
PAtříMe Pánu
říMAnůM 14,7-9

Ano, patříme, byť na první pohled
to může znít tak, že nás to omezuje
nebo svazuje. Že ztrácíme osobní
svobodu. Když někdo patří něko-
mu, tak se mu musí podřizovat,
musí ho poslouchat. Už si nemůže
dělat, co chce, nemůže jít, kam chce

a nemůže o sobě rozhodovat, jak
by sám chtěl. Vypadá to jako nera-
dostná a nepříjemná okolnost.
Jenže pokud jde o to, že tím, komu
člověk patří, je sám Ježíš Kristus,
potom je to docela jiné. Úplně jiné
ve srovnání s kýmkoliv i čímkoliv
jiným.
Zkusme se na to podívat z jiného
úhlu pohledu, pokusme se o jiné
zaměření. Čteme, že „tu svobodu
nám vydobyl Kristus.“ (Ga 5,1). I
když to zní paradoxně či nepocho-
pitelně, tak s Ježíšem je člověk svo-
bodnější, než bez něho. A to dost
zásadně. Skutečnost, že patříme
Pánu, nás při naší pozemské pouti
chrání před různými úskalími a ne-
bezpečími. Máme silného spojence,
který je na naší straně, a který nám
poskytuje ochranu a vedení. A ví-
me, že ta nebezpečí jsou vskutku
různorodá, ať už pocházejí z vněj-
šku, anebo ta, která vycházejí z na-
šeho vlastního sobeckého já.

Skutečnost, že patříme Pánu, nám
umožňuje prožít život, který má
větší hodnotu, než kdybychom žili
sami o své vůli a pro své touhy a
přání. Náš Pán nás obnovuje a vede
k tomu, abychom nežili sami sobě
nebo pro sebe, ale z toho, co nám
dává on sám, máme dávat druhým.
A skrze druhé můžeme i přijímat
to, co je zase dáno jim. 
Skutečnost, že patříme tady na ze-
mi Pánu, nám nakonec určuje mís-
to pro věčnost. 
Pokud má věřící člověk během své-
ho pozemského života sem tam
pochybnost o tom, zda je s Ježíšem
skutečně svobodný, tak v první
vteřině věčnosti se tato pochybnost
vytratí a naopak duše získá pře-
svědčení, že poddat se Ježíši, bylo
vlastně nejlepší rozhodnutí jeho
života v těle.

Petr Geldner
kazatel Církve bratrské 
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Poselství k 22. neděli po sv. trojici

Co dnes můžeme či nesmíme jíst – 
z náboženského hlediska – to nás
evangelíky až tak příliš nepálí. Ve-
getariánství je sice leckde módní, ale
sotva se zdůvodňuje věroučně. Dalo
by se spíše říci, že problematika, 
s níž se apoštol vyrovnává (Ř 14,1-13),
není pro nás už aktuální. Nicméně,
ono nejde jen o jednotlivosti, ale
spíše o zásadní, hlubší pohled na
nastíněnou problematiku.
Ti tzv. „slabí“ soudí velice rádi „sil-
né“. Upřímně se domnívají, že tak
mohou činit zcela oprávněně. Silní
jsou podle nich neposlušní, a hlavně
nebezpečně svobodomyslní. Vždyť
jedí s chutí a s čistým svědomím
všechno! Neptají se, co mohou, a co
nikoliv. Jaká hrůza!
Ti tzv. „silní“ zase až pohrdají „sla-
bými“. Znevažují jejich přístup i jed-
nání. Pochopitelně – vždyť jim chybí
zdravá odvaha i svoboda víry. Ne-

mají prostě patřičné poznání. Ti
„slabí“ patrně nemají na to, aby sa-
mostatně uvažovali a přemýšleli.
Teď bychom jistě mohli vážně uva-
žovat o tom, kdo jsou vlastně ti „sil-
ní“, a kdo naopak „slabí“. Rozdělení
je však nutně schematické a šablono-
vité. Věci jsou většinou podstatně
složitější a přechody plynulé. Sotva
lze mluvit o nějaké přesné dělicí
čáře. Vždyť – jak velmi blízko mají 
k sobě světci a kacíři!
A přece: ať už teoreticky chápeme a
v životě uvádíme do konkrétní pra-
xe křesťanství tak či onak, máme a
sníme vědět to hlavní a zcela zásad-
ní. A sice: Bůh nás přijímá. A to prá-
vě takové, jací jsme. A to zase nutně
znamená: I ve vší vzájemné odliš-
nosti a svérázu.
Jistě – každá doba s sebou přináší
vždy nové otázky a  nastoluje přiro-
zeně i novou problematiku. Nic-

méně – je zjevné, že se máme stá-
le učit zdravé toleranci. Mluvíme i
mluvme o jednotě; o jednotě v roz-
manitosti, ne v uniformitě. Vždyť
jedině Kristus vskutku osvobozuje 
a sjednocuje. Jenže – kolikrát se i 
v protestantském táboře setkáváme
s všelijakým umným škatulkováním
a dělením. To vede jedině k ne-
upřímnosti.
Kdo předčasně soudí a odsuzuje,
bere na sebe to, co patří jedině svr-
chované a nejvyšší autoritě. Kolika
roztržkám a rozdělení bychom se 
v církvi v minulosti i přítomnosti
mohli zřejmě vyhnout, kdybychom
si vždy uvědomili a vzali opravdu
vážně tuto zásadní skutečnost.
Z ovoce svého života se budeme jed-
nou všichni zodpovídat. Staneme
před soudnou stolicí Boží. A to
každý zcela sám a osobně. To slyší-
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Dokončení na str. 2

Lukáš 24,47.48
Stalo se, k čemu směřují Písma a vy jste povoláni to dosvědčit. „Moudrost
Boží pravila: Pošlu k nim proroky a apoštoly a oni je budou zabíjet a pro-
následovat, aby tomuto pokolení byla přičtena vina za prolitou krev
všech proroků od založení světa, od krve Ábelovy až po krev Zachariáše,
který zahynul mezi oltářem a svatyní.“ (L 11,49-51).
Ježíš z Nazaretu vypovídá o přirozeném postoji člověka, dokonce vyvole-
ného a Boží pozorností mimořádně obdařeného, vůči Božím poslům, vůči
jeho Slovu, vůči Bohu samému. SYN nemůže dopadnout jinak. Musí
mnoho trpět ne proto, že je to dáno u Boha. Hospodin naopak od věků
podniká vše, aby to být nemuselo, vše proti zatracení, které v sobě nosíte.
Od nepaměti volá k pokání a víře. Smluvně svěřil člověku možnost té
cesty, jak v plnosti času zopakoval Hlas volajícího na poušti (Mt 3,2; 
L 3,3.4).
Bůh trpí a musí mnoho trpět, protože jste, jací jste a ze sebe na to nemáte,
abyste se duchovně probudili a obživli, znovu se narodili k novotě živo-
ta. Proto vám Bůh v SYNU, tedy sám na sobě, postavil před oči, jací jste a
jak tím trpí, ale že na to má, to změnit. 
Smrt, kterou v sobě nosíme v podobě aktuálního i potenciálního hříchu,
zhoubné bujení našeho odporu, nechuti a nepřátelství vůči Bohu nás od
něho zahání, odcizuje a předznamenává k zahynutí, jak se v nepochopi-
telné obludnosti (vždyť jde o Boha v tom těle!) ukázalo na Velký pátek.
Sumu nenávisti světa v události ukřižování, jako nezpochybnitelnou
vinu, sebeznemožnění a hlodavou beznaděj, však zbavil paušální koneč-
nosti a definitivnosti: Vstal z mrtvých ten, který ukřižován umřel, byl
pohřben, sestoupil do pekel... Z deprese, nesmyslnosti a smrti vyvádí tou
jistotou každého, kdo věří v něho a v toho, který ho poslal.
Dobrá předsevzetí nestačí. Jedině pokáním, duchovní resuscitací (meta-
noia) se tě pijavice hříchu pustí. Jsme toho svědkové, že ze Zákona mrtví
pro utýrané tělo Kristovo, nepatříme už sami sobě. Zemřelo „já“, které nás
mělo v hrsti („v němž jsme držáni byli k nesení ovoce smrti“ Ř 7,4-6).
Chopili jsme se vírou toho, který kvůli nám pro nás umřel a z mrtvých
vstal. Patříme jemu ne pod vnějším tlakem výčitky a žaloby Zákona, ale
ochotně v novotě ducha s radostí. 
Takto zahrnuti láskou Boha, který vydal sebe samého za nás, nelze nám
ho nemilovat. Stal se naším jedinečným a prvořadým zájmem.
Nemůžeme to smlčet, nepodat o tom svědectví, ledaže bychom nadarmo
uvěřili (1 K 1).

Samuel Jan Hejzlar

Vy jste toho svědkové

Vichřice 29. října ráno zničila v Mostě dřevěný
pravoslavný kostel svatého Valentina. Na místě
stál šest let, církev ho nechala vybudovat ve stylu
takzvané transylvánské gotiky jako památku na
rumunské občany, kteří zahynuli při osvobozování
Československa na konci druhé světové války.
Dřevěné součásti kostela byly vyhotoveny v ru-
munské obci Brsana v Sedmihradsku a převezeny
do Mostu, kde byla stavba zkompletována. Kostel
byl postaven tradiční metodou bez použití hřebíků,
kromě šindelové střechy. Součástí jižního průčelí
byla 23 metrů vysoká věž. Vysvěcen byl 9. října
2011 za přítomnosti rumunské velvyslankyně a
vysokých hodnostářů pravoslavné církve. V areálu
mají přibýt ještě letní modlitebna a monastýr. 

(red)

AktuAlitA: Vichřice zničilA dřeVěný kostel V Mostě



me z Písma velmi zřetelně, důrazně
i naléhavě. „Každý z nás sám za
sebe vydá počet Bohu“ (Ř 14,12).
Nejsme tudíž vůbec soudci jeden
druhého a ani si na ně nemáme neu-
váženě a pyšně hrát. Každému
dáváme i dejme proto svobodu. Ti,
kdo se pokládají za „silné“, i ti „sla-
bí“, rozhodní a přísní vyznavači, i ti
spíše “tradiční“ a otevření. Všichni
přece patříme témuž Pánu. A vpo-
sledu opravdu nezáleží na tom, do
jaké skupiny se sami řadíme, či kam
jsme někým jiným z lidí zařazováni.
Nikdo nežije jen sám pro sebe. Žije-
me i umíráme Pánu. Kristu pak
sloužíme ve „spravedlnosti, pokoji a
radosti z Ducha svatého“ (Ř 14,17).
Svým způsobem chtějí sloužit či
opravdu slouží Kristu ti i oni. Tato
skutečnost, tento fakt, má být i po-
tvrzován věrohodným utvářením
života, jeho smysluplnou náplní a
obsahem.
Jistě – může existovat i falešné poje-
tí svobody. Před ním také i apoštol
právem důrazně varuje. Svoboda
není nějaká bezuzdnost, libovůle
nebo anarchie. „Všechno je mi do-

voleno – ano, ale ničím se nedám
zotročit“ (1 K 6,12). Pavel má na
mysli svobodu, avšak vždy ve váza-
nosti na Krista. Vždyť „ať žijeme, ať
umíráme, patříme Pánu“.     
Kristus nás chce vést a přivádět 
k dospělosti v úsudku, k uvědo-
mělé, vskutku dospělé víře. Kaž-
dý se bude zodpovídat ze svého
počínání osobně. Pokud se mýlí
většina, já se za ni nemohu skrý-
vat. Jestliže jdou všichni po faleš-
né cestě, a já tupě spolu s nimi, nic
mne to neomlouvá.
Pravda, malý klacík je ve vodě uná-
šen a strháván dravým proudem.
Avšak – já právě nehraji roli onoho
dřívka! Je arciť fakt, že prostor pro
rozhodování je někdy velmi malý i
hodně těsný.
Své pojetí víry a utváření života ne-
mohu druhému nikdy vnucovat.
Apoštolovi jde o toleranci a svobo-
du, o respekt a úctu k bližnímu a
jeho názoru. Křesťanská svoboda je
právě svobodou „v Pánu“, a tedy
svobodou ve vázanosti a posluš-
nosti.
Pavel by se sám postavil na stranu
těch „silných“. Nechce však způso-

bit zbytečné pohoršení a rozladění.
Nemíní stavět „slabým“ nějaké
překážky do cesty. Nechce způso-
bit, aby měli třeba nečisté svědomí.
Možná i proto, že přestanou být
vegetariány. „Slabí“ se budou sice
přizpůsobovat „silným“, ale bez
vnitřního souhlasu a přesvědčení.
A tudy cesta dopředu rozhodně ne-
vede.
Kdo je skutečně „silný“, a zároveň i
vnitřně svobodný, bude mít ve
svém srdci také dostatek místa a
pochopení i pro tzv. „slabé“. Do-
konce se kvůli nim někdy rád i
vědomě vzdá části své svobody.
Kritériem jeho postojů a jednání je
láska.
Před svatým Bohem bude jednou
stát každý sám. A nebude zhola nic
záležet na tom, co si myslel sám o
sobě, kam se zařazoval; ani na tom,
jak ho hodnotili druzí lidé. Pro
všechny křesťany, pro „slabé“, jakož
i pro „silné“, pro nadšence a horliv-
ce, ale i pro ty spíše tradiční, platí
modlitební zvolání: „Pane, věřím,
pomoz mé nedověře“ (Mk 9,24).

Jaroslav Nečas
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z církví doma i ve světě
nAučná stezkA u RůžoVého PAloučku Přiblíží
histoRii českého exilu
V Újezdci na Svitavsku je nová naučná stezka o historii Růžového palouč-
ku. Podle pověsti Aloise Jiráska se tam po roce 1620 loučili čeští bratři s rod-
nou zemí před odchodem z vlasti, mezi nimi byl údajně Jan Amos Komen-
ský. "Naučnou stezku jsem vytvářel tak, aby se Růžový palouček stal pro
školní výlety učebnou v přírodě a pro české exulanty z celého světa místem
setkávání," uvedl autor stezky Miloš Krejčí. 
Naučná stezka, kterou členové spolku otevřeli 28. října, má 13 panelů a je
bezbariérová. "Růžový palouček je veřejnosti přístupný po celý rok zdarma,
stačí jen přijet. Bohužel není v našich silách zajistit nepřetržité služby prů-
vodce, a proto jsme se rozhodli vytvořit naučnou stezku," uvedl Janecký.
Zastavení na stezce se věnují pověstem o Růžovém paloučku, prvním lite-
rárním zmínkám památného místa, Jiráskovým Starým pověstem českým,
českému exilu v 16. až 18. století, vystěhovalectví v 19. a 20. století, politic-
kému exilu nebo Komenskému a Jednotě bratrské.
"Horní okruh se věnuje pověstem, symbolice parku, vzdálenější okruh
představuje jednotlivá období českého exilu, nejvýznamnější regionální
exulanty," řekl Janecký.
Růžový palouček je plocha o výměře asi 350 metrů čtverečních, porostlá
zvláštním druhem růží, Rosa gallica neboli růže francouzská. Podle členů
spolku se tento druh růže v Česku v takto hojném počtu nevyskytuje. Rost-
lina je neobvyklá tím, že připomíná spíše bylinu než dřevinu, nemá trny,
pouze ostré chloupky na stoncích. "Barva květu je červená až karmínová.
Podle jedné z legend vyrostly ze slzí českých bratří, kteří se zde loučili před
nuceným odchodem do emigrace," řekl Janecký.
Spolek přátel Růžového paloučku odhalil pomník na památném místě 
v roce 1921, tehdy uplynulo 300 let od popravy 27 českých pánů na Staro-
městském náměstí. Texty na památník napsal Alois Jirásek.

podle www.christnet.eu

V itálii došlo ke kRádeži bAňky s kRVí JAnA PAVlA ii.
Zloději odcizili 27. října z poutního místa Montecastello u severoitalského
jezera Garda relikviář s ostatkem krve Jana Pavla II. Jak píší místní média, 
z chrámu zmizelo také několik kalichů a uchovávané fragmenty kostí další-
ho uctívaného Poláka, blahoslaveného kněze Jerzyho Popieluszka, mučed-
níka komunistické totality.
Pachatelé se údajně vydávali za turisty, policie nevylučuje, že předměty
vzali na objednávku. Správce poutního místa Giuseppe Mattanza zloděje
vyzval, aby svou kořist vrátili. Relikvii Montecastellu věnoval před třemi
roky tehdejší krakovský arcibiskup a bývalý sekretář Jana Pavla II., kardinál
Stanislaw Dziwisz.

www.proglas.cz

ModlitbA zA eVRoPu PRoběhne Ve Vídni
Kardinál Christoph Schönborn povede 9. listopadu „Ekumenickou modlit-
bu za Evropu“ ve vídeňském dómu sv. Štěpána. Pobožnost se koná při pří-
ležitosti setkání mezinárodní křesťanské sítě „Společně pro Evropu“ a
zúčastní se jí vedoucí představitelé více než 300 křesťanských společenství,
která síť tvoří.
K modlitbě jsou pozváni všichni lidé, „kterým leží na srdci pokojné soužití,
křesťanské hodnoty v Evropě a jednota křesťanů“, jak uvedla vídeňská arci-
diecéze. Kromě arcibiskupa se zúčastní i: emeritní pomocný biskup Helmut
Krätzl, syrský pravoslavný chorepiskopos Emanuel Aydin, evangelický
emeritní biskup Herwig Sturm a anglikánský biskupský vikář pro východ-
ní Evropu Patrick Curran.
Ekumenická síť „Společně pro Evropu“ vznikla v r. 1999 při příležitosti
„Společného prohlášení k nauce o ospravedlnění“ Římskokatolické církve a
Světového luterského svazu. Iniciativa spojuje katolické, pravoslavné, evan-
gelické a anglikánské křesťany i členy svobodných církví a nových spole-
čenství. Zasazuje se za jednotu a smíření různých vyznání a kultur stejně
jako za solidaritu, pokoj a toleranci v Evropě. 

www.together4europe.org/de

Před 25 lety PAPež JAn PAVel ii. RehAbilitoVAl GAlileA
"A přece se točí," zvolal prý italský učenec Galileo Galilei poté, co ho kato-
lická inkvizice pod hrozbou upálení donutila v roce 1633 odvolat své pozná-
ní, že Země se točí kolem Slunce. Vědec, který s mnoha objevy z oblasti gra-
vitace nebo astronomie značně předběhl dobu a narušil tak geocentrické
chápání středověké církve, byl před 25 lety (31. října 1992) s konečnou plat-
ností rehabilitován. Rehabilitoval jej papež Jan Pavel II. po třináctileté práci
zvláštní komise.
Astronom, fyzik a matematik Galileo Galilei se narodil v únoru 1564 
v Pise ve zchudlé patricijské rodině, nejprve studoval medicínu, později
matematiku a fyziku, kterým se pak věnoval až do své smrti. Jeho záběr
byl obdivuhodně široký - věnoval se Archimédovu učení a sestrojil hyd-
rostatické váhy, objevil neměnnost doby kyvu kyvadla, což později využil
v kyvadlových hodinách, studoval zákony pádu, zákony o stejnosměrném
pohybu a setrvačnosti, odhalil i zákon akcelerace. Zabýval se také mecha-
nikou.
Šikmou věž v Pise proslavil házením železných kulí při dokazování zákona
o zemské přitažlivosti. Též univerzitní učitel a badatel sestrojil vlastní "pří-
stroj na přibližování dálky", jímž si otevřel okna vesmíru. V roce 1632 napsal
tištěný dialog o obou slunečních soustavách, v němž geocentrismus rozcu-
poval na kousky. To se inkvizici pranic nelíbilo a jeho hlavní dílo Rozhovory
o dvou velkých světových soustavách ptolemaiovské a koperníkovské
(1632) označili inkvizitoři za kacířské. Vyděšený starý muž hned v následu-
jícím roce své učení odvolal. Zemřel 8. ledna 1642 v Arcetri téměř slepý - tak
zaplatil za objev slunečních skvrn.

www.christnet.eu

lidská předběžnost soudů
Dokončení ze str. 1

Nechali byste zděděné miliony 
v bance? Pokud byste o nich nevě-
děli, propadly by po vaší smrti stá-
tu... Pokud víme, že máme dědictví,
snažíme jej vybrat a používat. A
právě mnoho křesťanů o tomto dě-
dictví ani neví. To nemá nic společ-
ného s tím, že jsme pokřtěni, spase-
ni, zachráněni skrze křest a naši víru,
příslušnost k církvi. Ano, „kdo věří
ve mně, má život věčný,“ říká Ježíš
Kristus“ a „každý kdo by vzýval jmé-
no Páně, spasen bude“. Toto platí!
Ale že jsme milionáři a bohatí lidé, o
tom často nic nevíme. Ani kazatelé o
tom často nekáží.
V epištole Římanům 8,14-17 je na-
psáno: “Ti, kdo se dají vést Duchem
Božím, jsou synové Boží. Nepřijali
jste přece Ducha otroctví, abyste
opět propadli strachu, nýbrž přijali
jste Ducha synovství, v němž volá-
me: Abba, Otče! Tak Boží Duch do-
svědčuje našemu duchu, že jsme
Boží děti. A jsme-li děti, tedy i dědi-
cové – dědicové Boží, spoludědico-
vé Kristovi; trpíme-li spolu s ním,
budeme spolu s ním účastni Boží slá-
vy.“ V epištole Efezským Pavel říká:
“Prosím, aby vám Bůh našeho Pána
Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha
moudrosti a zjevení (vidíte, toto je
dokladem, že o tom „dědictví“ často
ani nevíme!), abyste ho poznali a
osvíceným vnitřním zrakem (oči
srdce – ČSP 2009) viděli, k jaké nadě-

ji vás povolal, jak bohaté a slavné je
vaše dědictví v jeho svatém lidu a
jak nesmírně je veliký ve své moci 
k nám, kteří věříme (Ef 1,17-19).
Kristus je hlavou církve, která je jeho
tělem, plností toho, jenž přivádí 
k naplnění všechno, co jest. A on,
Bůh, nás v Kristu obdařil vším du-
chovním požehnáním nebeských
darů (Ef 1,3b)!
Jakých darů? Především záchranou,
spasením skrze kříž! A tím skrze
křest. (Ve křtu totiž – symbolicky –
„umíráme s Kristem“, abychom
„vstali z mrtvých“ = nově žili. Žili
jinak, než lidé kolem nás).
Ale také máme přístup v Duchu sva-
tém k jeho ovoci, což je láska, radost,
pokoj... a darům, charismatům 
(v řeč. darům milosti), slova pozná-
ní, moudrosti, víry, proroctví, roze-
znání duchů… jak? Vírou. Víra je
přece spolehnutí a jak říká Písmo:
“být si jist tím, co nevidíme!“ Ne-
jenom ty „zproblematizované“ jazy-
ky, ale třeba daru moudrosti, té Boží,
té bychom potřebovali! Ale my ji
máme. Víru, lásku, naději, moud-
rost, pokoj, tichost, mírnost, milosr-
denství, spravedlnost, proroctví,
znaky blahoslavenství, svatost, roze-
znání duchů, nadpřirozené činy,
pokoru... Záměrně prohazuji „dary“
a „ovoce“ Ducha a charakterové
vlastnosti skutečného křesťana.
Máme milionové dědictví v bance,

ale my se bojíme do té banky vstou-
pit... Kristus stojí ve dveřích a volá:
„Pojď a napij se té živé vody“!
A k tomu máme i život věčný. „Vaše
srdce ať se nechvěje úzkostí, v domě
mého Otce je mnoho příbytků“ říká
Pán Ježíš. Ale ten věčný život může-
me právě v tom dědictví žít již zde
na zemi, v tomto všelijak tmavém a
hříšném světě. Jen uchopit vírou to
dědictví! Jak? Najdeme to ve slově
Božím, v církvi, a ptejme se Ducha
svatého! Vždyť v epištole Židům ří-
ká pisatel, co všechno zmohli věří-
cí Izraele ve Starém zákoně. My ze
Skutků apoštolských víme, co
všechno prožívala prvotní církev. 
Z dvoutisíciletých dějin církve zná-
me svaté Boží muže a ženy, kteří se
vydali naplno Pánu Bohu a také
víme o křesťanech prvních tří století,
s jakou radostí umírali pro Krista! To
byla pro ně čest! Proč? Protože vědě-
li, jaké mají v Kristu bohatství! 
Víme to i my? Křesťané 21. století?
Víme, že máme tytéž zdroje v Hos-
podinu, v Kristově oběti na kříži a ve
svědectví Ducha svatého, který, o
tom může, (chceme-li) svědčit naše-
mu duchu… Nasloucháme-li mu.
Proč si toto dědictví neumíme vy-
zvednout? Proč jsme jako církev na
tom tak, jak jsme? Vstupme do ban-
ky, kterou je Slovo Boží a Duch sva-
tý, a vyberme si ty svoje šeky... Nové
lidi ve sboru, mládež, živé sbory,
vysvobození ze závislostí, nemocí,
ze smutků, problémů a naší vlastní
zatuchlosti. Jestliže jsme synové,
jsme také dědicové. Pojďme do do-
mu Božího a otevřme se Duchu sva-
tému. Pojďme do svého pokojíku a
prosme Pána, ať nám skrze toho du-
cha moudrosti a zjevení (Ef 1,17)
ukáže, jak toto dědictví pro nás, pro
církev, pro naše rodiny a pro bližní
vyzvednout. Je potřebí být moudrý
a mít na to zjevení. Vědět. Skrze
modlitbu, kterou Bůh rád vyslyší…
Chceme se za to modlit, s děková-
ním za Boží nabídku? Věříme tomu,
že je to vůbec možné? Ale je. Pro
tiché a pokorné srdcem, pro vydané
Kristu.  Dědictví čeká!

Petr Mečkovský (red. zkráceno)

Máme dědictví v kristu
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ekuMenisMus V PRAxi

Když jsem začal chodit do školy, často jsem potkával
už staršího kluka, který na mne pokřikoval: „Katolíci
jsou lepší nežli evangelíci!“ Nijak zvlášť se mě to nedo-
týkalo, dobře to však dokumentuje, jaká byla tehdy do-
ba. Ježíšem naznačený cíl, „aby všichni jedno byli“ 
(J 17,21) zůstával spíše utopií. Že jednou našeho vnuka
a jeho děvče budou oddávat společně evangelický a
katolický duchovní, bylo téměř nepředstavitelné.   
Že ekumenické sbližování zrálo nepříliš rychle, osvětlí
snad trošku tato zkušenost: Když jsem r. 1971 přešel 
z Jičína do pražského dejvického sboru, začal jsem se set-
kávat poměrně často – zejména v krematoriích - s řím-
skokatolickými kolegy. Zvláštní ale je, že jsme se míjeli
s páterem M., jehož farnost byla v téže čtvrti jako náš
sbor. Slýchal jsem během let chvály na jeho působení a
dozvěděl jsem se, že když se ocitl ve vážném ohrožení
života, desítky jeho oveček se modlily za jeho uzdrave-
ní. K osobnímu styku mezi námi však dlouho nedošlo.
K bližšímu seznámení mne přivedla tato událost: Měl
jsem posloužit biblickým slovem při rozloučení s kte-
rýmsi členem našeho sboru, ale obřadní síň na hřbito-
vě byla právě restaurována. A tu zmíněný pan páter

pozůstalým nabídl, aby se smuteční pobožnost konala
u něho na faře. Toto řešení však přineslo jistý problém.
Pan páter chtěl projevit nečekanou toleranci, ale záro-
veň byl v rozpacích. Prozradil mi dodatečně, že se na-
rodil na Valašsku a právě tam měli evangelíci odedáv-
na pověst nenapravitelných „beranů“. Ani po vydání
Tolerančního patentu r. 1781 se situace příliš nezměni-
la a velice dlouho vládla mezi tamějšími církvemi vzá-
jemná nedůvěra. Proto pan páter nebyl nikdy ani na
evangelických bohoslužbách. Jeho iniciativa a ochota
vyjít vstříc evangelickému faráři nebyly tedy pro něho
nijak samozřejmé.
On však učinil ještě víc, než že poskytl na faře v pod-
zimní plískanici přístřeší pro rozloučení s jinověrcem.
Nakonec přinesl do místnosti s rakví zvonek, který uží-
vají při mši ministranti, a posadil se poblíž rakve. Naše
bohoslužby v chrámu i při pohřbech bývají většinou
prosté, bez složitější liturgie, a tak pan páter  doplnil
smuteční „obřad“ tak, že jej na několika místech prolo-
žil zvoněním. Bylo to pro mne nezvyklé, ale musím
uznat, že to činil s pozorným uvážením a že to průběh
posledního rozloučení nijak nenarušilo. Však ani nikdo
z přítomných proti tomu nic nenamítal. A pan páter
měl určitě uklidňující pocit, že projevil dostatečně dob-
rou vůli.
Všichni moji prarodiče byli zbožní katolíci, a proto pro
mne setkání s poněkud jinou formou zbožnosti nebylo
tak nezvyklé. Však jsme se s mou vlastní rodinou víc-
krát zúčastnili o letních prázdninách katolické mše,
když náš kostel nebo modlitebna byly příliš vzdálené.
Ale abych nezapomněl! Při loučení mi tehdy pan páter
daroval příručku pro duchovní výuku dětí. Určitě tedy
ze svého pastýřského hlediska nic důležitého nezane-
dbal. Čest jeho památce!

Pokračování příště

daniel henych

Mám kalendář, v němž je na každý týden citát moudrého autora. Nedávno tam byla
věta, která se mi moc líbila: „Hledat lidi, které bychom milovali, to je tajemství a
úspěch celého života.” Autorem tohoto citátu je básník Antonín Sova. Snad k tomu-
to sdělení není třeba nic přidávat, ale přece! Podíváme-li se do svého života a spočí-
táme-li své životní lásky, užasneme. Bylo těch lidí hodně, nebo málo? Jsme v tomto
směru bohatí? Úspěšní? Možná jsme tento citát měli číst tehdy, když jsme byli mladí
a rozum brali. Ve zralém věku leckdy už jen smutně odečítáme promarněné příleži-
tosti.
Je velikým štěstím najde-li člověk milujícího a věrného partnera na celý život. Stejně
krásné je, když má kolem sebe dobré přátele, sousedy či spolupracovníky. Málokomu
to však takto v životě vychází. V navazování partnerského svazku bývá iniciativněj-
ší muž, nebývá to žena, kdo nabízí vztah, i když i ona hledá a přemýšlí, koho by ráda
byla nevěstou. Církev bývá nazývaná také nevěstou. Všichni, co uvěřili, nejen ženy,
ale i muži, se mohou počítat za nevěstu Kristovu. V Písni písní vybíhá nevěsta a
hledá svého milého. Jsou lidé, kterým otázka, zda Bůh je, nebo není, nedává pokoje.
Takoví hledají a podle božího zaslíbení Boha i nalézají. Je to však především sám Bůh,
který ve svém slově i v postavě Ježíše Krista hledá nás, dříve než my hledáme jeho.
Různými způsoby nás vyhledává, neboť nás miluje a záleží mu na nás. Určitě nás v
mládí nenapadlo zahrnout do hledání našeho životního partnera také jeho samého.
Nebo snad ano ? 
Ti z nás, kteří své bližní oslovujeme evangeliem, prakticky fungujeme jako namlou-
vači budoucího svazku s Bohem ne nepodobného svazku manželskému. Můžeme si
tak trochu s humorem připadat jako ten Kecal v Prodané nevěstě Bedřicha Smetany.
Tam Kecal přemlouvá a namlouvá pro manželství jak ženicha, tak nevěstu. Maně
nám na mysli vytane známý duet o věrném milování, které nepřeruší ani zloba, ani
jiné klání. Kéž by to vždy vyšlo a platilo !
V biblické knize Přísloví se praví : „Kdo nalezl ženu, našel dobro a došel u Hospodina
zalíbení “. O pár řádků dále čteme: „Přátele má, kdo přátelsky se chová; bližší, než
bratr je ten, kdo miluje.“ Známe více forem lásky, lásku rodičovskou, synovskou,
mateřskou i sesterskou, lásku bratrskou zvanou filadelfia,  lásku k bližním, řecky
označovanou jako agapé. 
O lásce nikoho nepřesvědčí pouze slova, ale činy. Láska hodlá s milovanou bytostí
trávit hodně času, poznávat se, chodit spolu, být si nablízku. S těmi, které milujeme,
je nám dobře, těm, které milujeme, prokazujeme dobro. Láska bližnímu zle neučiní.
Bůh nás miluje, přeje si náš zájem, naši důvěru, naši věrnost i blízkost. Růst naše-
ho vztahu k němu. Ačkoliv Boha nevidíme, z krásy, bohatosti a rozmanitosti jeho
stvoření poznáváme, že je to někdo, kdo nás má rád. Z díla jeho záchrany a spásy to
pak poznáváme bezpochybně. Stejně i z mnohých jeho činů v našem životě. On nás
vybízí, abychom se navzájem milovali a činili dobře jeden druhému. Vidíme, že pře-
devším si přeje, aby bylo dobře také těm, kterým se láska nedostává. Maličkým a
neprůbojným, málo atraktivním a bez ostrých loktů. Takovým co zůstávají nepo-
všimnuti, osamělí, ničeho se nedožadují a trpí neopětovanou láskou, různým strá-
dáním i nedostatkem. Těm co jsou slabí a bezmocní, různým způsobem ochuzeni a
hendikepováni, kteří v očích tohoto světa nic neznamenají. Přejeme si chodit s
Kristem a prokazovat dobro také jemu samému ? 
Lze nasytit hladové, navštívit nemocné, napojit žíznivé, potěšit zarmoucené…
Nabízí se široké pole možností, jak můžeme my činit dobře našemu Bohu. Můžeme
k tomu použít naše ruce, naše nohy, naši pomoc. Všechno, co jsme ochotni dát k dis-
pozici. Vždyť Pán Ježíš sám řekl: „Cokoliv jste učinili jednomu z nejmenších těchto,
mně jste učinili.“ 
„Hledat lidi, které bychom milovali, v tom je tajemství a úspěch celého života“, řekl
jeden český básník. Hledejme a nacházejme je, jako nejprve Bůh nalezl nás. Dívejme
se kolem sebe nejen v týdnu, kdy jsme si přečetli v kalendáři tento citát a překonejme
svou liknavost. Láska je vynalézavá.

Marie Plotěná

kalendář a láska

Martin Luther nejenže byl velkým
milovníkem hudby, autorem du-
chovních písní a vícehlasé hudby
(dochovalo se od něho polyfonní
moteto „Non moriam sed vivam“),
ale napsal také několik spisů o vý-
znamu hudby v liturgii a v každo-
denním životě křesťana. Byl nad-
průměrně hudebně vzdělaný, měl
za sebou studium sedmi volných
umění, hrál na příčnou flétnu, učil
se improvizovat na loutnu koloro-
vání vícehlasých motet, zpíval
tenor, v humanistických kruzích 
v Erfurtu byl uznávanou osobností
– „učený filosof a musicus“, měl
přátelský vztah s nejlepšími sklada-
teli své doby. Při stolování nebo na
cestách zpíval se svými společníky
žalmy a světskou vícehlasou hud-
bu. Lutherův přejný postoj k provo-
zování hudby v církvi je dodnes
inspirující, snad žádný jiný teolog 
v dějinách křesťanství neovlivnil
církevní hudbu tak jako on. V du-
chovní hudbě viděl pomoc pro teo-
logii a katechezi. Nastala tak nová
éra církevní hudby, která měla od
samého počátku pozitivní sociální i
kulturní odezvu.

zPíVAt A hlásAt
Lutherská církevní hudba v 16. sto-
letí měla tři základní podoby: litur-
gický jednohlasý zpěv (poněmčený
gregoriánský chorál), jednohlasou
či vícehlasou píseň v kancionálové
sazbě (tzv. chorál) a figurální hud-
by (moteta, mše). Luther využil bo-
hatou církevní tradici ve službě
nového vyznání. Byl stejně tak
otevřen progresivně (např. rene-
sančnímu vícehlasu) jako tradici, ke
které měl však inovativní přístup.
Velmi trefně to vystihuje jeho slo-
gan „zpívat a hlásat“. Luther si totiž
představuje zvěstování evangelia
nejen mluvenou řečí, ale také zpě-
vem, slovy i tóny, jednohlasně i ví-
cehlasně (figurálně), pomocí poly-

fonie: „Kde přirozená Musica je
broušená a polírovaná uměním,
tam lze vidět a rozpoznat s velikým
obdivem velkou a dokonalou Boží
moudrost.“ Církevní hudba má po-
silovat a prohlubovat poselství
evangelia a má ukazovat k věčnos-
ti, k Pánu Bohu.

žiVý hlAs eVAnGeliA
„Zpívat a hlásat“, tato dvojí podoba
ve službách kultu, je k nalezení také
v antice v podobě múzického slova.
Základem múzického umění bylo
vždy slovo, přetavené do rytmické
a hudební struktury. Rytmus, har-
monie a slovo i zde tvořily jeden
celek. A křesťanská církev je církví
zpívající, kde slovo se od samého
počátku používá ve zpívané i 
v mluvené podobě. Tímto spojením
se evangelium stává zvučným,
živým hlasem, viva vox evangelii.
Šíření evangelia se tak uskutečňuje
světskými komunikačními pro-
středky. Luther říká: „Bůh učinil
naše srdce a naši mysl radostné. To
udělal skrze svého milovaného
Syna, kterého nám dal k vykoupení
z hříchů, smrti a ďábla. Kdo v to 
s vážností věří, toho to nemůže
opustit, on musí radostně o tom
zpívat a hlásat, aby to i ostatní sly-
šeli a k němu přišli.“ O smyslu spo-
lečného zpěvu věřících řekl: „Když
si to nezazpívají, nebudou tomu
věřit.“

Všechno Má sVou hudbu
Biblická zvěst popisuje hudbu jako
dar, kterým se má Hospodinu slou-
žit. „Hudba je darem Božím,“ na-
psal církevní otec Augustin ve
svém traktátu De musica. Augus-
tinův výrok se vztahuje jak na pod-
statu hudby, tak i na její působení.
Augustinovo myšlení bylo vlastní
celé středověké církvi a v této tradi-
ci Martin Luther vyrůstal, byl však
univerzálnější, když tvrdil, že „hud-

ba se rozprostírá na všechno“, a že
„všechno má svou hudbu“. V hla-
sech zvířat i lidí spatřoval zázraky
Božího stvoření. Rozmanitý ptačí
zpěv „připomíná Boží moudrost“.
A lidský hlas je pro Luthera tím „nej-
svrchovanějším, je nejdokonalejším
ze všech hlasů“, které byly stvoře-
ny, aby Hospodinovo jméno chváli-
ly. Luther kladl u hudby důraz na
prakticko-teologický aspekt. Hud-
ba není jen abstraktně matematická,
spekulativní věda, ale empirická,
induktivní obsluhovaná doved-
nost. Jde o znějící skutečnost. Jako
dar přebývá hudba ve stvoření a ve
všech tvorech. Boží chvála není jen
lidskou činností, spíše uskutečně-
ním vztahového principu, rezonan-
cí mezi Bohem a lidmi. Jde o projev
lidské odezvy k Stvořiteli. Luther
dával hudbu na první místo po teo-
logii: „Miluji hudbu a nelíbí se mi
blouznivci, co ji zatracují, protože 
1. je darem Božím, a ne lidí; 
2. rozveseluje lidské duše; 
3. vyhání ďábla; 
4. způsobuje nevinnou radost, při-
čemž tlumí hněv, touhu, zkrouše-
nost; 
5. panuje v časech pokoje.“

AfektiVní hudbA
JAko VýRAz zbožnosti
Hudba souvisí s vnímáním. Ovliv-
ňuje pohyb srdce, může ovládat lid-
ské afekty. K účinku hudby na lid-
skou psychiku Luther říká: „Můžeš
něco účinnějšího nalézt než hudbu?
Neboť nic na zemi není silnějšího než
Musica, která mění veselé v smutné,
smutné ve veselé, ze zoufalých činí
odvážné a srdnaté, pyšné přináší 
k pokoře, zklidňuje přehnanou vrou-
cí lásku, zmenšuje závist a nenávist.“
Lutherova koncepce opravdového
zpívání souvisí s pojmem ruminatio
(přežvýkání, přemítání).

Ladislav Moravetz
Pokračování příště

luther a hudba 1.

Př 18,24



Vznikom Československa nadobud-
li vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi
vo viacerých oblastiach nové kontú-
ry. Nebolo tomu inak ani v cirkevnej
sfére. Táto obsiahla téma v sebe skrý-
va rôzne možnosti vnímania týchto
vzťahov. Českí a slovenskí evanjelici
boli po roku 1918 totiž etablovaní do
rôznych evanjelických denomináci.
Spomedzi viacerých evanjelických
cirkví v ČSR je vari najdôležitejšie
sledovať vývoj spolupráce med-
zi českými bratmi organizovaných 
v Českobratskej cirkvi evanjelickej
(ČCE) a slovenskými luteránmi eta-
blovaných v Evanjelickej cirkvi aug-
sburského vyznania na Slovensku
(ECAV).
Spolupráca medzi týmito dvoma
najväčšími evanjelickými zoskupe-
niami sa vyvíjala na rôznej inštituci-
onálnej úrovni. Medzi samotnými
cirkvami už v decembri 1918 počas
generálneho zjazdu českých evanje-
likov prišlo k prvým vzájomným
oficiálnym kontaktom. Na zjazde
boli prítomní slovenskí luteráni Jur
Janoška, Vladimír Čobrda a Ľudovít
Bazovský. V priebehu roka 1919 sa
konávali spoločné besedy, českí
evanjelici odišli v septembri na dôle-
žitý zjazd na Slovensko. V Liptov-
skom Mikuláši prebehli vážne deba-
ty o cirkevných a nacionálnych inte-
gračných otázkach. Nechýbali však
aj vzájomné návštevy počas inštalá-
cií biskupov, seniorov, ako aj zasad-
nutí konventov a synod. Obe cirkvi
od polovice 30. rokov vynakladali
snahu organizovať na moravsko-slo-
venskom pomedzí aj spoločné zjaz-
dy českých a slovenských evanjeli-
kov. Úspešní boli najmä v roku 1937,
keď takáto akcia sa konala v Uher-
skom Hradišti.
Vari najzaujímavejšou spoluprácou
sa javila kooperácia evanjelikov 
v Kostnickej jednote. V medzivojno-
vom období mal tento voľný spolok
evanjelikov za cieľ budovať evanje-
lickú spoluprácu najmä medzi Čech-
mi a Slovákmi. Občas však presaho-
vala základný rámec, keďže spolu-

práca bola prezentovaná aj v intenci-
ách československej národnej jedno-
ty a dôsledne budovanej cirkevnej
kooperácie. Unionistické myšlienky
u jednotlivcoch ostávali pomerne
živé od jej utvorenia v roku 1903.
Kostnická jednota sa snažila etablo-
vať aj na Slovensku a to zakladaním
miestnych pobočiek. Úspešná bola
najmä v Bratislave. K najdôležitejším
aktivitám patrilo organizovanie zjaz-
du českých a slovenských evanjeli-
kov v septembri 1923 v Prahe ako aj
následná spoluzodpovednosť na
tvorbe Sväzu evanjelických cirkví 
v ČSR. Veľkou mierou sa podieľala
na príprave I. a II. zjazdu evanjeli-
kov ČSR v rokoch 1928 a 1938 (v Bra-
tislave a Prahe). 
Ďalším dôležitým spoločným orgá-
nom bol spomínaný Sväz evanjelic-
kých cirkví v ČSR, utvorený na fede-
račnej báze počiatkom roka 1927.
Rada sväzu zasadala raz za rok, pri-
čom predmetom rokovaní bývali
okrem cirkevných záležitostí aj otáz-
ky politického, hospodárskeho a so-
ciálneho charakteru. V priebehu 30.
rokov však jeho význam upadal a
zanikol rozpadom ČSR. Od oku
1927 boli alternatívnou formou kaž-
doročne konávané tzv. konferencie
evanjelických duchovných na mo-
ravsko-slovenskom pomedzí. Po-
prednými iniciátormi takejto formy
spolupráce boli najmä Ján Ďurovič,
Peter Boor, Ján Vladimír Šebesta a
Jozef Jadrníček. Okrem oficiálnych
porád sa konávali návštevy do oko-
litých cirkevných zborov za účelom
vzájomného sa spoznávania a nad-
väzovania nových kontaktov. Často
sa na nich propagovala aj českoslo-
venská národná jednota. Podstatnou
oblasťou nadväzovania vzájomných
stykov bola mládež. Najmä českí
kalvíni a luteráni si pred prevratom
uvedomovali, že užšia kooperácia
začala práve u mladej generácie.
Okrem vzájomných návštev na ofi-
ciálnych poradách zväzov evanjelic-
kej mládeže, sa časom utvorili aj
spoločné spolky, krúžky a iné men-

šie subjekty pre bližšie spoznávanie.
Treba spomenúť najmä Sväz nede-
ľných škôl v ČSR, seniorátne kurzy
pracovníkov združení, Zimnú školu
združeneckú, čí Letný tábor Komen-
ského.
Spolupráca českých a slovenských
evanjelikov mala však oveľa širší
záber. Iba okrajovo treba spomenúť
komplikovanú otázku organizova-
nia českých bratov na Slovensku,
ktorá v druhej polovici 20. rokov vy-
ústila do utvorenia samostatnej čes-
kobratskej cirkvi na Slovenku. Dô-
ležitú úlohu zohrávali vždy inštitú-
cie ako spoločné fóra pre hľadane
možností spolupráce.

Mgr. Lukáš Krajčír
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Pozvánky

Kdo hledá, tomu bývá dopřáno nalézt, kdo tluče, tomu bude otevřeno,
říká Písmo. Ve chvíli, kdy se nám Bůh dává ze své milosti poznat, okou-
šíme dotek jeho lásky. Píseň písní to vyjadřuje slovy: „Jsem milého
mého a milý můj jest můj…“ (6,2) a jinde: „Já jsem milého svého a ke
mně je žádost jeho…“. (7,10) Tak dochází naplnění naše hledání Boha,
který se prolamuje do našich srdcí, vstupuje do našeho myšlení a ztvár-
ňuje naše jednání. „Milý můj sestoupil …“ (6,1), přišel do zahrady mého
života. O tom vypráví naše víra i zkušenost, naše „nalezení“ a setkání
se s ním, které je vždycky osobní, které sice zatřese člověkem, ale také
rozradostní srdce. Všechny verše 6. kapitoly vyzdvihují odvahu a sta-
tečnost na cestě tohoto hledání! Jenže tuto cestu se ustavičně pokouší
nahlodat „ten starý nepřítel“. Věrnost Bohu, hluboká pokora před ním
a ujištění o tom, že mu nejsme lhostejní, jsou ochranou. Píseň písní při-
pomíná: „Být jediný“ (6,8), být v Božích očích jedinečný je největším
vyznamenáním člověka, víc než všechny drahokamy i posty tohoto
světa. Bůh otvírá střízlivý pohled na všechno, co máme a s čím se pot-
káváme. Vstoupil do naší zahrady a chce tam trvale přebývat. „A tak
ráno přivstaneme, na vinice pohledíme, kvete-li vinný kmen, pohledí-
me, zda se již otevřel květ, zda jsou jablka zralá …“. (7,12) Touha srdce
došla naplnění. Byli jsme poctěni prohlídkou zahrady našich srdcí a
jako bychom v dáli slyšeli slova hospodáře: „vejdi v radost Pána svého
…“ nebo „příteli, posedni výš …“. Potom se můžeme radovat, tančit a
zpívat, protože Pán vstoupil do našeho života. Po dlouhém hledání,
konečně přijetí na milost navzdory tomu, že cesta je ještě dlouhá. Bude
to boj o to neprohrát ani jeden den života. Bude to cesta odvážná i úzká,
ale posilovaná radostností v srdci na jednotlivých zastávkách běhu víry.
Zastávky v oázách Boží blízkosti jsou odměnou, občerstvením, posilně-
ním, které Bůh uděluje svým věrným. Tam, kde zemdléváme, tam nás
on sám posiluje, dává novou sílu znovu vykročit a dojít až k úplnému
vítězství.   

Pokračování příště
Pavel rybín
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PAVel říčAn: sPiRituální VýchoVA V Rodině

Spiritualita je slovo dnes citlivé. Z církevně-křesťanské strany, je chápané
jako ústup od zřetelné biblické víry, liberální směs pocitů, zkušeností a
informací z různých náboženství, psychologie i parapsychologie. Z druhé
strany je vnímáno jako nenápadný i nevítaný pokus o import odmítaného
náboženství, jako „podpásová misie“.
Profesor Pavel Říčan, významný český psycholog, s termínem „spiritualita“
pracuje bez obav. Jako klinický psycholog poznal, že mnohé z toho, co ve
své víře prožívají křesťané, najdeme i v jiných náboženstvích a také ve zku-
šenostech těch, kteří žádné církevní zázemí nemají, křesťanskou výchovou
neprošli a nemají potřebu se s církví identifikovat. Spiritualita je mu
pojmem, jímž zachycuje tyto „průniky množin“ náboženských i nenábo-
ženských motivů a interpretací světa. Říčan je bere vážně, dokonce s úctou
a nadějí. Proto i jeho „Psychologie náboženství“, standardní práce v oboru,
dostala v novém vydání jméno „Psychologie náboženství a spirituality“. 
Knížku „Spirituální výchova v rodině“ vydal prof. Říčan v r. 2016 v nakla-
datelství Portál společně s akademickou psycholožkou Pavlínou Jano-
šovou, s níž zřejmě nalezl společnou řeč. Na první pohled je zřejmé, že
oběma autorům jsou významnými tématy psychologie dítěte, výchova
dítěte, prostředí rodiny, školy i další, kde se děti pohybují a jež na děti
působí. Vždyť děti jsou citliví příjemci podnětů, které vysílají dospělí,
často nevědomky a nepřímo. 
Autoři si šíři i zmatek pojmu „spiritualita“ uvědomují. Proto se na začátku
věnují výkladu pojmu včetně rozhledu po podobě české společnosti, namí-
chané z mnoha ingrediencí náboženských i nenáboženských. Respekt k této
mnohotvaré skladbě čtenářstva překvapí hned od počátku a bude příjem-
ným průvodcem celého textu. Křesťané katolíci i evangelíci, nevěřící, ateisté
i stoupenci jiných náboženství tu stojí rovnocenně vedle sebe; nikdo nemá
přednost, nikdo není diskriminován. Poznáme to i na širokém prostoru cito-
vaných autorit a inspirací: psycholog Zdeněk Helus, prof. Tomáš Halík,
evangelická farářka Ester Čašková, psychiatr Karel Nešpor, filosof, hlásící se
k ateismu Otakar A. Funda, spisovatel C. S. Lewis, římský papež František,
tibetský buddhista Yongey Mingyur Rinpočhe a desítky dalších.
Záběr knížky je široký. Témata nejsou vyčerpána, naopak, jako by se auto-
rům líbilo pouze nadhodit, připomenout, čeho všeho se potřebná spiritu-
alita týká a inspirovat k vlastnímu domyšlení a k aplikaci. Také čtenář,
jemuž témata spirituality ani výchovy nejsou cizí, je překvapen, co všech-
no ze světa dětí i dospělých do společného prostoru obou oblastí patří.
Sport i výtvarné projevy, sexualita i stravování, hudba, tanec i filosofie -
vše má v dětském světě oprávněné místo a všude má místo vnímavý
inspirující rodič a vychovatel. Autoři se dotknou, lehce zaklepou na zvě-
davost i odpovědnost rodičů, někdy lehce napovědí, opět však bez náro-
ku na úplnost či jedinečnost.
Je to metoda zřejmě vědomá, v textu jsme mnohokrát upozorněni, že nic
z řečeného neplatí absolutně jako dogma nebo závazný návod. Už proto,
že každé dítě i každý rodič jsou jedineční, nelze klást na stůl poučky. Však
základem spirituální výchovy v rodině je neubližovat, raději méně než
více, pomaleji než rychle, netlačit na pilu, nechat zrát, mít odvahu čekat, a
to i tam, kde rodičům zpravidla trpělivost dochází - autoři kupř. doporu-
čují přestat s explicitní kontrolou toho, co děti sledují na videu nebo na
internetu či na videu už někdy v deseti, jedenácti letech věku dítěte, pro-
tože nedůvěra a tlak na dítě přinášejí horší výsledky. Kolik z nás, rodičů,
právě tehdy s kontrolou dětí v tomto věku začalo! 
Překvapilo něco? Velmi příjemně odstranění napětí mezi dogmatikou a
životem ve věci předmanželských sexuálních styků. Vzpomínám, jak jsem
před několika lety – pamětliv zdrženlivosti, s níž evangelická církevní
pedagogika vůči předmanželskému sexu přistupuje – položil deseti dětem
třinácti- až čtrnáctiletým, vesměs z „dobrých křesťanských rodin“ ano-
nymně otázku, zda předmanželský sex považují za správný nebo nikoliv.
Byl jsem překvapen stoprocentní shodou, všichni odpověděli „ano“. Měl
jsem pocit, že tuto realitu nebere odborná literatura dostatečně vážně.
Janošová a Říčan ano. Není však náhoda, že hned po přejně znějící kapi-
tole „Sexuálně-erotická výchova“ následuje oddíl „Sebeovládání“.
Podobně překvapilo i zdrženlivé hodnocení „nestresové výchovy“, jíž je
dětské „já chci“ svaté a jež se vzdala jakéhokoli řádu a důslednosti v jeho
dodržování, podobně neodmítání přiměřených a láskyplných tělesných
trestů, dnes leckdy považovaných za trestný čin. Rodiče jsou inspirováni i
v tak citlivých záležitostech, jako je vtažení dětí do rodinných financí,
práce s „antitalenty“, dětmi, které se někde jeví méně než průměrné.
Naopak nepřekvapilo, že děti patří do blízkosti smrti, pohřbů, dokonce
umírajících, prospívá to duši odcházejících i dětem samotným. A práce s
tělem při modlitbě, užití modlitebních manter nebo růžence mohou pro-
spět nejen rodinám buddhistickým nebo katolickým.
Chybělo něco? Možná jsem čekal větší ocenění vícečetných rodin. Zdeněk
Matějček užíval bonmotu, že jedno dítě je sólista, se dvěma vzniká kon-
kurenční prostředí, tři mají sklon ke vzniku vztahových trojúhelníků „dva
proti jednomu“, až teprve od čtyř dětí výše lze hovořit o „týmu“, tedy
správném výchovném prostředí. Janošová a Říčan upozorňují, že dnes se
v tlaku všedního dne lze těžko věnovat naplno více než třem dětem.
Možná bych čekal víc než nadhození tématu poučení, jak bránit před poci-
tem „outsiderství“ dítě, které nezná televizní mýdlové opery a jejich hrdi-
ny, nechodí oblékané ve značkových kouscích, protože je vedeno mimo
spotřební pseudokulturu.
Autoři nezakrývají své křesťanství, ale nijak je nepreferují. Proto je jejich
knížka opravdu a důsledně otevřená všem. Snad jen v předposlední větě
tuto „nestrannost“ porušují. To když přiznají, že ve výchově „to nejdůle-
žitější nakonec nezáleží na nás“. Ale i za toto přiznání jsem jim vděčen.    

Pavel Klinecký

V článku "František Dvořák du-
chovní správce a zakladatel evan-
gelického sboru v Hořicích", který
jsme otiskli v ET-KJ č. 28, jsme
uvedli jako autorku Gabrielu Dvo-
řákovou, zatímco autorem článku
je Oldřich Nekvinda.
Oběma se omlouváme.

Píseň Písní 16: zAstáVky V oázách boží blízkosti

naše recenze

POZVÁNí EKOLOGiCKé SEKCE
ČESKé KŘESťaNSKé aKaDEMiE
"Jaký dopad na Šumavu má sou-
časná legislativa" je téma besedy, 
k níž zve Ekologická sekce České
křesťanské akademie na úterý 14.
listopadu 2017 od 17.30 h do příze-
mí kláštera Emauzy, Praha 2, Vy-
šehradská 49. 
Do této stále živé a aktuální pro-
blematiky svým slovem uvede Dr.
Jaromír Bláha z hnutí Duha. 
Předpokládaný konec besedy je
kolem 19. hodiny.


