověk žije podle
vlastní vůle a je určován svým so-
bectvím, které však znamená du-
chovní smrt. Naproti tomu víra a
duchovní život orientovaný na
Ježíše Krista přináší člověku velké
požehnání pro časnost i věčnost.
Zcela konkrétně je to pak Pavlem
vylíčeno v jeho listě Galatským v 5.
kapitole, kde jsou na jedné straně
popsány skutky lidské svévole, a na
druhé straně spatřujeme požehnané

plody Ducha svatého. Ke starému
životu bez víry v Krista patří smýš-
lení a jednání „podle těla“. Nový
život křesťana se naopak vyznačuje
tím, že se nechá vést a řídit Duchem
svatým, který působí v našem srdci
a přináší viditelné dobré a užitečné
ovoce.  
Tak jednoduché a přímočaré to však
není. Sám Pavel v listě Římanům o
kapitolu dříve doznává, že nedo-
káže vždy žít a jednat podle Ducha
a uvědomuje si svůj sklon ke zlu. I
věřící člověk, ať prošel jakoukoliv
cestou – radikálním obrácením a
rozchodem s minulostí nebo po-
zvolným uvědomováním si své víry
předané rodinnou tradicí – je v neu-
stálém ohrožení a riziku, že jeho
smýšlení a jednání bude vycházet 
z lidské hříšné přirozenosti. I ty
zdánlivě ušlechtilé cíle mohou být
někdy vedeny sobeckou snahou člo-
věka a jeho úmyslem prosadit sebe
sama a získat výhody. V nitru věří-
cího člověka tak musí probíhat neu-
stálý zápas se starým lidstvím a se
sklonem k hříšnému a sobeckému
jednání. Tento zápas víry nemů-
žeme nikdy předčasně ukončit a
vzdát, třebaže někdy prohráváme.
Jsme v mnohém dlužni jednání 
z Božího Ducha. Vždyť v různých
situacích nesmýšlíme a nejednáme
vždy podle jeho autority. 
Život z Ducha svatého, vedení Bo-
žím Duchem není něčím, co by člo-

věka svazovalo a co děláme z vněj-
šího přinucení. Je to naopak něco, co
člověk má činit rád a se spontánní
samozřejmostí. Není to nové otroc-
tví, ale vnitřní osvobození. Není to
úzkost a strach, ale radost a důvěra
Božích dětí. Jak to vyslovuje apoštol
Pavel: „Nepřijali jste přece ducha
otroctví, abyste opět propadli stra-
chu, ale přijali jste ducha synovství“
(Ř 8,15). Je to vděčné jednání těch,
kteří byli přijati Bohem za jeho děti.
Z rozhodnutí jeho dobroty jsme
skrze Ježíše Krista přijímáni za syny
(Ef 1,5). Z veliké nezasloužené Boží
milosti se stáváme těmito Božími
dětmi, syny a dcerami, které Bůh
přijímá za své vlastní. Můžeme ho
oslovovat s důvěrou „Abba - Otče“,
jak to smíme činit v jedinečné mod-
litbě, společné všem křesťanům – 
v modlitbě Páně „Otče náš“.  
Vděčná poslušnost autority Ducha
je neoddělitelná od následování
Ježíše Krista. Co znamená „duch sy-
novství“, vidíme především na Ježí-
šovi samotném. Projevuje se poko-
rou a poslušností, trpělivým snáše-
ním nesnází, tichostí, mírností a
pokojem, a především láskou a služ-
bou druhým. Nechat se vést Du-
chem, znamená nechat se vést Ježí-
šem Kristem, jeho slovem a příkla-
dem. 

tomáš butta
patriarcha 

církve československé husitské

Evangelický 
týdeník
KOSTNICKÉ JISKRY

13. září 2017 l ročník 102 l cena: 13 kč

Příští číslo vyjde 
20. září 2017

Z obsahu
* Dny Noe 

ve znamení Jonáše
* Kristovci

25/2017

Poselství k 14. neděli po sv. Trojici

Jistě by bylo nejen zajímavé, ale i
podnětné a velmi poučné zjistit, co
si lidé ze všeho nejvíce přejí. Jak by
asi odpovídali na přímou Boží
nabídku: „Žádej, co ti mám dát“ 
(1 Kr 3,5).
S takovou nabízenou možností se
setkává mladý Šalomoun. Bůh se
mu zjevuje v Gibeonu, kde mu král
štědře obětuje. A tu mu Hospodin
říká: „Žádej, zač chceš, a dám tobě“.
Povšimněme si nejprve toho, že

Šalomoun nevysypává hned svou
odpověď z rukávu. Nemá ji snadno
po ruce.
Král nejdříve velebí zakoušenou
Boží milost a věrnost. Teprve po
chválách se odvažuje něco žádat.
Přeje si nicméně jenom to, co potře-
buje bezprostředně k nesení vladař-
ského břemena. Uvědomuje si, že
není nijak snadné spravovat velký
národ a spravedlivě rozsuzovat
všelijaké hádky a rozepře. „Když

bys tedy dal služebníku svému
srdce vnímavé, aby mohl soudit
tvůj lid a dovedl rozlišovat mezi
dobrem a zlem“ (1 Kr 3,9).
S královým přáním je Bůh zjevně
spokojen. Vždyť většina lidí by si
přála a toužila po něčem docela
jiném. Člověk toho chce většinou
příliš mnoho. Nechává svému srdci
volný rozlet, takže si přeje hodně
věcí najednou. Není možné se však

Moudré přání

Dokončení na str. 2

život našeho prvního prezidenta, jemuž byl historiky právem udělen
přívlastek „prezident osvoboditel a zakladatel státu“, zhasnul 14. září
1937. od té doby uplynulo rovných 80 let a sluší se, aby byl jeho příběh
alespoň stručně připomenut. první čtvrtina jeho životní cesty nijak
nenaznačovala, že by mělo jít o člověka, který překročí svůj stín a  zapí-
še se do dějin našich národů. syn slovenského panského  kočího jozefa
masaryka a služebné kuchařky terezie, rozené kropaczkové, jíž byla
němčina bližší než čeština, neměl příznivé předpoklady, aby hrál v čes-
kém prostředí vůbec nějakou roli. chlapec se klopotně, přerušovaně,
ale cílevědomě dostával ke vzdělání. jednu chvíli se také měl stát
zámečníkem či kovářem, ale on dychtil po vědění. středoškolské studi-
um si vlastně financoval sám, když gymnaziální vědomosti vzápětí jako
domácí učitel předával méně nadaným žákům z lepších rodin. už jako
vídeňský univerzitán  úspěšně připravil k maturitě synka z bohaté pod-
nikatelské rodiny a jako odměnu obdržel roční stipendium na univer-
zitě v lipsku. tamní pobyt, při němž si měl rozšířit svoje obzory filo-
zofa, se mu stal životně osudový: setkal se tu s americkou studentkou
hudby charlotte garrigueovou. ti dva v sobě našli zalíbení; sňatek sic
odložili do složení tomášových doktorandských zkoušek, ale zasnou-
bení nikoli. uzavření manželství tomáše a charlotty se uskutečnilo 
v roce 1878 v new yorku. už touto první cestou za moře si (odteď trvale
tgm) vytvořil důležité kontakty, na něž navázal při následných poli-
tických výpravách. 
na tomto místě našeho vyprávění je vhodné položit otázku: byl mladý
intelektuál tgm osobností konfliktní? (jeho životopisci rádi uvádějí
brněnskou gymnazijní epizodu, kdy tento žák v jakémsi nedorozumě-
ní se svým pedagogem sáhl po uhelném pohrabáči – a byl ze školy
vyloučen). musíme odpovědět: za jistých okolností se stával bojovní-
kem tvrdým a neústupným. uveďme tři souvislosti: 
1. V 80. letech 19. století byla česká veřejnost šokována muzejním nále-
zem starých rukopisných básní, jimiž měla být doložena slavná křes-
ťanská a ještě předkřesťanská česká minulost. naše veřejnost byla vzru-
šena, neboť tímto nálezem dostávala do rukou pádný argument proti
sebevědomým němcům. jásali i takoví duchové jako spisovatel jan
neruda a historik V. V. tomek. prof. masaryk zapochyboval: tady něco
není v pořádku! postaral se, aby věc zkoumali vědátoři po stránce jazy-
kové, sociologické i chemicko-materiální. V tu chvíli masarykovi spíla-
li literáti i národovci a dokonce jeho vlastní studenti. tgm ale trval na
svém: můj národ se přece nebude chlubit falešnými podvrhy a kon-
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Tomáš Garrigue Masaryk
(7. 3. 1850 – 14. 9. 1937)

V Lánech TGM připomíná jezdecká socha

CB – Bystré  4000 Kč (sb.)
CB – Praha 3 Žižkov 5000 Kč (sb.)
CB – Praha 5 Smíchov 11700 Kč (sb.)
ECM – Praha 2 (ekumenické sejití) 1000 Kč (sb.)
FS ČCE – Benešov 1000 Kč
FS ČCE – Chrudim 13000 Kč (sb.)
FS ČCE – Klokočov 1000 Kč
FS ČCE – Lysá nad Labem 1750 Kč
FS ČCE – Pozděchov 850 Kč (sb.)
FS ČCE – Praha 1 Kliment 3232 Kč (sb.)
FS ČCE – Praha 4 Nusle 700 Kč (sb.)
FS ČCE – Praha 10 Strašnice 2563 Kč (sb.)
FS ČCE – Prusinovice 1930 Kč (sb.)

FS ČCE - Rusava 350 Kč (sb.)
FS ČCE – Vsetín 1155 Kč (sb.)
Ochranovský seniorát – Železný Brod          4320 Kč (sb.)
ses. Hallerová Ludmila – Praha 5000 Kč 
br. Hanus Ladislav – Horní Holetín 2         6000 Kč
br. Heřman Petr – Praha 2 2000 Kč
br. Horák Jan 300 Kč
br. MUDr. Páral Pavel – Ústí n. Labem       400 Kč
ses. Rhamová Pavla – Praha 4 Chodov       160 Kč
ses. Tesárková Naděje 500 Kč
br. Škrabal Zdeněk – Praha 10 200 Kč
nejmenovaní dárci 11250 Kč
celkem: 79360 Kč

Vážení čtenáři, 
ani letos jste na nás nezapomněli a přispěli jste na VydáVání eVangelického týdeníku kostnické jiskry
nemalou částkou. některé sbory českobratrské církVe eVangelické, církVe bratrské a eVangelické círk-
Ve metodistické dokonce Vyhlásily sbírku, jejíž Výtěžek nám poslaly. Vaší pomoci si Velice Vážíme a ze
srdce děkujeme. bůh Vám žehnej. Vaše redakce



stále rozhlížet po tom, co mají
druzí. Je nerozumné a značně poše-
tilé bažit po všem, čeho dosáhli, a
co vlastní. Je třeba cílit pouze k ně-
čemu. K tomu, co opravdu stojí za
to, abychom pro to žili, a třeba i
leccos také obětovali. Mířit, směřo-
vat k tomu, co nepodléhá náladě a
prchavé módnosti, co nezničí nelí-
tostný zub času.
Bůh nepřišel jenom kdysi dávno za
Šalomounem – před nějakými
třemi tisíci lety. Ona otázka, tehdy
vyřčená: „Žádej, zač chceš, a dám
tobě“, přemosťuje trhliny a hlubiny
staletí a doléhá s nemenší vážností
a úderností až i k nám. Na její for-
mě či na způsobu sdělení přitom
příliš nezáleží. Nejen v Gibeonu,
nejen při obětování zvířat či ve
zvláštních vizích a při pociťování
Boží blízkosti, ale stále – na každý
den – se nás Bůh znovu a znovu
ptá, co vlastně chceme od života, na
čem nám prvořadě a nejvíce záleží,
kam směrujeme své kroky. Takřka
po celý život se před námi otevírají
široké dveře možností. A my se
musíme rozhodovat a volit.
Na mladém králi oceňuje Bůh prá-
vě to, že si nepřeje zřejmě nic z to-
ho, co by žádali a chtěli mimoizra-
elští královští kolegové. Šalomoun
má odvahu být zcela vědomě ji-
ným. Nechce bohatství, netouží po
bezživotí svých nepřátel, nežádá
pro sebe ani dlouhý život.
Bohatství bylo a i je stále kouzel-
ným magnetem, lákavou vidinou a
omamným snem. Hodně lidí si

myslí, že se za peníze dá takřka
všeho dosáhnout. Ano, co všechno
je člověk schopen udělat, aby měl
peníze, majetek či postavení. Cestu
za domnělým štěstím mohou zdo-
bit krádeže, loupeže, nepoctivost,
podvody. Toho jsme přece i dnes
přímými svědky!
Bohatství peněz nicméně rozhodně
neučiní člověka vnitřně radostným,
pokojným a šťastným. Spíše tomu
bývá opačně. Jen se zaposlouchej-
me do apoštolových stále platných
slov: „Kořenem všeho zla je láska k
penězům. Z touhy po nich někteří
lidé zbloudili z cesty víry a způso-
bili si mnoho trápení“ (1 Tm 6,10).
A konečně další tužba, která spoju-
je Šalomounovy současníky s námi
je: mít dlouhý život. Ano, proč ne-
přiznat, že se těšíme z toho, když se
v novinách dočteme, že se někdo
dožil v poměrném zdraví sta let.
Jak se naopak rmoutíme, když od-
chází někdo už kolem abrahamo-
vin! Jestliže se někdo dožije mimo-
řádně vysokého věku, tu se hned
lidé shánějí po tom, jakými pro-
středky, jakou životosprávou dosá-
hl tak nebývalého počtu let.
Dá se ovšem patrně říci, že se více
zajímáme o délku života, než o jeho
kvalitu, o obsah. Plnost života však
zcela jistě netkví v jeho délce. Měli
bychom si spíše přát život dobrý,
pokojný, nesobecký a smysluplný,
než dlouhý a vposledu bezcílný, a
končící v osamocenosti.
Na délku lidského života máme jen
malý vliv. Neurčujeme ji. Na to
jsme příliš krátcí. Pánem nad živo-

tem i smrtí je svatý Bůh. On život
dává i odnímá. Neprosme proto jen
o dlouhý věk, ale především o dob-
ře využitý čas darovaného životní-
ho běhu. Žalmista říká: „Naučiž nás
počítati dnů našich, abychom uvo-
dili moudrost v srdce“ (Ž 90,12).
Tím se dostáváme zpět k Šalomou-
novu přání. Rozumné srdce by-
chom měli chtít nepoměrně víc než
hmotné bohatství, slávu či dlouhý
život. Moudrost, o níž hovoří
Písmo, je Božím darem. Není to nic,
co patří k samozřejmé vybavenosti
lidského jedince. Bible ví příliš dob-
ře o tom, že není radno, aby omyl-
ný a nedokonalý člověk spoléhal
na vlastní rozumnost. V knize Pří-
sloví čteme moudré slovo: „Doufej
v Hospodina celým srdcem, na
rozumnost pak svou nespoléhej“
(Př 3,5).
Izraelský král prosí o schopnost
vyrozumívat, chápat Boží záměry,
Boží vůli. Slyšící, otevřené srdce
Božímu působení – to je ono biblic-
ké srdce rozumné, které bude umět
rozeznávat mezi dobrým a zlým,
mezi pravdou a lží. Dotkne-li se ta-
kového srdce Bůh, člověk se změní.
Jeho žebříček hodnot se radikálně
mění.
Po Boží říši a jejím uskutečnění tou-
ží ten, kdo má dokořán otevřené
srdce, kdo umí zaslechnout kon-
krétní Boží oslovení, a kdo přijaté
sdělení nese i dále. Budeme si přát
srdce rozumné jako slavný král
Šalomoun?

jaroslav nečas
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z církví doma i ve světě
PŘed 75 leTy nacisTé PoPravili hrdiny z Pravoslavné církve
Před 75 lety, 4. září 1942, popravili nacisté biskupa pravoslavné církve
Gorazda, faráře Václava Čikla a staršího církve Jana Sonnevenda. Ná-
sledující den byl popraven také kaplan Vladimír Petřek. Byla to odpla-
ta za hrdinství duchovních, kteří v pravoslavném chrámu Cyrila a
Metoděje v pražské Resslově ulici ukryli v červnu 1942 hlavní aktéry
úspěšného atentátu na zastupujícího říšského protektora v Čechách a na
Moravě Reinharda Heydricha. 
Okupanti poté tuto církev rozpustili a chrám uzavřeli a používali nadá-
le jako skladiště.
Biskup Gorazd se narodil 26. května 1879 v rodině rolníka v Hrubé
Vrbce u Hodonína jako Matěj Pavlík. Původně římskokatolický kněz
Pavlík se po vzniku Československa účastnil reformního hnutí katolic-
kého duchovenstva a byl spoluzakladatelem Církve československé. 
V roce 1924 přijal od srbského pravoslavného patriarchy biskupské svě-
cení a pod přijatým jménem Gorazd organizoval v ČSR pravoslavnou
církev. Svatým byl Gorazd prohlášen českou pravoslavnou církví roku
1987.
Vladimír Petřek se narodil 19. června 1908 v Hodolanech na Olomoucku. Po
absolutoriu bělehradské bohoslovecké fakulty byl koncem prosince 1934
vladykou Gorazdem vysvěcen a ustanoven v Praze kaplanem. Do odboje se
aktivně zapojil již krátce po okupaci. Ukrýval kancléře a pozdějšího předá-
ka odbojové organizace Politické ústředí Přemysla Šámala nebo majora Jana
Sadílka, jednoho z vydavatelů ilegálního listu V boj. Vystavoval také křest-
ní listy Židům, aby je ochránil před perzekucí. Tím se poprvé dostal do zor-
ného pole gestapa. Ještě před atentátem nabídl spolu s Janem Sonnevendem
parašutistům úkryt v kostele sv. Cyrila a Metoděje. Nacisté uvěznili a zabi-
li i celou jeho rodinu.
Václav Čikl se narodil 13. ledna 1900 ve Slavětíně na Litovelsku. Po vystu-
dování gymnázia v Litovli, absolvoval teologický kurz v Olomouci a v ro-
ce 1922 nastoupil jako duchovní správce v Tovačově. V roce 1938 na
žádost biskupa Gorazda odešel do Prahy a stal se duchovním správcem
pravoslavné farnosti v Praze po zesnulém otci Kauerovi.
Jan Sonnevend se narodil 25. prosince 1880 v Topolanech na Vyškovsku.
Vystudoval v Brně obchodní akademii a poté působil jako ředitel Okresní
nemocenské pojišťovny v Brně. Od ledna 1939 byl předsedou pražské pra-
voslavné církevní obce v nově vysvěceném chrámu sv. Cyrila a Metoděje 
v Resslově ulici.

podle www.christnet.eu

ČešTí kaTolíci Pošlou oběTeM hurikánu harvey Půl Milionu
České katolické organizace pošlou lidem postiženým hurikánem Harvey
23.000 dolarů (přibližně 500 000 korun). ČTK o tom informoval mluvčí
České biskupské konference (ČBK) František Jemelka. Příjemcem peněz
bude arcidiecéze Galveston-Houston. 
Ničivé záplavy, které přinesla na jih Texasu a Louisiany tropická bouře
Harvey, si už vyžádaly přes tři desítky obětí. Podle odhadů by hurikán
mohl být nejdražší přírodní katastrofou v dějinách Spojených států. Do
finanční pomoci z Česka se zapojila ČBK, Charita ČR, Arcibiskupství praž-
ské, Arcidiecézní charita Olomouc, Arcidiecézní charita Praha, Charita
Kyjov a Charita Otrokovice.
"Rychlou finanční podporu lidí, kteří jsou nyní za oceánem v akutní nouzi,
chápu jako projev solidarity potřebným bez rozdílu, která by měla být křes-
ťanům vlastní. Američané naší církvi v minulosti také mnohokrát pomohli,
a nyní je dobrá příležitost, jak jim to alespoň částečně oplatit. Hurikán navíc
zasáhl oblast, která je domovem mnoha našich krajanů, o to víc má pomoc
z ČR pro místní komunitu smysl," řekl generální sekretář ČBK Stanislav
Přibyl.
Čeští katolíci připomínají, že při povodních v 90. letech se Morava dočkala
vydatné pomoci od katolíků z americké strany. Na podzim 2001 naopak
peníze do USA poslala česká Charita ‒ po událostech 11. září byla iniciová-
na sbírka, jež vynesla částku přesahující 100000 korun, které pak přes
Charitu putovaly do Spojených států.
Lidé, kteří se chtějí k pomoci přidat, mohou využít korunový sbírkový účet
Charity ČR číslo 55660022/0800 u ČS, VS 5150. 
Odhaduje se, že celkové náklady na obnovu zdevastovaných území budou
vyšší než 120 miliard dolarů. K tragédii se vyjádřil i papež František, který
ve čtvrtek zaslal arcibiskupovi arcidiecéze Galveston-Houston kardinálu
Danielovi Nicholasi DiNardovi soustrastné poselství.

podle www.christnet.eu

Moudré přání
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strukty. a odborníci vskutku zjis-
tili a potvrdili: je to podvrh, který
vytvořili muzejní pracovníci han-
ka a linda. 
2. na jihlavsku u vesnice polná
byla nalezena zavražděná dívka
anežka hrůzová. policejní vyšet-
řování dospělo k názoru, že tenhle
zločin má na svědomí někdo 
z okolních židů, ježto je přece
známo, že židé potřebují k přípra-
vě bohoslužebných macesů lid-
skou, nejlépe dívčí krev. Vzápětí
se našel i pachatel toho zločinu
žid leopold hilsner. masarykovi
to nedalo a vyžádal si o tom přípa-
du policejní zápis. ten ale tgm
nepřesvědčil. už dříve věděl, že
křesťanská evropa tuto pomluvu a
pověru o židech přechovává a šíří,
že je to jen součást evropského an-
tisemitismu. tgm žádal, aby byl
případ znovu přešetřen. leopold

hilsner byl pro nedostatek důka-
zů propuštěn na svobodu. 
3. rakouský ministr zahraničí
aehrenthal dal vyrobit nezvratné
důkazy o protirakouských piklech
černé hory, na jejichž podkladu
rakousko anektovalo její území. 
i tady zapracovala masarykova
důslednost: důkazy byly vyrobe-
ny na objednávku.
ovšem nejvíc energie věnoval
pražský profesor filosofie „české
otázce“ (tak je také nazvána jedna
jeho kniha). nejméně čtyři deseti-
letí se zástupci čechů a moravanů
domáhali, aby měli v rakouském
soustátí stejné právní postavení
jako uhři (maďaři). o slovensku
se vůbec nemluvilo (to byly horní
uhry). marně. na české petice
odpovídala vídeňská vláda jen
neurčitými sliby.
na začátku 1. světové války odejel
tgm do švýcarska, kde zahájil ši-
rokou kampaň za rozbití rakous-
ka-uherska, toho žaláře národů.
přesvědčoval západní státníky, že
češi a slováci mají historické prá-
vo na sebeurčení. pustil se i do
ameriky, kde přednášel tisícům
českých a slovenských vystěhoval-
ců, že přišla hodina k vytvoření
společného státu. a jednal o tom i
se samotným přezidentem W. Wil-
sonem, který s rozbitím rakous-
ka-uherska váhal. aby svému zá-
měru dodal ještě větší naléhavosti,
pustil se tgm v roce 1917 do rus-
ka, kde z válečných zajatců našich
zemí zorganizoval bojeschopnou
padesátitisícovou armádu, zvanou
později „legie“, jež prokázala 
v bitvách u zborova, u bachmače,
ale pak na západě na francouzské

a italské frontě u Vouziers, arrasu,
dos alto a jinde, že náš národ je
svobody hoden. 
V prosinci 1918 se tgm vrátil 
z exilu do osvobozeného státu. čty-
řikrát byl zvolen prezidentem čsr
velkou většinou národa. nikdy jej
nevolili slovenští nacionalisté a
komunisté. V roce 1930 se do sbír-
ky zákonů čsr dostala věta: t. g.
masaryk zasloužil se o stát. 
zbývá nám zodpovědět otázku:
jak to bylo s masarykovou osobní
vírou? rád se vymezoval vůči at-
heismu. obecně se vědělo, že bibli
dobře zná a denně ji čte. V řadě
svých významných projevů použil
sousloví  „ježíš, ne cézar!“, a také
formuli „pod zorným úhlem věč-
nosti“, ačkoli se přesně neví, co
jimi mínil. svým narozením a
křtem katolík přistoupil v heršpi-
cích u slavkova do evangelické
církve, ale svou příslušnost ne-
praktikoval. křesťanským církvím
rád připomínal: dejte národu ná-
boženství živé!, rozuměj: oproštěné
od strnulých prvků a nesrozumitel-
ných dogmat. k některým biblic-
kým normám měl výhrady (např. 
k „neodporování zlému“).
avšak není od věci poukázat ještě
na jednu okolnost: až do skonu
měl k tgm přístup kazatel svo-
bodné církve reformované, který
také pana presidenta pohřbíval,
František urbánek, o němž je zná-
mo, že byl výrazným zvěstovate-
lem krista spasitele. tento důraz
nemohl ani stárnoucímu masary-
kovi smlčet a při jeho případném
nepřijetí by se ti dva museli rozejít.

kaleb

Tomáš Garrigue Masaryk
Dokončení ze str. 1

Masarykův přestup k protestantství se uskutečnil koncem
srpna 1880 v nedalekých Heršpicích, kvůli už tak rozbouřené
náboženské situaci v Kloboukách. Heršpický evangelický kro-
nikář tuto událost zachytil o několik let později těmito slovy:
Dne 30. srpna 1880 ubírali se odpoledne dva chodci z Klobouk
přes Dambořice do Heršpic. Oba byli stejného stáří 30 let, ale
nestejného povolání. Jeden superintendent Ferdinand Císař
byl evangelickým farářem, druhý T. G. Masaryk soukromým
docentem filosofie na vídeňské univerzitě. 
V Dambořicích opustili obyčejnou cestu a pustili se cestou
lesní k Bílému vlku (hájence). Kráčeli těmi lesy, kterými po
roce 1780 brávali se heršpičtí evangelíci zpívajíce služby Boží
do chrámu Páně klobouckého. Zpívali zpravidla Žalm č. 84,
jehož nápěv se naučili od jednoho francouzského vojáka, který
před bitvou u Slavkova byl ubytován v Heršpicích v jednom

statku. Od Bílého vlka dali se zase cestou lesní až se ocitli zase
na cestě polní, která čím dál pokračovala, tím krásnější umož-
ňovala rozhled. Vždyť měli před sebou kotlinu Slavkovsko –
Bučovickou. Tam na východě Buchlov, na severu Habrovany,
na západě Pratecký vrch a v nížině Slavkov, kde stará Jednota
měla kvetoucí sbor… Místní farář Oskar Opočenský již čekal
přede dveřmi fary a po krátkém pozdravení řekl T. G. Masaryk:
„Přicházím, abyste jste mne přijal do evangelické církve.“ 
„Ale s radostí, ale napřed si musíte po dlouhé cestě (trvala 3 a
½ hodiny) v mém domě odpočinout a pak Vám všechno vyří-
díme.“ Večer na faře proběhl v družné zábavě. Po občerstvují-
cím spánku napsal pan docent pevnou rukou své oznámení na
okresním hejtmanství ve Vyškově a zvláštním poslem odeslá-
no na poštu. 

Jak se z TGM stal protestant

Dokončení na str. 3
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Na pouť do Santiaga jsem se vypra-
vil v roce 1991. Někteří evangelíci
se nad tím pozastavovali: „Co ty,
evangelík, budeš hledat na katolic-
ké pouti?“ Musel jsem vysvětlovat,
že tahle pouť není katolická, ale
obecně křesťanská, že po ní chodili
poutníci dávno před rozdělením
církve – předkové dnešních katolí-
ků i dnešních evangelíků. A že pouť
patří snad ke všem náboženstvím:
Izraelci do Jeruzaléma, buddhisté k
posvátným horám, hinduisté ke
Ganze, muslimové do Mekky... A
nesmíme zapomínat ani na poutě
lidu na hory na počátcích husitství. 
Putování je součástí snad všech kul-
tur. Chůze ke vzdálenému cíli,
který nevidíme, ale po kterém tou-
žíme. Cesta jako obraz života, pouť
jako symbol duchovního růstu.
Cestu máme i ve svatých textech:
„Široká cesta vede k zahynutí, úzká
vede k životu...“ A v pohádkách:
„Když chodil Pán Ježíš se svatým
Petrem po zemi...“
Já jsem se na pouť připravoval
vlastně od dětství, kdy jsem s rodi-
či chodil na výlety. Zajímala mě
hlavně romantická místa, začal
jsem sbírat navštívené hrady. Ale
čím dál víc mě zajímala historie s
těmi místy spjatá. Pochopil jsem, že
staré děje lépe pochopím, když
jsem na autentickém místě. Přitom
se mnohdy rozbíjejí tradiční mýty.
Na příklad u Malešova, kde prý
Žižka do řad nepřátel pustil vozy
naložené kamením. Procházel jsem
malešovským bojištěm a s údivem
konstatoval, že tam nikde není ani
nebyl takový kopec, aby se z něj
naložený vůz vůbec rozjel, natož se
s rachotem zřítil do nepřátelských
řad. Zkrátka to tak nemohlo být...
Pouť do Santiaga patřila ke třem
hlavním poutním cílům středově-
ku: Svatá země, Řím a Santiago.
Byla z nich nejobtížnější a ukládala
se tedy jako jakýsi alternativní trest,
pokání za nejhorší zločiny. O tom
jsem věděl, ale netušil jsem, že se po
ní chodí dodnes. Až když se otevře-
ly hranice, dozvěděl jsem se od
holandského přítele a velkého
cestovatele, že poutní cesta je ve
Francii a ve Španělsku vyznačená v
terénu a že jsou na ní laciné nocle-
hárny pro poutníky. To bylo něco
pro mne! Vyznačená cesta je v
západní Evropě vzácná, to jen u nás
jsou turistické značky všude. A laci-
né noclehárny potřeboval tehdy
Čech, když se vypravil na relativně
drahý Západ. Spojil jsem si to s teh-
dejším heslem o „návratu Čechů do
Evropy“ a rozhodl se, že si ten
návrat prožiju takhle. S představou,
že to nepůjde rychle a že se při tom
pěkně zapotíme.

Jsem lékař a byl jsem v tu dobu zvo-
len synodním kurátorem ČCE.
Nemohl jsem opustit svou práci a
službu a několik měsíců se toulat
Evropou. Pouti jsem tedy věnoval
vždycky jen část dovolené. Rozdělil
jsem ji na šest etap a každý rok jsem
začal tam, kde jsem loni skončil.
Vyšel jsem v létě 1991 a do Santiaga
došel roku 1996. Dvě etapy se
synem (z toho jednu na kole), tři
etapy s manželkou, jednu jsem šel
sám. 
Slovo „Santiago“ znamená ve špa-
nělštině „Svatý Jakub“. V Santiagu
je podle legend pohřben Jakub
Zebedeův, jeden že čtyř nejbližších
Ježíšových učedníků, a proto se tam
od středověku chodilo. Já jsem tam
ovšem nešel kvůli údajným ostat-
kům. Smyslem pouti je cesta sama.
Vtahuje vás, je za staletí promodle-
ná množstvím poutníků, posetá
památkami, stáváte se na ní součás-
tí tisícileté evropské kultury spoje-
né s křesťanstvím.
Ze Santiaga jsme s manželkou došli
ještě na mys Finisterre – Konec
světa. Tam na skále vystrčené do
Atlantiku pouť z Prahy doopravdy
skončila. Měl jsem v nohách 3098
kilometrů, z toho 1181 na kole,
takže 1917 pěšky. A dál to už
opravdu nešlo, před námi bylo jen
nekonečné moře. 
O pouti do Santiaga se říká, že na ní
každý potká svou smrt. Ano, každý
si sáhne až na dno svých tělesných
možností, každý také vidí kolem
cesty pomníčky těch, kteří nedošli.
Ale přece jen myslím, že to „setkání
se smrtí“ člověk zažije až na konci
pouti. Pouť se mu stane natolik
obrazem cesty života, že její konec
připomene neodvratnou smrt. Dál
to už nejde. Člověk se s tím musí
nějak vyrovnat, něčeho se chytit. Je
dobře, že na té poslední skále nad
Atlantikem stojí kříž. 
Ale my jsme žili dál a vrátili se do
všedního života. Pouť – cesta do-
předu – nás natolik prostoupila, že
nás pak už neuspokojovala dovole-
ná na jednom místě. V příštích
letech jsme ještě několikrát jeli do

Francie a prošli několik set kilomet-
rů na jiných větvích svatojakubské
pouti, dvakrát přešli Pyreneje...
V roce 2005 – to mi už bylo přes
šedesát – jsem si zkusil, zda mi to
ještě chodí, a vypravil jsem se na
pouť do Assisi a Říma. Zase na eta-
py, došel jsem v roce 2009 a měl
jsem v nohách 1440 kilometrů. Za-
tímco pouť do Santiaga se mezitím
stala až módní záležitostí a chodí
po ní davy lidí, Itálií nechodí skoro
nikdo. V důsledku toho je tam mi-
nimálně značených cest a poutník
musí mnohde šlapat po asfaltu. Až
z Toskánska přes Assisi jsou do
Říma značené cesty. Stojí to ovšem
za to.
Posledním mým cestovatelským
projektem je „putování pomezím“.
Rozhodl jsem se obejít Českou
republiku po hranicích. Ne snad od
patníku k patníku, to mnohde ani
nejde, když hranice prochází vod-
ním tokem. Ale po zajímavostech
na obou stranách hranice, kterou
přecházím i několikrát denně. To-
hle putování jsem začal v roce 2008
a skládal je z mnoha menších etap.
K cestě kolem republiky jsem si při-
dal ještě historickou českomorav-
skou hranici a letos – ke svým pěta-
sedmdesátým narozeninám – jsem
tohle putování po 2837 kilometrech
dokončil.
Kam půjdu příště? Nevím, ale urči-
tě nepřestanu chodit, dokud mě
nohy ponesou. Země a krajiny
poznám nejlíp, když je ohmatávám
chodidly. Setkávám se s lidmi i s
příběhy minulosti, dochází k rozho-
vorům, ke kterým by jinak nedošlo.
A možná o tom ještě – po knihách
„Ultreia“ a „Laudato si“ – něco na-
píšu. 
„Ultreia“ je středověký poutnický
pozdrav. To slovo znamená v pro-
vensálštině „dál“. Poutníci tak na
sebe volali: „Dostaň se dál!“ A mys-
leli tím také „výš“. To přeji i vám,
čtenářům tohoto letního vyprávění!

zdeněk susa

foto ČT: Zdeněk Susa v pořadu ČT
Sváteční slovo  

vyprávění o pouti
oteVřené Vyjádření pro společnost pro obnoVu mariánského

sloupu na staroměstském náměstí V praze
Strahovské nádvoří 132/1, 

118 00 Praha, Hradčany
Již brzo má být na Staroměstském náměstí v Praze vztyčen obnovený
sloup se sochou Panny Marie. Sochař Petr Váňa, upřímně věřící katolík,
věnoval tomuto pozoruhodnému dílu velký kus svého života.
Sloup měl původně vyjadřovat dík Panně Marii za ochranu Prahy před
švédským vojskem v r. 1648, a proto měl být postaven právě tam, kde
se Pražané, vedení jezuitou Plachým, se švédskými vojáky vítězně střet-
li. Tedy na staroměstském konci Karlova mostu. Přáli si to tak a usilo-
vali o toto umístění jezuité z Klementina. Tehdy vládnoucí císař Fer-
dinand III. však trval na tom, že sloup s Pannou Marií musí stát tam,
kde jeho otec, Ferdinand II., nechal 21. června 1621 popravit 27 pánů,
rytířů a měšťanů. V jeho očích šlo o škůdce svaté církve římské. Panna
Marie měla stát na místě jejich popravy, jako by žehnala spravedlivě tre-
stajícím katům.
Nyní po staletích má sloup s Pannou Marií opět stát tam, kde byl vzty-
čen původně. Má snad Panna Marie znovu vítězně stát před místem,
kde byli krutě ztrestáni zastánci svobody vyznání a svobody svědomí?
Je snad s katolickou mariánskou zbožností stále spojena představa, že
by láskyplná matka Kristova mohla žehnat krutosti a násilnému potírá-
ní svobody svědomí a víry? 
Katolická církev nyní již nevykonává ani neschvaluje násilnické způso-
by jako v minulosti. Na II. vatikánském koncilu v roce 1965 se od nási-
lí, také díky výraznému přičinění kardinála Josefa Berana, obrátila ke
svobodě svědomí a stala se její zastánkyní. Katolická církev se obrátila,
a tedy by měla být obrácena také tvář sochařsky zpodobněné Panny
Marie na Staroměstském náměstí. Tak by se mohla stát vzácným sym-
bolem obratu od násilí ke svobodě svědomí. 
Obnovení sloupu, pokud socha Panny Marie bude obrácena zády k hrů-
zám mučení a poprav, můžeme snad i my evangelíci přijmout. Potom
bychom v duchu odkazu Husova a celé české reformace, i v duchu II.
vatikánského koncilu, mohli v obnoveném mariánském sloupu uvidět
symbol smíření a dobré naděje do budoucna.
21. srpna 2017

anna dusová, roz. říčanová
suchdolská 77/4

160 00 praha – sedlec
anna.milada.dusova@gmail.com

bangladéš je u nás málo známá země. leží na východ od indie a má
pouze 144 000 km2. je však nejvíce zalidněnou větší zemí a počet oby-
vatel velmi rychle roste. V roce 2016 bylo již více než 1100 obyvatel na
km2. je to pro tento velmi chudý stát velký problém.
od doby, kdy tato země patřila k anglickým koloniím, zde byla a je
křesťanská menšina, ale je to stát převážně muslimský. možná, že
teprve nyní i u nás si uvědomujeme jak je muslimské myšlení i kul-
tura zcela jiná než v místech, která byla formována křesťanstvím a
židovstvím. je proto velmi pozoruhodné, úžasné a  až neuvěřitelné, že
v této zemi se rychle šíří křesťanství. je zde nejrychlejší početní růst
křesťanů na světě. křesťané zde obyvatelům přináší osvobozující po-
selství, že bůh bible má o ně osobní zájem, bůh bible je ten, který
miluje všechny lidi světa, poslal svého syna ježíše krista, který svým
utrpením na kříži vykoupil všechny lidi a dává spásu – záchranu,
vnitřní uzdravení, boží odpuštění, duchovní obdarovámí těm, kdo
uznají, že ji potřebují a kdo ji od něho s důvěrou očekávají a přijíma-
jí. tím mohou prožívat radostný a nový život již zde na zemi a dostá-
vat jistotu věčného života s ním, neboť on je ta cesta, pravda i život.
toto osvobozující  radostné poselství - evangelium zasahuje neuvěři-
telné množství lidí a hlavně mladých. to co nám už nezní tak úžasně
v bangladéši vyvolává "revoluci hlav a srdcí". bývalí muslimové jsou
ti nejaktivnější, prožívají hluboce svoji víru a předávají ji dál i když,
a právě proto, to nemají lehké, neboť často je rodina zavrhne a proží-
vají různá příkoří, vyhrůžky a někdy i násilí. stojí jim to ale za to,
protože poznali, kdo je doopravdy milující bůh, co to je osobní vztah
s bohem, neboť to, v čem vyrůstali, bylo úplně něco jiného. uvě-
domují si, že dosud museli pít z hořkého pramene, ale z tohoto pra-
mene sladkou vodu nedostali. osvobozující evangelium je pro ně
skutečně naděje.
církev zatím může vyvíjet svoji činnost, mít i své školy a zařízení pro
mládež, což je velmi důležité, neboť je to tak chudá země, že mnoho dětí
nemůže jinak chodit do školy a v těchto církevních školách mnohde
dostávají i jídlo a ošacení. je pozoruhodné, že hodně žáků jsou musli-
mové, procházejí i biblickým vyučováním a mnozí z nich se stávají křes-
ťany. společenství sborů je velmi aktivní a i v tak chudých podmínkách,
v jakých žijí, dovedou ze společných bohoslužeb udělat slavnost, vyza-
řovat radost a projevovat  opravdovost a důvěru v boha. křesťanství tak
mění životy muslimů v jedné z nejchudších zemí světa.
je důležitá zahraniční pomoc křesťanů, která umožňuje provoz křes-
ťanských škol a jiných aktivit.
je to možné také od nás. Více na: www.mezinarodni-potreby.cz
přál bych si, abychom uměli žít s bohem tak naplno jako naši bratři a
sestry v bangladéši. oni jsou velmi vděčni. říkají, že nám nemají co
dát, ale co nám skutečně dávají, je jejich nadšení,víra a láska.

jan trnka

obraťte sloup!

Zatím se dostavili svědkové, František Pilát a František Ruč-
ný. Pak společně odešli do chrámu. Po krátkém úvodním oslo-
vení dány panu docentovi následující 3 otázky: 
1. Věříte v Boha?; 
2. Přijímáte-li Slovo Boží jak v Bibli Kralické obsaženo za jedi-
né pravidlo víry a života?; 
3. Slibujete církvi evangelické věrnost?. Pan docent odpověděl
na každou otázku hlasitým: „Ano.“ 
Na to místní duchovní: „Jak jste uvěřil, staniž se Vám. Na
Vaše hlasité vyjádření a Váš slib přijímám Vás za přítomnos-
ti dožádaných svědků mocí svého úřadu do církve evangelické.
Chováme všichni vřelé přání, abyste v církvi zvolené vždy se
cítil spokojeným. Hospodin, který dobré dílo ve Vás začal, On
je take dokonej.“ 

Na to všichni přítomní podali p. docentovi blahopřejíce ruku.
Po tiché modlitbě opuštěn chrám, presbyterové vrátili se ke
svému povolání, ostatní do fary, odkudž oba hosté nastoupili
zpáteční cestu.
Z Masaryka se krátce po přestupu stal natolik horlivý evange-
lík, že připoutal ke čtení Bible i svého kolegu, pozdějšího zakla-
datele filosofické fenomenologie, Edmunda Husserla, který
později taktéž přestoupil k protestantismu. 
V jeden čas Masaryk dokonce hodlal odejít z filosofie, vystudo-
vat teologii a stát se kazatelem v nějakém malém zapadlém sbo-
rečku. Císař jej od toho však zrazoval: „Jako profesor můžete
působit na celý národ, jako český pastor ani ne na vlastní cír-
kevníky. Ideu křesťanskou může dnes propagovat věřící laik
snadněji než duchovní, jenž tak činí z povinnosti.“

z kroniky vybrala red.

Jak se z TGM stal protestant
Dokončení ze str. 2

naděje pro bangladéš



Prakticky všechna česká (i některá
zahraniční) média zaznamenala
tragický vandalský čin, v jehož dů-
sledku v noci z 1. na 2. srpna 2017
téměř zcela shořel dřevěný kostel
Božího Těla v Třinci-Gutech. 
Vzácná památka ze 16. století neby-
la jen nejstarším dochovaným dře-
věným kostelem na Těšínsku, ale
také výraznou připomínkou refor-
mačního období v této oblasti. 
Gutský kostel byl vystavěn jako
luterský počátkem 60. let 16. století.
Tradičně se jako rok jeho výstavby
uváděl rok 1563, vytesaný na dře-
věném portálku nad vchodem do
sakristie. Dendrochronologický vý-
zkum (tj. výzkum stáří dřeva na
základě letokruhů) provedený v ro-
ce 2014 prokázal, že stromy použité
na výstavbu kostela byly pokáceny
v letech 1560–1564. Evangelíkům
kostel sloužil jen devadesát let – do
března 1654, kdy byl speciální ná-
boženskou komisí odebrán pro
katolickou církev. 
Protireformaci se v Gutech ovšem
tuze nedařilo. V obci bylo tak málo
katolíků, že se v kostele bohoslužby
konaly jen sporadicky. Ještě roku
1857 kostel sloužil pouze pěti gut-
ským katolíkům, zatímco protes-
tantů v té době žilo v Gutech 769;
dokonce i kostelník byl tehdy evan-
gelického vyznání! Za této situace
nebylo do konstrukce málo využí-
vaného kostela nijak výrazně zasa-
hováno (kromě výstavby zvonice a
jejího spojení s kostelní lodí v roce
1666). Výše zmíněný dendrochro-
nologický výzkum prokázal, že loď
a presbytář kostela (včetně krovu
presbytáře) se dochovala do letoš-
ního ničivého požáru neporuše-
ně ve stejném stavu, v jakém byla 
v okamžiku původní výstavby v do-

bě reformační. Rovněž v interiéro-
vém vybavení se zachovalo mnoho
věcí spojených s obdobím, kdy kos-
tel sloužil protestantské bohosluž-
bě. Především to byl zvon z roku
1565 s typicky evangelickým nápi-
sem „Slovo Páně trvá navěky“ 
(v latině). Dále to byla část starého
hlavního oltáře s obrazem Poslední
večeře z roku 1591. Výjimečnou pa-
mátkou byl také malovaný epitaf 
s vyobrazením Zmrtvýchvstání Pá-
ně, jehož vznik se předpokládá na
přelomu 16. a 17. století. Rovněž
celá empora byla vystavěna roku
1626 a ozdobena arabeskovými
malbami o 16 let později. 
Gutský kostel – ač sloužící přes tři
sta let katolické bohoslužbě – tak
zůstával jedinečným památníkem
reformační éry v dějinách těšínské-
ho knížectví.
Žel, z tohoto unikátního památníku
zůstaly již jen fotografie, popisy,

trocha ohořelých trámů a část roz-
taveného zvonu. Kostely pomíjejí,
ovšem – jak hlásal nápis na nejstar-
ším gutském zvonu – „Verbum
Domini manet in aeternum“!

daniel spratek

za dřevěným kostelem v Gutech

V centru dobříše nabízíme k pro-
nájmu byt 4+1 v rodinném domě
se zahradou.
Volný od 1.10.2017. Pouze pro
členy ČCE se zájmem o aktivní
působení v místním sboru. 
Další informace u faráře sboru,
Samuela Hejzlara, tel: 603578108,
e-mail: sammyhej@gmail.com. 
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Nová kniha Bernda Radetzkého upozorňuje na již téměř zapomenutou
skutečnost, že se Dolní Slezsko nestalo útočištěm jen pro české evangelíky,
kteří sem z nouze spasení prchali v 18. století. Po stu letech tu hledají úto-
čiště opět exulanti z Rakouska resp. z českých zemí – tentokrát bývalí
katoličtí řeholníci, kteří v pohnutých dobách kolem roku 1848 vystoupili 
z katolické církve, vstoupili do církve evangelické a založili rodiny.  Ně-
kteří z nich, aby unikli stálému pronásledování v Rakousku, prošli i čes-
kými exulantskými osadami v bývalém Pruském Slezsku.   
V Česku se jejich neuvěřitelně krušnými osudy, pokud vím, téměř nikdo
nezabýval. Výjimkou byli historici Josef Lukášek a Ferdinand Hrejsa, kteří
se o této problematice okrajově zmiňují a možná se ještě najdou i tací, co
kdysi dávno přečetli knihu Terézy Novákové „Drašar“ a mají o věci jaké-
si tušení.     
V nové knize „Laurentius Vorschischek” se Bernd Radetzky zabývá osu-
dem jednoho z těchto bývalých mnichů, který nalezl útočiště v exulantské
osadě Horní Poděbrady u Střelína. Knihu vydal autor vlastním nákladem,
je v němčině, má 156 stran a lze si ji objednat na adrese: radetzki@uni-bre-
men.de. Cena je 10 Euro + poštovné.
JUDr. Pavel Jelínek v resumé knihy píše: „V roce 2012 autor Bernd Radetzki
zveřejnil knihu o obci Husinec. Ta byla založena v Dolním Slezsku v r. 1749. 
V její blízkosti vznikly v roce 1763 další tři vesnice, z nichž každá, jako součást
svého názvu, současně nesla i označení Poděbrady. V létech historického bádání se
spisovatel nikdy nesetkal s podivuhodnými životními osudy Vavřince Voříška 
z Horních Poděbrad. Voříšek se tam s rodinou usadil v roce 1859 a shodně jako
předkové tehdejších obyvatel obce tam nalezl ochranu před pronásledováním ze
strany státu a katolické církve v Čechách. Obšírně jsou popsány souvislosti.
Základem této knihy je tištěná žádost o pomoc, v níž Voříšek popisuje své osudy.
Vylíčení pronásledování jeho rodiny, která přestoupila na evangelickou víru, auto-
rovi nejdříve připadalo přehnané a trochu nedůvěryhodné, dokud i nálezy z růz-
ných archivů nepotvrdily výpovědi někdejšího mnicha.“

jan bistranin

do kostela na kole už podesáté
Nebuďme lhostejní k zemi, která nám byla svěřena – s takovým heslem
vyrazí stovky věřících z celé republiky v neděli 17. září (popř. už v sobotu
16. září) do kostela. Zapojí se do desátého ročníku ekumenické akce Do
kostela na kole. Smyslem je propagovat cyklistickou dopravu, která je,
stejně jako pěší chůze, šetrná k životnímu prostředí a ve srovnání s auto-
mobilovou dopravou nepoměrně levnější, zdravější a na kratší vzdálenos-
ti dokonce statisticky rychlejší. Zároveň upozorňuje na nepřímé důsledky
používání automobilů. Znečištěné ovzduší způsobené dopravou má ne-
gativní dopady na zdraví. Látky, které jsou součástí výfukových plynů,
mohou způsobit řadu závažných zdravotních problémů. Problémem je i
hluková zátěž. Hluk má vliv na psychiku a často způsobuje únavu, depre-
si, rozmrzelost, agresivitu, neochotu, zhoršení paměti, ztrátu pozornosti a
celkové snížení výkonnosti. Akce Do kostela na kole má připomenout, že
v Bibli je v příběhu stvoření světa člověk pověřen správcovstvím Země a
jsme zodpovědní za to, jak s ní nakládáme. Pořádá ji už deset let Poradní
odbor pro otázky životního prostředí při Českobratrské církvi evangelic-
ké, Ekologická sekce České křesťanské akademie a Česká křesťanská envi-
ronmentální síť.

Další informace na www.dokostelanakole.cz

Pohnutý běh 
života vavřince voříška

„Aj, jak jsi krásná, přítelkyně má!“ „Krásná jako měsíc, čistá jako slunce“
(6,9), „ústa tvá jako výborné víno“. (7,9) Má krásou mluvit, o sebe dbát, má
usilovat o to, aby byla krásnou církví. Vždyť „je princeznou!“ (7,1), žádnou
služkou světu! Její přínos je služba královská, ne ponížená! „Má nohy ve
střevíčkách“. (7,1) A k tomu vší chvály hodná. Jenže to všechno platí jen pod
určitou podmínkou, že ponese tvář krásné církve v podobě radostné, živé,
aktuální a přece věrné zvěsti Písem a věrného způsobu života, že ponese
jasné poselství evangelia své době, že se za Krista svého Pána a Krále nebu-
de stydět a nebude se přizpůsobovat ani se chtít zalíbit své době. Krása círk-
ve není dílo náhody. Je to „dílo vyšlé z rukou výborného Mistra řemeslní-
ka“. (7,1) Církev dostala do vínku královský domov v nebi! Jenže pokušení
prodat domov v nebi za pozemské dobré a pohodlné bydlo stále hrozí. 
A dnes možná více, než kdy jindy. Při hledání smyslu života nám Píseň
písní radí, abychom hledali tak dlouho, dokud nenalezneme potěšení v Boží
náruči, pohlazení Boží láskou, ztišení u Kristových nohou a vyplnění svého
srdce Božím pokojem. Za to přece stojí bojovat! Apoštol Pavel nás vyzývá,
abychom bojovali dobrý boj víry, zápasili o opravdovost svého vztahu 
k Bohu na modlitbách v duchu pokání. V hlubinách našich zápasů na nás
čeká Bůh. V nich se nás dotýká Boží láska, která působí jako živá voda do
mrtvolnosti našich cest, našich vztahů i našeho svědectví. A potom spatří-
me nejen svou bídu, ale i břeh nebeského domova, kam směřujeme, kam
nás vede náš Pán, a získáme odvahu znovu vstát a poprat se o tento cíl,
který se nám vynořuje čas od času jakoby z mlhy našich zápasů. A vynořu-
je se nám proto, abychom byli Bohem ujišťováni o tom, že on je věrný a
milující Bůh a Pán a Král našeho života. Prosme o novou inspiraci a odvahu
znovu vstát, zvednout hlavu a bojovat o krásu církve, aby se z ní stala i pro-
střednictvím našeho poctivého života víry, živá církev Páně, která by i 
v našem světě byla útočištěm a pomocí mnohým a nesla věrně svědectví o
Boží lásce k člověku! 

(pokračování příště)
pavel rybín

Píseň Písní 11: krása církve Páně 

Medicína dělá z lidí nemocné, matematika smutné
a teologie hříšné.

Martin luther

eXulant, zapsaný spolek zve na
svou pravidelnou konferenci, která se
bude konat 7. října 2017 v kostele Čes-
kobratrské církve evangelické v Šum-
perku, Revoluční 8. Konference je le-
tos věnována 500. výročí uveřejnění
95 tezí Martina Luthera a 70. výročí
reemigrace Čechů z Volyně.
Zahájíme v 10 h bohoslužbami, kázat
bude místní farář Jakub Pavlús, dále
budou na programu přednášky dr.
Petera Morée: Luther a Hus, doc. dr.
Jana Malury: Literární tvorba českých
„luteránů“ v exilu a Mgr. Rut Nývlto-
vé: Reemigrace Čechů z Volyně.
Odpoledne se bude k výročí refor-
mace konat koncert. Zazní varhanní
skladby reformační doby v podání
Pavla Brahy a současná hudební re-
flexe reformační hudby v podání
Petry a Jana Meislových a jejich dcer
Petry a Christine.

Dřevěný kostel v roce 2013 foto: Wikipedie


