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Mají-li být vztahy mezi lidmi trvalé
a přitom pěkné, vyžadují vzájem-
nou pozornost a ohleduplnost. Je
potřebí jim věnovat zájem a myslet
na ně už před setkáními a při nich
být vstřícní. Leckdy se vzájemné
vztahy zauzlí tím, že se lidé soustře-
dí na věci třeba i nepodstatné a uni-
kají jim základní východiska, uváz-
nou na věcech předposledních a
ztrácejí se jim poslední hlediska. To
se stalo sboru křesťanů v Římě a

apoštol Pavel se tím zabývá ve své
epištole. Došlo tam ke sporu, zda je
přípustné jíst maso, které bylo pou-
žíváno také při pohanské modlo-
službě. Někteří se tím nezneklidňo-
vali a bez rozpaků je jedli, jiní by se
tím cítili poskvrněni, protože takové
maso považovali za nečisté a proto
jedli pouze rostlinnou stravu. Pavel
si přeje, aby se lidé navzájem re-
spektovali a dopřáli jedni druhým
svobodu v jejich názorech  a píše
„každý nechť má jistotu svého pře-
svědčení.“. Dokonce vidí mezi nimi
rovnost ve smyslu slov: „Kdo jí, dělá
to Pánu ke cti, neboť děkuje Bohu a
kdo nejí, dělá to také Pánu ke cti,
neboť i on děkuje Bohu.“ Vyzývá 
k tomu, aby nedocházelo k vzájem-
nému zlehčování anebo k odsuzo-
vání. Lidé se nemají vzájemně poni-
žovat anebo urážet.
Uvádí tři osvobozující vyšší výcho-
diska či hlediska, spravedlnost, po-
koj a radost, která křesťan smí čerpat
ze skladů Božího království. Spra-
vedlnost vylučuje křivdu mezi lid-
mi, pokoj umožňuje vzájemné vy-
cházení vstříc člověka k člověku a
radost je vlastně dar, který člověk
má vnášet do ovzduší při setkání
lidí. Právě toto přibližuje Duch sva-
tý, který je dodavatelem Boží osvo-

bozující moci a původcem nových
poznatků pro  myšlení a cítění člo-
věka. On  navozuje nová nahlédnu-
tí do složitosti lidských vztahů. On
tvoří duchovní předpoklady pro to,
aby se lidé různých názorů sešli ke
spolupráci v pokoji a ve společném
růstu.
Víme ovšem, že jsou také špatné  a
zločinné názory a činy protilidské,
bezohledné, násilnické, rasistické,
teroristické, které je nutno odmít-
nout a energicky jim čelit. Nicméně
vždy trvá úkol pokoušet se malé ne-
bo velké  rozdíly mezi názory růz-
ných lidí  řešit moudře, prozíravě a
včas  a právě tím předcházet spo-
rům, střetům a válkám. To platí 
v rodině, v zaměstnání, v církvi, 
v náboženství, v kultuře, ve vnitřní
anebo mezinárodní politice. I zde je
třeba se vyvarovat vzájemného
zlehčování a odsuzování,  pohrdání
a vyhrožování a hledat cesty k vzá-
jemnému respektu a snášenlivosti, 
k dialogu a spolupráci. Křesťané,
pokud přijímají a poznávají něco 
z pokladů Božího království, by
mohli dělat mnoho pro takové spra-
vedlivé poměry a pro pokojnou a
radostnou  budoucnost.
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Poselství k 18. neděli po sv. Trojici

Ž 37,1,7-9
Písmu se dá rozumět různě: lze jej
chápat jako kus archaického textu,
který náhodou není součástí archeo-
logických vykopávek, ale z různých
příčin zůstal živým archivním mate-
riálem, majícím své specifické použi-
tí. Dá se Písmo vzít doslova se všemi
svými lidskými i nadlidskými důra-
zy a uctivě se k němu chovat jako ke
svaté knize. Rovněž se může stát
Bible i se svým dobovým nádechem
vzorovým materiálem, podle něhož
se snaží někteří utvářet veškerý svůj
život, když veškeré civilizační vy-
moženosti jsou považovány za hříš-
né výplody zkažené generace. Pros-
tě, Písmo je jaksi bezbranné vůči
způsobu použití či jeho využití. Vy-
dává se nám napospas. Možná, že i
to vydávání je jedním z projevů
Autority, která za ním stojí: může si

Hospodin dovolit, dát nám šifru
Písma na pospas; neuškodí to ani
Jemu, ani materiálu. Ale mnoho
může pomoci člověku, na něhož
dýchne z litery duch překvapivě ak-
tuální a nevšední…
Tak jsem si připomněl jeden verš 
z hesel Jednoty bratrské. Je o tom, že
Hospodin miluje právo a své věrné
neopouští. Řekl jsem si: pěkná sen-
tence, právo tolik podporované shů-
ry nám jaksi pořád tady na zemi
uniká a člověk ztrácí rozdíl mezi
právem a bezprávím, mezi sprave-
dlností a podvodem. A že nás Hos-
podin neopouští, tedy, že neopouští
své věrné a nás, jestliže se můžeme
za věrné považovat, to je opět vzác-
né ujištění. Jenže se to v praxi dost
málo používá…
A začal jsem od začátku, ne od Ada-
ma, ale od Davida, kterému je při-

psán i 37. žalm. Hned ze začátku mě
to chytlo. „Nevzrušuj se  kvůli zlo-
volníkům…“ Uvědomil jsem si, jak
ten výraz sedne. Ano, jsem naštva-
ný, nažhavený, vzrušený, neklidný,
nespokojený, rozmrzelý, atd. Žiju
totiž dneska a dívám se kolem se-
be, vnímám atmosféru, nepokojné
ovzduší našeho věku. A nejde jen o
stres a přeplněnost úkoly – ty máme
všichni různého druhu a v součas-
nosti i včetně důchodců – ale jde o
jakousi vnitřní nespokojenost, když
zakouším, jak málo slovo váží, jak si
z něho dělají lidé tahací harmoniku
anebo jako draka jej vypouští do
vzduchu, chechtají se a nevázaně se
baví rozpačitostí druhých. Lže se a
nečervená – a to je v době barevných
televizí dobře patrné. Ona už i lež
ztratila svou potupnost a skoro se
zdá, že umění lhát a vhodně pře-
kroutit polopravdivé informace je
chápáno jako jedno z postmoderních
obdarování, jako výborná výbava
zřejmě i nutná pro lukrativní veřej-
nou funkci.
Ale nechci se zabývat tím, co asi veli-
ce podobně cítíme všichni. Chci jen
znovu vyznat, jak jsem se v onom
doporučení „nevzrušovat se“, našel.
Četl jsem dál a radu proti rozčilová-
ní jsem objevil v následujících ver-
ších hned několikrát. „nevzrušuj se
kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou

Nevzrušujte se kvůli zlovolníkům
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Co je na bohoslužbách nejdůležitější? No samozřejmě zvěstování Slova
Božího v kázání a vysluhování svátostí. Děti, které by kázání nerozumě-
ly, odcházejí do „nedělní školy“, vedeny ochotnými laiky, „nedělkáři“. Ti
mají k dispozici přípravky vydávané synodní radou. Někteří duchovní se
s nimi každého půl roku, případně dokonce každý měsíc, scházejí k pora-
dám, jež mívají formu přípravných seminářů. Většinou je však zřejmé, že
jde o vedlejší, okrajovou sborovou činnost. To hlavní se přece děje ve
shromáždění dospělých! 
Pedagogický psycholog vidí věc jinak:

NA BOHOSLUŽBÁCH JE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ TO, 
CO SE PŘI NICH DĚJE PRO DĚTI A S DĚTMI.

Kdysi jsem s vážnou tváří (ale ovšem spíš žertem) navrhl jednomu kaza-
teli, aby alespoň někdy při bohoslužbách nechal dospělé dospělými a
odešel s dětmi do „nedělky“ – v taláru nebo bez něj. Byl skoro šokován:
„Jak bych mohl?!“ 
Teď to říkám jako vážný návrh. Máme přece v církvi dost členů, kteří
dokáží přednést kázání a vést modlitbu. (Někteří by k tomu potřebovali
více povzbuzení a trochu promyšleně vedeného nácviku se zpětnou vaz-
bou za pomoci magnetofonu či videa. Mimochodem – v dnešní době, kdy
máme v mediích každodenní přísun formálně perfektních řečových pro-
jevů, působí i průměrný duchovní po řečnické stránce jako amatér. To je
ale jiná story.)
Půjde-li tedy duchovní – zajisté ke zděšení některých „skalních“ – s dět-
mi do „nedělky“, neprohloupí ten, kdo se k němu přidá.  Práce s dětmi
bývá dialogická, je poměrně snadné je „rozpovídat“. Být při tom a vidět,
jak děti s radostnou vděčností reagují na výklad, slyšet jejich otázky a
spontánní reakce, to nás může nejednou obohatit, potěšit i povzbudit víc
než poslech kázání. Přispějeme tím i k tomu, aby děti cítily, že jejich shro-
máždění není na vedlejší koleji. Navíc svou účastí při zpěvu a jiném dění
podáváme důležité svědectví o tom, čemu věříme a z čeho se radujeme. A
ovšem – jde-li o naše vlastní děti – získáváme i neocenitelné podněty pro
spirituální výchovu v rodině.
V rozhovoru pro časopis Český bratr si strategicky uvažující farář Ondřej
Macek posteskl na chudobu našeho evangelického rituálu. To je třeba
napravit a práce s dětmi je k tomu skvělou příležitostí. Děti milují rituá-
ly! Nedávno jsem viděl, jak jeden duchovní, když vysílal děti do „neděl-
ky“ (úmyslně říkám „vysílal“, nikoli „propouštěl“), tak vzal svíčku, při-
pálil ji od svíce na stole Páně, vložil do lucerničky a předal dětem, aby ji
vzaly s sebou. To je ono! Nebyl jsem svědkem toho, jak překvapený „ne-
dělkář“ – neboť tuto akci provedl hostující kazatel – tuto přihrávku vyu-
žil, ale takovýto obřad mluví i sám o sobě. Říká mimo jiné: „Nesete si s
sebou stejný oheň, jaký zůstává ve shromáždění dospělých.“
Kapitola sama pro sebe: místnost, kde se „nedělka“ odehrává. Máme řadu
moderních kostelů, jejichž interiér navrhli architekti s mimořádným
smyslem pro to, jak prostředí působí na prožívání bohoslužebného dění,
jakou atmosféru navozuje, jak může usnadnit pocit vzájemnosti i tiché

Nechte děti 
přicházet ke mně...

Vážení čtenáři,
srdečně vás zdravíme z redakce Evangelického týdeníku – Kost-
nických jisker. V čísle 25 jsme uveřejnili seznam těch, kteří svými
dary pomohli vydávání našeho časopisu. Ještě jednou srdečně
děkujeme všem, kteří zareagovali na naši prosbu a nedělní sbír-
kou nebo darem přispěli společnému dílu.
Faktury za tisk a distribuci však platit musíme, a tak peníze rych-
le ubývají. Není tedy jisté, jestli budeme schopni slíbených 37 čí-
sel do konce roku vydat. Prosíme vás proto, naši věrní čtenáři,
nenechte nás ani letos zahynout a přispějte k úspěšnému dokon-
čení tohoto roku a k zahájení roku 2018.
Přejeme vám pokojné podzimní dny a děkujeme za vaši oběta-
vost. 

Vaše redakce
Dokončení na str. 2



cestou…“ „…odlož hněv a zanech
rozhořčení, nevzrušuj se, ať se nedo-
pustíš zlého.“ Nevšiml jsem si toho
dřív tak zřetelně, možná proto, že
jsem nečetl pozorně, nebo že jsem
naopak nebyl dostatečně nažhaven.
Bratřím kralickým přišlo opakování
jednoho hebrejského slova asi jako
příliš nepoetické, takže si vybírali
různá synonyma, souznačné výrazy
jako“ „nehněvej se příčinou zlostní-
ků.“, „…nekormuť se příčinou toho,
jemuž se daří na cestě jeho.“, „…
nezpouzej se, abys zle činiti chtěl
…“. Ale je za tím skutečně pořád to
jedno jediné slovo (ch-r-h) se „žha-
vým“ obsahem: nevzrušuj se, vy-
pusť přetlak, uhas oheň aspoň tro-
chu (uhas hořící seno), brzdi zlost…
atd. Žalmista si nemyslí, že by ona
zlost byla nemístná, že by šlo o
nepřístojné chování, vždyť zlovolní-
ci jednají podle, všechno se jim daří,
mají úspěch, mají pozornost i peníze
a evidentně jim nic neschází. Do-
konce by se dalo přeložit, že pod-
vodně dosahují úspěchu nepravý-
mi, deviantními, zvrácenými pro-
středky (= kují pikle).
Prostě důvodů k rozruchu a nepo-
koji je spousta. Teď přijde ona dobrá
rada: nesdílej pocity, nepřejímej
tempo. Nevzrušuj se, nezáviď, ale
doufej v Hospodina, hledej blaho 
v něm, jak praví prostě jeden mo-
derní anglický překlad: Učiň Hos-
podina svou radostí“, nebo doslova:
„nádherně se potěš u Hospodina“,
naval svou cestu na něj, doslova jej
zaval svou nespokojeností i svými
výhradami, utiš se a uklidni, jako
když po bouřlivé noci vyjde ráno
slunce. Vědomě odlož všechno to
rozčilení a opusť tu blbou náladu,
ona ti nemá vládnout, to ty máš na
to, abys ji ovládl. Doufej v Hospo-
dina a konej dobro, zachovávej věr-
nost.
V tom to právě vězí. Uvažujeme
občas o rozdílech mezi námi v zemi
fiktivních bezvěrců. Říkáme fiktiv-
ních, protože to mnozí postmoderně
hrají, ale ve skutečnosti staví na
spoustě drobných jistot a historek,
pohanských kouzel a pověr, amule-
tů a fetišů, aby se nepropadli do
beznaděje. Nelišíme se skoro vůbec.
Depresím i zlosti propadáme všich-
ni. Ale je tu někdo, kdo nejen zavelí-
to by se svobodymilovní a laxní
Čechové vzbouřili – ale kdo laskavě
pozve: pojď, potěš se, poslyš, že se
nemusíš čílit, vím, že tě to štve, ale to
je přece moje věc, jak to dopadne“ ty
prostě doufej, konej dobro a zacho-
vej věrnost. On ti dá, nejen co potře-
buješ, ale vše, oč tvé srdce požádá.
Vše čeho si srdce žádá? Skutečně?
Co všechno? Majetek, úspěch, vliv
… To ale přece žádat nemohu, to
bych se shodil, ta žádost tkví příliš
při zemi. Tak zdraví a spokoje-
nost… Zdraví, smím je žádat, když
vidím ty neidentifikovatelné zbytky
lidských existencí po katastrofách a
teroristických útocích? Jak oni k to-
mu přišli a jak k tomu přijdu já? Jako
v Beslanu, kde si ti přeživší ono
peklo před dvěma lety doslova vy-
čítají, že zůstali naživu, že by spíš
měli patřit mezi ty zmasakrované…
Tak snad smím žádat, aby vše bylo,
jak má být. A abychom byli před
evidentním zlem chráněni a aby nic
nepřekáželo vůli Boží. Dobré vůli,
která směřuje za všech okolností 
k pokoji a ke smíru… Jistě, tak už
říkáme v modlitbě Páně…
A stejně něco vadí. Nefunguje, jak

má. V textu je spousta slibů, jako že
ti se zlou vůlí zacházející uvadnou
jako tráva a že se tak už děje, že zase
lidé doufající a spoléhající na Hos-
podina svou spravedlností nepře-
hlédnutelně zazáří, že právo se jasně
a nade vší pochybnost prokáže (jak
se dnes právo prokazuje – spíš se vší
pochybností!) a že o naději se opíra-
jící věrní dostanou zemi jako dědic-
tví (jak cituje Ježíš v jednom blaho-
slavenství). Tohle je závada, překáž-
ka bezproblémové funkce. Zádrhel.
Neodvratitelnou a ne-oddiskutova-
telnou zkušeností všech, kteří očeká-
vali racionální naplnění krásných
slibů je jejich nedosažitelnost. Od
nepaměti. V prorocích se píše o tom,
že si člověk nemá dělat starosti s
tím, že sliby nevycházejí. Často si
trpce věrní stěžovali, tak to tedy
nadarmo chovám své srdce v čisto-
tě. Snažím se, snažím, a zatím to
nepříjemné odnesu sám a druhým
se daří – a ještě se vysmívají těm
naivním a dobrohloupým, kteří se
ještě opírají o nějaké zásady a věří
zaslíbením… Takové názory a po-
stoje jsou přímo součástí Písma, ono
je samo v sobě rozdvojené, na jednu
stranu chválí a podporuje ty budují-
cí spravedlnost a na stranu druhou
jim rovnou připomíná, že světská
pravidla nerespektují Nejvyššího 
a že se stvoření vždy znovu staví
proti svému Stvořiteli, žije na jeho
dluh a on s tím vlastně nemůže pří-
liš něco dělat, protože se už v před-
věku rozhodl, že druhou potopu 
už ne…
Kdo skládá naději v Hospodina, ob-
drží zemi … kolik věrných se obra-
celo k svému Bohu, ctilo jej upřímně
– a skončilo v zapomnění, anebo 
v tom horším případě v Treblince…
Kolik generací se sklánělo před
svým Tvůrcem, bralo jej vážně, při-
jímalo  jeho pravidla života – a přece
– kdo má zemi? Upřímní, spravedli-
ví, bohabojní? Nikoliv. Vydřeli si ji
právě ti, jejichž ústa se „vozí proti
nebesům“, jak říkají výstižně kralič-
tí. Ti ji vyboxovávají, vydupávají,
kradou, loupí, ti ji vlastní. Ostatní
zatím čekají, poněvadž věří, že ji
dostanou jako dědictví. „Ještě malič-
ko a bude po svévolníkovi“… slyší-

me dál, „všimneš-li si jeho místa,
bude prázdné.“ Maličko, ještě ma-
ličko. Jak dlouho trvá ten malý oka-
mžik? Rok, dva, staletí, celý věk? 
Jediný způsob, jak tento rozpor
vyřešit a jak se naučit nevzrušovat
se a dojít pokoje a utlumit žár, je vzít
svého Pána za slovo. Vzít jej jako
autoritu s tím, že ne vždy dohlédá-
me konce věcí. Moudří naši otcové
takto věřili. Izraelci vyznávali: po-
chybovali jsme, ale pak jsme přišli
do svatyně a  pochopili. Ve svatyni
se pochopí, ve víře lze dojít klidu.
Prostě, kdy dostaneme zemi do dě-
dictví není naše věc; nemusíme se
přeci rozčilovat tím, že protivník je
silnější a může svých cílů dosáhnout
dříve. Časový okamžik, kdy člověk
dar přijme, závisí na dárci. Kdy naše
spravedlnost zazáří jak světlo, není
naše věc. Kdy zlovolníci uvadnou
jako tráva, není naše věc. Proč si
někteří vylžou a vyvzdorují úspěch,
není naše věc. Kdy se uprázdní
místa věrolomných a namyšlených
a pokleslých … atd.
Skoro to zavání tradiční českou švej-
kovskou metodou, že to chce klídek.
Ale to nechce nezúčastněnost, vů-
bec ne. Nikoliv, všechno pustit k vo-
dě a odjet na chatu a zavřít se do
rodiny a do soukromí. Naopak.
Prostě konat dobro, zachovat věr-
nost a v té zemi, dosud ještě  neda-
rované, s Boží pomocí přebývat. Ne-
vyklízet pozice. Zaplnit své místo,
aktivně je naplnit tím, co dostáváme
jako dar. Zaplnit své místo i tehdy,
když se místo zlovolníků ještě neu-
prázdnilo. A realizaci všech slibů
odevzdat do rukou Toho, který vidí
dál, za obzory, až ke konci věků.
Končím tím, čím jsem začal: opako-
váním dobré rady Písma: nevzrušuj
se. Nerozčiluj se. Naval na Hospo-
dina své otázky a věř, že on sám
jedná a bude jednat. To je spolehlivý
relaxační prostředek v prostředí,
kde tě naopak všechny obecně do-
poručené metody vedou do ještě
většího stresu a hlubší spotřební
závislosti.
Nevzrušuj se. A pak, že je Bible ar-
chaická vykopávka. Amen.

Bohdan Pivoňka
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z církví doma i ve světě
Kalich VydáVá PUbliKacE VěNUJící sE marTiNU lUThEroVi
U příležitosti 500. výročí evropské reformace vydává Kalich čtyři publi-
kace věnující se životu a dílu Martina Luthera.
Bůh je rozpálená pec plná lásky - jde o překlad zhruba sta citátů z Lut-
herova rozsáhlého díla. Knížečka v omezené míře nabízí vhled do jeho
myšlenkového světa. 
Menší a Větší katechismus – základní Lutherovy katechetické texty.
Překlad Lutherova Většího a Menšího katechismu původně vyšel jako
součást Knihy svornosti (Kalich, Praha 2006). Nyní jde o vydání ucele-
nější, doplněné o poznámkový aparát, o oddávací a křestní knížku, jejíž
překlad doposud chyběl.
Martin Luther: Uvedení do života, díla a odkazu – Jaký byl Martin Lut-
her člověk a jak se stal reformátorem? Jak žil, studoval a pracoval? Kdo
byl s ním a kdo byl proti němu? Co všechno tu hrálo roli? Kteří lidé 
v tom byli důležití? Jaké zápasy se v 16. století vedly a jak dopadly?
První monografie o Martinu Lutherovi v českém jazyce. Kniha Albrechta
Beutela, profesora církevních dějin na univerzitě v Münsteru, představuje
čtivým, avšak kvalitním způsobem Lutherův život a teologii. Čtenáři se zde
otevírá cesta k pochopení Martina Luthera jako člověka, jako muže své
doby, který viděl dopředu. Knihu přeložili Petr Gallus a Ondřej Macek.
O bouřce, Bibli a Martinu Lutherovi – knížka o Martinu Lutherovi pro
děti ve věku prvního stupně základní školy. Autory jsou Ondřej Macek
a Lenka Ridzoňová, ilustracemi ji doplnila Lydie Férová.
Knihy jsou k zakoupení v Kalichu či na webových stránkách. 

www.ekalich.cz

NaPomENUTí PaPEžE z důVodU šíŘENí blUdů
Papeži Františkovi byl 11. srpna doručen pětadvacetistránkový list po-
depsaný čtyřiceti katolickými duchovními a laickými akademiky. Protože
nepřišla žádná odpověď, byl text 24. září zveřejněn. Pod listem je nyní 62
podpisů duchovních i laiků z 20 zemí. V latině se dokument nazývá Cor-
rectio filialis de haeresibus propagatis („Synovské napomenutí z důvo-
du šíření bludů“). Konstatuje, že papež svou apoštolskou exhortací
Amoris laetita a dalšími souvisejícími slovy, skutky a nečinností prak-
ticky prosazoval 7 heretických postojů týkajících se manželství, mravní-
ho života a přijímání svátostí a způsobil šíření těchto heretických názo-
rů v Katolické církvi. Dokument uvádí seznam pasáží Amoris laetitia, 
z nichž vyplývají heretické postoje nebo jež heretické postoje povzbu-
zují, a potom seznam výroků, skutků a opomenutí papeže Františka, 
z nichž je nade všechnu rozumnou pochybnost zřejmé, že si papež pře-
je, aby katolíci tyto pasáže vykládali způsobem skutečně heretickým.
Dokument rovněž rozebírá dvě příčiny této unikátní krize. 
Jednou z nich je modernismus, který byl na počátku 20. století odsou-
zen papežem Piem X., avšak v polovině století opět ožil. Velký a rostou-
cí zmatek způsobený modernismem v Katolické církvi prý nutí signatáře 
k tomu, aby definovali skutečný význam slov „víra“, „blud“, „zjevení“ a
„magisterium“. Druhou příčinou je evidentní vliv myšlenek Martina Lut-
hera na papeže Františka. List dokazuje, že Luther, zakladatel protestantis-
mu, měl o manželství, rozvodu, odpuštění a Božím zákoně představy, které
odpovídají představám, jež slovem, skutkem i nečinností podporuje papež.
Rovněž si všímá výslovné bezprecedentní chvály, kterou papež František
tomuto německému arciheretikovi věnoval.

(red)

Nevzrušujte se kvůli zlovolníkům
Dokončení ze str. 1

soustředění. Opakuji ale: NEJVÍC ZÁLEŽÍ NA DĚTECH! Proč bychom
měli interiéru místnosti pro „nedělku“ věnovat menší péči než prostoru
pro dospělé? Viděl jsem, jak promyšleně teologicky, navíc s vynalézavým
vkusem pojal Pavel Klinecký dětské místnosti ve strašnickém sboru.
Často jsme však svědky toho, že si sbor zřejmě vůbec neuvědomuje, jak
mocně prostředí na děti působí. Nepřepažená velká sborová místnost,
kancelář nebo napůl skladiště... Smutné. 
Mezi rodiči je nemálo těch, kteří – když toto pochopí, a proč by to nepo-
chopili? – nebudou litovat úsilí a peněz vynaložených na prostor, kde by
se jejich děti cítily dobře, jako doma, kam by se třeba nestyděly (!) pozvat
své spolužáky. Rozhodně bych povolal architekta, zvlášť když místnost,
jež je k dispozici, byla původně vybudována a zařízena ke zcela jinému
účelu. Dataprojektor, dnes už samozřejmý ve škole, by neměl být problé-
mem. (Zde je brzdou naše českobratrská ikonofobie, kterou jiné evange-
lické církve dávno překonaly – ale to je zase jiný příběh.)
Při úpravě místnosti může být naším cílem např. něco mezi klubovnou,
kaplí a školní třídou a děti by měly mít možnost uplatnit i své představy.
Ony se budou, když je k tomu pobídneme, rády podílet na dotváření pro-
středí, ve kterém tráví vzácné chvíle svátečního obecenství.
Naše církev nevzkvétá. Není v tom bohužel sama, v Česku ani v Evropě.
Někteří pozorovatelé, včetně duchovních, varují před vymíráním a tak
trochu se s ním smiřují. Chce-li zde ČCE za dvacet, třicet let ještě být (a
držme se vize, že bude, a to silnější a krásnější než dnes), měla by se sou-
středit na ty, kteří ji budou jednou tvořit, a hledat nové cesty, především
pro ně. Netvrdím, že pedagogika a psychologie to „vytrhnou“. Myslím
ale, že se nemáme vzdávat ani těch nejobyčejnějších, v profánní sféře
vyzkoušených prostředků práce s dětmi, které zatím opomíjíme. Pokud
přijmeme a vezmeme vážně základní tezi tohoto článku, přijdeme na
řadu nápadů, stejně dobrých, ne-li lepších, než jsou ty zde.

Pavel Říčan, ricanpsych@seznam.cz
Foto: www.facebook.com/ccshbrnorodiny

Nechte děti 
přicházet ke mně...

Dokončení ze str. 1

Znásilnění je v Kongu používáno jako válečná zbraň, a to jako zbraň
velmi ničivá. Cílem není uspokojení sexuální touhy, ale zmrzačení žen,
které přináší rozklad celých komunit, v nichž jsou ženy často hlavní
ekonomickou silou. Obětmi jsou nejen dospělé ženy, mladé i staré, ale
také dívky včetně kojenců. O této situaci mluvil na nedávném valném
shromáždění Světového luterského svazu dr. Mukwege, který v roce
1999 založil v Kongu nemocnici poskytující pomoc těmto obětem. 
Práci nemocnice financuje nadace Panzi Foundation, kterou se synodní
rada Českobratrské církve evangelické rozhodla podpořit vyhlášením
mimořádné sbírky (č. účtu 7171717171/2700, variabilní symbol 911701).
Sbírka potrvá do konce tohoto roku.
„Svět není dobré místo, je plný násilí a utrpení,“ těmito slovy zahájil svoji
řeč k delegátům letošního valného shromáždění Světového luterského
svazu dr. Denis Mukwege, lékař z Demokratické republiky Kongo. Tento
konžský lékař ví, o čem mluví. Už skoro dvacet let se věnuje péči o děti
a ženy, které jsou znásilňovány během zapomenutého konfliktu na vý-
chodě Demokratické republiky Kongo. I po skončení druhé konžské
války zde stále probíhají boje mezi různými povstaleckými skupinami a
konžskou armádou. Mír je v nedohlednu, náklady na vedení bojů par-
tyzánské skupiny financují z nelegální těžby diamantů a dalších mine-
rálů, které jsou nezbytnou surovinou pro výrobu počítačů, tabletů a
mobilních telefonů. Obrovské nerostné bohatství, které by jinde bylo
požehnáním, je pro tuto zemi prokletím.
Jak vypadá situace v Kongu a proč je pomoc důležitá? To ve svém článku
popsala Olga Navrátilová z ČCE, která je členkou rady Světového luter-
ského svazu a s dr. Mukwegem se osobně setkala.
Podrobnosti a další část vyprávění Olgy Navrátilové jsou na:
https://www.e-cirkev.cz/clanek/6204-Znasilneni-jako-valecna-zbran-
sbirka-na-pomoc-zenam-v-Kongu/index.htm

sbírka na pomoc ženám v Kongu
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KomUNisTi VE sTaršoVsTVU

Téměř každý člověk má místa nebo místečka, kde se
cítí zvlášť dobře a kam se rád vrací. Pro mne to byly
Vojice, kazatelská stanice jičínského sboru. Scházeli
jsme se tam k odpoledním shromážděním ve staré rou-
bené chaloupce sestry K. Můj předchůdce o ní žertem
mluvil jako o „blahoslavené Anežce“. Tato přezdívka
jemně připomínala mládí naší hostitelky. Sama Anežka
vzpomínala na své dětství: „Tatínek nás učil lásce 
k vlasti, maminka lásce k Pánu Bohu.“ Bohužel oba
rodiče dosti brzy zemřeli a na Anežku, nejstarší z řady
sourozenců, dolehla tvrdě starost o ty nejmladší. Měla
tehdy před svatbou  a její mládenec ji postavil před roz-
hodnutí: „Jestli se máme vzít, musí jít nejmladší děti do
sirotčince.“ Na to ale Anežka nepřistoupila a rozhodla
se zůstat se sourozenci tak dlouho, dokud se nepostaví
na vlastní nohy. Poněvadž jí pak kromě chaloupky té-
měř nic nezbylo, začala chodit pracovat jako nádenice
k bohatým sousedům.
Není proto divu, že po válce vstoupila „z přesvědčení“
do komunistické strany. „Dříve jsem dřela na cizím, a
to teď už konečně dělat nemusím.“ Vstup do politic-
ké strany však pro ni neznamenal, že by se z ní stala
ateistka. Už v dosti pokročilém věku se vdala za tiché-
ho, zbožného mlynářského krajánka a spolu vítali ve
své útulné světnici Anežčiny už dávno dospělé souro-

zence s rodinami i místní evangelíky. Na své komunis-
tické spolustraníky však dovedla být sestra Anežka
přísná. Nesnášela lenochy a dovedla například na
schůzi zkritizovat, když místní napodobitel sovětského
agronoma Lysenka prosazoval svévolně pokusy s jaro-
vizací cukrové řepy a zavinil družstvu obrovské ztráty.
To bylo jistě v pořádku. Problematické ovšem bylo,
když vyprávěla, jak se na přednášce očitého svědka
dozvěděla, jak si v Moskvě poradili s pouličním zlodě-
jem: „Nedělali s ním žádné štráchy a na místě ho za-
střelili.“ Jak je patrno, Ježíšovo evangelium milosrden-
ství musí občas i u blahoslavených lidí svádět tvrdý boj
s tvrdou lidskou spravedlností.
Snad ještě o něco složitější to bylo s dalším komunistou
ve staršovstvu. Byl to pracant jaksepatří a kdykoli bylo
ve sboru potřeba pomoci s nějakou manuální prací, byl
k dispozici. Doslechl jsem se, že ještě před mým přícho-
dem na sbor si tento bratr povšiml, že  se kdesi ve městě
povaluje velká cívka nového drátěného pletiva. Proč ho
nevyužít, když drátěný plot před kaplí už nutně potře-
buje vyměnit? A tak v noci přemístil kotouč do sborové-
ho dřevníku. To ovšem nebylo dost dobře možné bez
výčitek svědomí sladit s přikázáním „Nepokradeš!“
Proto kterési další noci obětavý komunista spolu s kurá-
torem odvezli pletivo zas na původní místo.
Třetí presbyter-komunista odešel za první republiky
ještě jako mladíček za hranice a vyučil se tam zahrad-
níkem. Pak se mu však zastesklo, vrátil se do vlasti a
oženil se. V poválečném nadšení vstoupil do KSČ. Ani
on se nedal strhnout ateismem, zato jeho žena podlehla
nevěrecké filosofii a stranila se církve. A tu se její man-
žel osvědčil jako vytrvalý a trpělivý misionář – tak jak
to doporučuje apoštol Pavel v případech, kdy oba man-
želé nesdílejí víru (1 K 7,12-16). A vyšlo to! Když jsem
po dvanácti letech odcházel z Jičína na jiný sbor, use-
dali už oba manželé v neděli pravidelně a svorně pod
kazatelnou. 

Pokračování příště

daniel henych
Jednotu zakládá spásné dílo Kristovo. Vždyť on sám odstranil oddělující bariéry a
zlikvidoval rozmanité ploty. Apoštol píše zřetelně: „V něm je náš mír, on dvojí spo-
jil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár“ (Ef 2, 14).
Jistě, jsme lidé různí. Možná, že někdy i hrůzní. Máme nestejné představy, názory,
myšlenky či tužby. Pocházíme z různého prostředí. Formovala nás ta či ona tradice.
I zbožný člověk je jen hříšník. I upřímně věřící dělá v životě pořádné chyby. I v círk-
vi je hodně člověčiny Tak tomu bylo ostatně vždy. Hned první sbory, první křesťan-
skou generaci, musí apoštol napomínat ke svornosti, trpělivosti a pokoře.
Rozdělenost křesťanstva je pro nekřesťanský svět bezesporu pohoršením. Tato zřej-
má skutečnost se staví do cesty kladnému působení kázání a misijním či jiným cír-
kevním snahám a aktivitám. 
Jednota ovšem není žádná uniformita. Nezakládají a negarantují ji ani lidé. Na toto
církev nejednou v toku času zapomínala. Vždyť ani Bůh se neprojevuje vždy stejně.
„Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k našim otcům ústy proroků“ 
(Žd 1,1). Zde jde o zřetelnou polyfonii.  Základní zvěst o Ježíši Kristu je jen jedna,
ale má i v Novém zákoně různá vyjádření. Jsou to synoptici i Jan, Pavel i Jakub, list
Židům i Janovo Zjevení. Řeč i výrazivo jsou značně rozličné, ale vždy jde v zásadě
o jednu věc. Jednota je proto možná i v mnohosti, v nestejnosti důrazů a přístupů.
Pravá jednota je už dána. Nikoliv však tím, co vytváříme my lidé, nýbrž tím, co pro
nás z milosti vykonal Bůh v Kristu Ježíši. A jde zásadně o to, abychom drželi, co jsme
dostali bez jakékoliv své zásluhy. Církev a její jednota jsou dílem Božím, a ne lid-
ským. Ekumena se jistě leckde pěstuje, ale spíše na vyšší hierarchické úrovni. To
může klamat. Má-li mít ekuména smysl, pak musí vycházet vždy odspodu. To zna-
mená: ze sborových rovin, a ne z bombastických akcí a od církevních představitelů a
špiček. Zásadně důležité jsou vztahy mezi křesťany na místní, snadno přehlédnutel-
né rovině. Rozdělenost jedné svaté církve obecné do různých církviček není rozhod-
ně dobrým svědectvím navenek – vůči nekřesťanskému okolí. Církevní konkurence,
přetahování a přecházení z jednoho společenství do druhého nepatří, žel, ještě zcela
minulosti. Jak však má svět uvěřit, nebudou-li křesťané jednotní a nebudou v praxi
táhnout za jeden provaz? Z Ježíšovy velekněžské modlitby k nám jasně zaznívá:
„Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří, aby všich-
ni byli jedno ..., aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal“ (Jan 17,20-21).
Nemusíme patřit do nějaké světové církve, kde by byla organizační, liturgická a jiná
shoda, kde by bylo všechno navlas stejné. O něco takového jistě nejde. Jednota je
možná i v rozličnosti. Z Nového zákona neslyšíme přímo tóny o potřebě a nutnosti
organizačního úsilí o vytvoření vnější jednoty. A přece je tu silné a živé vědomí, že
se křesťané navzájem velice potřebují. Uvažuje se zde bez nějaké nadsázky ekume-
nicky. Bůh tvoří jednotu. Ta se má poznat a odečíst právě ze vztahů mezi křesťany.
A to nejenom v neděli, ale zejména ve všedním, obyčejném dni. Určuje nás v eku-
menickém, širším rozměru ta úžasná skutečnost, že jsme milostí spaseni skrze víru?
O jednotu usilují lidé pokojní a pokorní. Ti, kdo vědí, že to vskutku nejdůležitější v
životě přijímají z Boží ruky jako dar. A proto také vědí, že se nikdy nemohou chlu-
bit nějakou mimořádnou kvalitou své zbožnosti. Oni jen tiše odpovídají. Nesou klid-
ně a trpělivě, že v rámci současné konzumentsky laděné společnosti nezaujímají
žádná přední místa. Ostatně – ani o ně nestojí. Vyznávají jiné hodnoty.
Snaha vyniknout za každou cenu působí vždy rozkladně. Kladně působí skromnost,
tichost, trpělivost, velkorysost, dlouhodechost. Vždyť jen považme, jakou nesmírnou
trpělivost má Bůh s námi! Proč bychom ji tudíž neměli mít i my navzájem?
Ke čtenářům mluví „vězeň v Pánu“ (Ef 4,1). Je-li někdo v těžkém a svízelném posta-
vení, a přece ještě píše, tak jistě ne něco povrchního. Píše to, co mu leží kdesi hlubo-
ko na srdci, co pokládá za velmi naléhavé a důležité. To, co chce nutně sdělit, vyjád-
řit, předat. I Pán Ježíš prosil o jednotu svého lidu. To jistě není nějaká náhoda. To je
i náš úkol: nerezignovat. Nedat se otrávit většinovým nezájmem. A to ani tehdy,
když na ekumenickém poli a v konkrétních mezicírkevních a sborových rovinách
nebudeme vždy sklízet vavříny, ba ani pochopení a porozumění. Nicméně, Boží
Duch vede  k jednotě, a ne ke všelijakému dělení a drolení. Vždyť: „Jedno tělo a jeden
Duch, k jedné naději jste byli povoláni. Jeden je Pán, jedna víra, jeden křest, jeden
Bůh a Otec všech“ (Ef 4,5.6a).

Jaroslav Nečas

zdroj jednoty

Dokončení z minulého čísla
Pán nás volá vždycky nejprve k du-
chovní obnově lidských srdcí, na
základě které se potom rozezvučí 
i hlas Boží lásky a Božího milosr-
denství nad vším naším konáním!
Když Pán Ježíš mluvil o podstatě
křesťanství, použil obrazu vinného
kmene a ratolestí. „Já jsem vinný
kmen a vy ratolesti! Kdo ve mně
zůstává a já v něm, ten nese hojné
ovoce, protože beze mne nemůžete
dělat nic!“ Jakékoliv činění i budová-
ní v církvi, byť by bylo zdánlivě na
první pohled úspěšné a pěkné, a
vylouply se z něho krásné zdi a nád-
herné stavby, bude nakonec neži-
votné a bez užitku, pokud si bu-
deme plnit jen svoje lidské povin-
nosti, prosazovat svoje touhy a před-
stavy, stavět si pomníky nebo si
dokonce plnit jen svoje „náboženské
povinnosti“. Bez osobního vztahu
ke Kristu, bez vtahování Pána a Krá-
le našich životů do každého našeho
zápasu a každého našeho díla, bez
toho aniž bychom s ním žili v důvěr-
ném vztahu a celým svým životem
ho chválili a oslavovali, bude všech-
no marnost a znovu marnost. Mož-
ná, že půjde o pěkné dílo pro oči svě-
ta, kulturní centrum pro setkávání
mnohých z obce či města, ale v Bo-
žích očích to bude nepožehnané.
Není pro nás snadné přijmout to, co
Pán Ježíš se vším důrazem říká:
„Beze mě nemůžete dělat nic!“ Ně-
kdy se chováme jako stavitelé baby-
lonské stavby a hrdě říkáme: „Pane,
vždyť se podívej, co všechno jsme
vykonali! Kolik peněz jsme do toho
vložili, kolik sponzorů jsme sehnali,
jak jsme to všechno dobře zařídili,
dokonce jsme sehnali i dotace!
Pane, copak nevidíš, kolik práce má-
me za sebou a co se nám navzdory
mnohým nedůvěřivým povedlo?!

Copak to Pane Bože, nevidíš?“
Lidsky je to všechno velmi pěkné,
ale Písmo nám připomíná podstatu
věci, že totiž před Pánem Bohem
žádné dílo našich lidských rukou
nemá smysl, pokud není činěno a
budováno skrze Boha, pro Boha a 
s Bohem! Přinejmenším bude výsle-
dek takového díla neúměrný naší
lidské námaze, nemluvě o jeho vý-
znamu pro věčnost. Obrovská ži-
votní plodnost apoštolů a všech ná-
sledovníků, kteří byli ochotni pro
Krista i zemřít, byla výsledkem jejich
hlubokého a důvěrného vztahu 
s Kristem, jejich lásky k Bohu, Otci 
v nebi, a jejich poslušnosti vůči
němu na každém kroku každoden-
ního života! Neměli často vůbec nic.
Přesto se v tichosti a komůrkách
svých srdcí radovali z Boží blízkosti
a chválili a velebili Boha. My v mo-
derní době máme všechno. Žijeme
samozřejmě jinak. Máme mnohé
věci, které naši otcové a praotcové
neměli. Jen nemáme srdce u Boha a
snadno si vystačíme bez něho. Do
svých shromáždění chodíme někdy
z povinnosti, jindy z tradice, někdy
neradi, protože nám to ukrajuje náš
vzácný čas. A máme svoje oblíbená
místa, kam se před Bohem utíkáme.
Vlastně se před ním schováváme,
jako kdysi Adam, ve stromech za-
hrady. Každý máme svoje křoví.
Někdo firmu, jiný pole, jiný chalu-
pu. Zacheus měl svůj strom! Eliáš si
lehl pod keř. Jonáš sedl na loď a ujíž-
děl do Tarsu. To byly všechno úni-
ky, jak se skrýt před Bohem a jemu
se vzdálit. Farizeové se schovávali
za svou domnělou dokonalost, Zá-
koníci za plnění zákona. I my si rádi
děláme všechno po svém a na vlast-
ním písečku. Někdy falešně přikrý-
váme svoje útěky a říkáme, že raději
nebudeme Pána Boha obtěžovat

svými záležitostmi. Jenže náš Bůh 
s námi nechce sdílet jen zásadní
životní rozhodnutí, bavit se s námi
o trablech našeho života, zbožném
nebo méně zbožném jednání a cho-
vání. On s námi chce být ve všem a
při všem! Chce být s námi v tom, co
prožíváme, co činíme a jak se utvá-
ří každý krok našeho každodenního
života! A chce být i při tom, co budu-
jeme v církvi a ve svých sborech.
Naše falešná soběstačnost v nás hasí
žízeň po Bohu a po Duchu svatém.
Snad někdy náš neúspěch a chvíle,
kdy narazíme na strop svých lid-
ských možností, nás vyburcuje k no-
vému přemýšlení a zpytování svědo-
mí, kdy začneme chápat, že potřebu-
jeme přítomnost a blízkost Boha ve
svém životě více než kyslík, který dý-
cháme. Až toto pochopíme, začne se
nám zase dařit v Boží síle, s Božím
požehnáním a s Boží blízkostí!
Jak to poznáme? Když se naše shro-
máždění začnou znovu naplňovat
těmi, jejichž srdce budou plná vrou-
cích chval a děkování! Pak se i opra-
vy nebo nové stavby našich modlite-
ben budou budovat daleko snáz,
protože začnou mít hluboký smysl.
Nebudou závislé na sponzorech bez
víry, ale Pán se k nim přizná. A hlav-
ně budou sloužit všem věrným Bo-
žím, kteří v nich zaplní lavice, aby 
s radostí v srdci společně chválili a
velebili Boha na výsostech! Bez Boha
to budou jen krásně opravené zdi,
ale jinak v nich bude duchovně pus-
to a prázdno. To proto, že v nich ne-
budou ti, jejichž srdce hoří láskou a
touhou po Bohu! A ti co nehoří pro
Boha, k takovým se Bůh obrací zády.
Pán Bůh si přeje, abychom žili 
v hluboké a pokáním pročišťované
víře a nesli hojné ovoce. Proto nás,
svoje ratolesti, často čistí! Jenže jeho
čištění se nám zajídá a moc s ním

beze mne nemůžete nic učinit

ani nepočítáme. Stále dokola před
ním opakujeme: „Co jsme špatného
udělali, že na nás Bůh zase to a ono
dopouští?“ Možná, že se někdy bu-
deme více dívat na život lidí tohoto
světa a říkat si: „Tak ten do kostela
nechodí, Bohu se jen rouhá, má při
tom všechno, krásnou ženu, šikov-
né a zdravé děti, dobrou a výnos-
nou práci, kariéru, peníze. Jak já 
k tomu přijdu?“ Nebeský Otec svůj
lid čistí a prořezává suché větve.
Čistí i nás svým slovem, někdy i ne-
zdary života, někdy způsobem,
kterému nerozumíme. Každé čiště-
ní bolí! Ale je nezbytné k tomu, aby
se naše srdce vrátilo od naší zahle-
děnosti do sebe, zpátky, k pohledu
na Boha! Pán Bůh nás všechny
dobře zná. Ví dobře, jak vypadají
naše konkrétní a chatrné životy.
Ale přes všechnu naši mdlobu a
člověčinu nás nepřestává v Pánu
Ježíši Kristu a skrze něho milovat.
Zve nás na cestu očišťování, du-
chovní obnovy, aby nám mohl dát
více okusit a zakusit sebe, svou lás-
ku a projevit nám znovu to úžasné
a nepřeberné množství svého mi-
losrdenství. Kéž bychom v životě

dokázali Pánu Bohu děkovat i za
nezbytné pročišťování, protože jen
tak zjišťujeme, že má Bůh stále o
nás zájem, že nám nedovolí zpla-
nět, že pracuje na tom, abychom
nesli jeho ovoce dobré!
Nezapomínejme, že jakékoliv dílo,
které budujeme v životě, v rodině,
ve sboru a církvi, bychom měli nej-
prve předkládat svému Pánu. Pros-
me ho o to, aby vstupoval do všech
našich záměrů, aby formoval a
ztvárňoval naše srdce a myšlení,
aby z Božího pohledu přinesly uži-
tek. Prosme o to, aby Pán Bůh byl
uprostřed všeho, co prožíváme, o
čem přemýšlíme, co naplňuje náš
život. A tam, kde se někdy nebude
dařit, se ptejme po tom, zda nás
Pán nechce čas od času znovu pro-
čistit. To proto, aby v nás obnovil
ten hluboký, důvěrný a plný vztah
k němu. Jen s ním a v něm má náš
život, i všechno naše činění, smysl.
To proto, že se k němu Pán přizná-
vá. A kde se Pán Bůh přizná, tako-
vé dílo přináší trvalé hodnoty pro
věčnost, z kterých se neraduje je-
nom země, ale i nebe! 

Pavel Rybín



Osobně jsem bratra Jecha poznal
jako církevního historika a učitele,
ale jeho celoživotním prvořadým
posláním byla služba kazatele
evangelia. Tím nepřestal být ani na
ETS. Narodil se v době rozkvětu
první republiky a již odmalička
směl od rodičů slýchat poselství o
Kristově milosti, jemuž později sám
uvěřil.. Studia historie a filosofie na
Filosofické fakultě UK v Praze kon-
čil ale již v těžkém roce 1950 a 
z politických důvodů mu nebylo
dovoleno obhájit závěrečnou práci
o Jednotě bratrské. Posléze působil
krátce jako středoškolský pedagog
v Teplicích a Čelákovicích, ale i ta-
dy musel čelit perzekuci, tři roky
pak strávil u Pomocných technic-
kých praporů (PTP). Následně pra-
coval jako archivář v zemědělsko-
lesnickém archívu v Mnichově Hra-
dišti a v Děčíně, ale na zásah krajské
zprávy MV byl propuštěn a násled-
ně během zhruba 7 let vystřídal ně-
kolik zaměstnání v dělnických i
úřednických profesích. Již od roku
1956 ale působil jako laický kazatel
v děčínském sboru Jednoty česko-
bratrské (dnešní CB) a ve volném
čase se věnoval studiu teologie. 
V roce 1965 byl pak povolán do slu-
žeb církve jako kazatel na plný úva-
zek. Svoje kazatelské poslání vyjád-
řil těmito slovy: „Z milosti Boží
jsem na sebe vzal úkol budovat sbo-
ry, kde by věřící zakotvili svůj život
v Duchu svatém a byli Božím slo-
vem neustále znovu formováni.“ 

V letech 1965-1971 sloužil v Orlic-
kých horách ve sboru v Bystrém a
pak 17 let až do roku 1988 v Pre-
šově, aby o dva roky později, po
revoluci, v roce 1990 spoluzakládal
ETS a byl jmenován jeho prvním
ředitelem. Ve funkci ředitele půso-
bil M. Jech „pouze“ šest let, těžiš-
těm jeho učitelského působení se
stále intenzivněji stávala půda cír-
kevních dějin, a to natolik, že se pro
mnohé z nás, studentů i učitelů, stal
jejich zosobněním. Přednášel při-
tom nejen církevní dějiny, ale také
ekumenickou eklesiologii, dějiny
dogmatu a latinu.
Nikdy nezapomenu na jeho neza-
měnitelný učitelský „rukopis“ a

osobitý přístup k výuce církevních
dějin. Když jsem začal svá studia na
ETS, byl jsem již absolventem histo-
rie na FFUK, přesto pro mě byly
přednášky bratra Jecha něco jako
zjevení. Historie křesťanské církve,
již jsem znal jen v hrubých obry-
sech, najednou dostávala naprosto
živoucí podobu a hluboký význam.
Nešlo jen o faktografii nebo histo-
rický sled jen málo propojených
skutečností, ale o skutečný vhled
do života církve v minulosti, o du-
chovní sondy do její nesamozřejmé
a všelijak proměnlivé existence. A 
v neposlední řadě o teologickou a
biblickou reflexi minulých podob
církve, která rovněž nastavovala
někdy až nemilosrdné zrcadlo círk-
vi současné. V hodinách bratra
Jecha zkrátka naše vnímání církve,
vnímání jejího poslání, zakotvení i
působení procházelo velmi ostrým
testováním, v němž se otřásala ne-
jen mladistvá naivita, ale i veškerý i
jen potenciální církevní triumfalis-
mus. Učitel to byl laskavý, ale ná-
ročný, neodpouštěl lajdáctví a
vyžadoval od nás studentů tvrdou
práci. Jeho sdílení životních zkuše-
ností ovšem bylo k nezaplacení.  
Svůj přístup a zároveň v jistém
smyslu svoje životní téma bratr
Jech později vtělil do knihy Pátrání
po církvi. Přestože některé historic-
ké soudy bratra Jecha se mi s odstu-
pem času zdají být příliš příkré
(např. dogmatické zápasy prvních
koncilů si zaslouží, mám za to,
mnohem pozitivnější hodnocení), 
v každém případě stojí za to jim
naslouchat. Stojí za to klást si stejné
otázky, jako si kladl Miloslav Jech,
naslouchat jeho odpovědím a dát 
se strhnout k hledání vlastních, 
k vlastnímu pátrání po církvi, která
by žila z moci Boží milosti a kte-
rá by věrně a oddaně následovala
Krista. 

Robert Hart
z informačního bulletinu ETS
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ohlédnutí za bratrem miloslavem Jechem
– prvním ředitelem ETs

Pozvánky
„Půjdeš se mnou z Libánu, ó choti.“ (4,8) Z Libánu nebo z jiných míst, přijď
Bože, odkud chceš, protože ze všech míst jsme voláni k tvému slovu živo-
ta. A ty nás upozorňuješ, že se na žádném místě na zemi nesmíme zabyd-
let! Žádné místo nemůže být překážkou toho, abychom tě neslyšeli, tebe
neposlouchali, aby ses nám neztrácel, aby se tvé slovo od nás nevzdalova-
lo. Žádné místo na této zemi není důležitější ani mocnější nad hlas toho,
který nás volá. Ze všech míst Bůh svým slovem vyvádí všechny ty, kteří
jdou za jeho hlasem. Zprostřed vší práce, všech povinností, všeho podni-
kání zní jeho hlas. Bůh hledí na své stvoření (4,9), protože je často polosle-
pé a nevidí Boží přenesmírnou péči a lásku. Avšak tam, kde oběma očima
uprostřed jakékoliv činnosti vidíme svého Pána a Boha při díle a slyšíme
jeho hlas, tam můžeme v pokoře vyznávat: Pane, vůbec nejsme hodni,
abys ty svrchovaný, na nás pohlédl. Jsme porušení a přízemní lidé, ale ty
jsi pro nás studnice a pramen živé vody. Ty nás vždycky z naší přízem-
nosti pozvedáš a způsobuješ, že se naše oči otvírají, a my o tobě víme, a
díky tvé lásce a milosti jsme se vydali tebou posilněni na cestu za tebou.
Ty nás svým slovem koriguješ, svými doteky lásky nám dokazuješ, že
tvoje dílo není ponecháno rozkladu, ale že jsi Bůh živý a mocný. Za tvoji
věrnost navzdory naší nevěrnosti a neposlušnosti ti vzdáváme čest a chvá-
lu. A děkujeme ti za každý den. Vyvyšujeme tvé jméno, a v parafrázi té
prastaré Písně písní k tobě voláme: „Probuď se větříčku půlnoční a přijď
větříčku polední, prověj zahradu našeho života svou milostí, vyplň každý
krok svou láskou a svou blízkostí, ať v něm ty sám cítíš krásnou vůni, jako
odraz svého jména, ať nejsi zarmoucen způsobem našeho života, ať můžeš
kdykoliv vstoupit a jíst rozkošné své ovoce a tak mít radost i ze svých slu-
žebníků. A tam, kde to tak dobře při nás neuvidíš, tam nás naprav,
napřim, uzdrav a posilni tak, abychom byli tvými poslušnými a dobrými
služebníky. Probuď se větříčku polední i půlnoční a občerstvi nás vánkem
Boží lásky a Božího pohlazení a prohřej a rozradostni tak náš život!“ (4,16)

Pokračování příště
Pavel Rybín
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Na konci července uplynulo 100 let od smrti druhého reformovaného kazatele 
v Hořicích, kterého sem v roce 1876 - téměř dva roky po smrti prvního kazate-
le Františka Ladislava Valenty - vyslal sbor v Semonicích, který sbor v Hořicích
administroval. Finančně tuto evangelickou práci, ve zcela katolickém městě,
podporovalo misijní společenství ze Skotska. Reformovaný sbor to byl proto, že
při vyhlášení Tolerančního patentu 13. října 1781 rakouským císařem Josefem
II. byly povoleny jen dvě nekatolické církve. Církev Lutherská augsburgského
vyznání, která k nám přicházela z Německa – hlavně z Pruska a rozšířena byla
ve Skandinávii. Ta druhá – Kalvínská reformovaná církev helvétského vyznání,
přicházela ze Švýcarska. Obě církve vznikly reformací na počátku XVI. století,
takže v této době měly za sebou přes 250 let existence. Tak do našeho města při-
šel třicetiletý vzdělaný kněz. Narodil se v Sánech 20. srpna 1846, což je blízko
Libice nad Cidlinou, které bylo kdysi sídelním místem Slavníkovců. Zde 
v Sánech se narodil také Jan Čapek husitský hejtman, který byl správcem pohra-
ničního hradu v Moravské Ostravě. 
František Dvořák studoval gymnázia v Jičíně a Velké Revúci v Horních
Uhrách, což je dnešní Slovenská republika. Bohosloví pak studoval v Halle 
v Německu, v Basileji (Švýcarsko) a v hlavním městě Rakouska-Uherska ve
Vídni. Ordinován byl ve 28 letech, 11. října 1874, jako vikář ve sboru Klášter
nad Dědinou. Od podzimu 1876 působil v Hořicích, což bylo 10 let po Prusko
– Rakouské bitvě u Hradce Králové, takže se běžně setkával s pamětníky této
události. Prusové táhli i přes Hořice. Sbor, kam přišel, čítal kolem 45 duší. Byli
to převážně chudí, nemajetní lidé. Sbor neměl své zázemí, neměl se kde shro-
mažďovat. Ponejvíce se scházeli v hostinci „U města Plzně“ v Jičínské ulici,
dnes v Havlíčkově ulici. Asi po 10 letech se na Dvořákův návrh sbor rozhodl,
že si zakoupí dům. Sám Dvořák iniciativně odjel do svého mateřského sboru 
v Sánech a pak i do Libice a v hotovosti přivezl několik desítek zlatých. To ale
nestačilo a tak si vypůjčili v bankovních domech a svůj sen tak v roce 1888
uskutečnili. Museli pravidelně splácet svůj dluh a postupně se stali majiteli
domku č. 649 v Hradecké, dnes Husově ulici. Po vypořádání všech záležitostí
měli své místo pro shromažďování a kazatel Dvořák se svou ženou měli služeb-
ní byt. Stalo se to po 17 letech prvních evangelických bohoslužeb v roce 1871.
Za dalších 21 let, kdy se aktivita sboru rozvíjela, sbor v roce 1909 přistavěl další
část budovy asi o 10 m, takže vznikl velký prostor pro bohoslužby a další sbo-
rovou činnost, která se za jeho působení velmi rozvíjela. 
Velice dobře se znal a přátelil s hořickým rodákem Aloisem Adlofem, který byl
členem protestanské svobodné reformované církve, která dnes nese název
Církev bratrská. Kromě práce ve svém sboru, kterému věnoval celý svůj život,
zajížděl na další 4 místa. Do Sobotky, Dvora Králové, Jičína a Nového Bydžova.
Kromě Sobotky pak tam o několik let později vznikly evangelické sbory. 
Hořice v tomto regionu byly první, kde byl evangelický sbor. V roce 1914
vypukla světová válka, později zvaná První světová válka. Všichni muži ve
sboru postupně odešli na frontu bojovat za císaře pána a jeho rodinu. František
vzdoroval, ale osamocen a nemocen odešel navždy 28. července 1917, po 41
letech usilovné a požehnané práce. Bylo mu 71 let. Je pochován na novém hřbi-
tově na Gotthardě poblíž vstupní brány. 

Gabriela Dvořáková 

František dvořák 
duchovní správce a zakladatel 
evangelického sboru v hořicích

HLAVNÍM TéMATEM SEMINÁŘE HISTO-
RICKé SPOLEČNOSTI VERITAS bude
„Historie a současnost severského
protestantismu“. Přednášku prosloví
Mgr. Jan Dlask, Ph.D., pracovník
Ústavu germánských studií na Filo-
zofické fakultě UK v Praze. Seminář
se bude konat v Pardubicích v sobotu
dne 21. října 2017 v 10 hodin, a to 
v sálku na faře ČCE ve Sladkovského
ulici č. 638. Všichni zájemci jsou
srdečně zváni.

Staršovstvo evangelického sboru u Klimenta srdečně zve na neděli
15. října 2017, kdy bude při odpoledních bohoslužbách do služby
faráře našeho sboru uveden David Balcar. Začátek je ve 14.30 h.

PísEň PísNí 13: Volání po boží blízkosti 

8. 2. 1926 - 11. 9. 2017

Na počátku září se ujal funkce předsedy
Rady Církve bratrské kazatel David No-
vák (ročník 1966). Svojí církví byl zvolen již
v květnu 2016, oficiálně se však úřadu ujal
až nyní. V církvi dlouhá léta působil jako
tajemník pro mládež, tajemník pro evange-
lizaci a správce sboru. Spolu se skupinou
spolupracovníků založil na počátku milé-
nia sbor v Praze 13, který během let počet-
ně velmi posílil, takže se v jeho nových pro-
storách - Křesťanské centrum Luka - musí 
z kapacitních důvodů konat dvě nedělní
bohoslužby.

(red)

Nový předseda rady církve bratrské


