
nyněJší utrpení A
budoucí sláVA
ŘímAnům 8,18–25

Je-li nám na světě dobře, očekává-
me, že to bude trvat věčně. Pokud
neprožíváme šťastné chvíle, doufá-
me, že se to jednou změní k lepší-
mu. Snad tak to přirozeně může být
v našem vnímání poměrně ohrani-
čeného lidského života. A když nám
někdo zaslibuje nebe, abychom byli
povzbuzeni k vytrvání v těžkých
chvílích, dnes už to nebereme tak
vážně. Chceme si užít nyní a máme

na to přece právo. Co jednou bude,
nás příliš nezajímá. Zdá se, že křes-
ťané v prvotní církvi prožívali něco
jiného. A nebo ne? Nechybí naopak
nám současným lidem důležitý roz-
měr života? 
Apoštol Pavel na jiném místě kon-
statuje: „Máme-li naději v Kristu jen
pro tento život, jsme nejubožejší ze
všech lidí!“ (1 K 15,19) Bez ohledu
na momentální hodnocení naší ži-
votní situace jsme zasazeni do mno-
hem širšího kontextu. Bible nám
odhaluje rozměr věčnosti. A tady už
jsou namístě důležité otázky našeho
směřování a naší naděje. Jsme pod-
robeni neúprosnému zákonu mar-
nosti, zmaru, nebo můžeme být pře-
ce jen vysvobozeni? Evangelium
Ježíše Krista nám dává naději slávy
Božích synů. Pokud vírou alespoň
trochu prohlédneme za horizont
pozemského lidského života, obje-
víme rozměr, který není až tak z ji-
ného světa. Vědomí budoucí slávy
není lacinou náplastí na časná utr-
pení. To je něco, co vrací lidskému
životu důstojnost a obnovuje jeho
smysl. Vědomí věčnosti pak promě-
ňuje naše každodenní rozhodování.

Lépe rozpoznáme, co je skutečná
hodnota lidského života, co má
smysl a o co se vyplatí zápasit.
Neměli bychom ovšem přehléd-
nout, že v daném textu epištoly Ří-
manům se nemluví jen o nás, ale
doslova o celém tvorstvu. Nejen člo-
věk ale živá i neživá příroda prochá-
zí stejným údělem otroctví zániku.
Takový dopad má lidský hřích. O co
slavnější je vysvobození, které vybo-
joval Kristus na kříži. Nehýčkejme si
jen to své privátní spasení, ale vní-
mejme i kosmický dopad Kristova
díla. Snad je dnes nepřehlédnutelné,
že nám ta příroda velice často sténá
a to i díky našemu prapodivnému
hospodaření se svěřeným stvoře-
ním. Ještě jsme nebyli zproštěni od-
povědnosti za péči o darované ži-
votní prostředí. I to má v Božích
záměrech své místo.
Zaslíbená budoucí sláva Božích
synů má dopad do každodenních
zápasů života i víry. Pro člověka i
pro celé tvorstvo. Tak snad jen
zvednout oči víry a to nebe vzít tro-
chu víc vážně.

Pavel Benák, kazatel CB
v Českých Budějovicích
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poselství k 23. neděli po sv. trojici

„Všecky věci dány jsou mi od Otce mého
a žádný nezná Syna, jedině Otec, aniž
Otce kdo zná, jedině Syn, a komu by
chtěl Syn zjeviti. Pojďte ke mně…“

Mt 11,27-28a
Na počátku stvořil Bůh příbytek své
výsadní svaté skrytosti a stvořil
časoprostor neskrytosti, svůj před-
mět. Nesličná ve tmách nad propast-
mi, pustá trvala Země ve zvláštní
pozornosti Ducha Stvořitele… Tak
myslí a píší dávní Boží lidé (2 P 1,21),
a pokračují biblickou dějepravou: 
„I řekl Bůh…,“ rozeznávají iniciati-
vu v dalších překvapivých rozně-
tech Božích počinů. Znovu a znovu
řekl Bůh. Promlouvá k tomu, co sám

není, ke svému „nejá“, které stvořil a
miluje. Formuje své dílo ke své před-
stavě a zasvěcuje je Smlouvou. V Bo-
hu je smysl a přesah stvoření. Jmé-
nem pak člověk označuje, co vidí
(Gn 2,19.20). Člověk, jejž Bůh míní
jako bytost duchovní ke svému ob-
razu.
„Požehnaný Bůh silný nejvyšší, kte-
rý dal nepřátely tvé v ruce tvé,“ (Gn
14,20) vyznává Abramovi kněz Mel-
chisedech, když se z neznáma u So-
domy objeví a vychází vstříc vítězi
nad loupeživými králi. Vítá jej chle-
bem a vínem a svěřuje mu, jak myslí
a věří Boha, a Abram přijímá: „To
ON mě volá z měst bohů do země

svých slibů, El Eljon, Bůh silný nej-
vyšší! Jeho promluvení jsem uvěřil,
jeho hlasu se chápu, ačkoli nevím,
kam přijdu“ (Žd 11,8.10.)…
Knězi a služebníku živého Boha pak
dává on, patriarcha, desátek ze všech
věcí a dál putuje pod hvězdnou ob-
lohou k otevřeným Božím obzorům.
V Duchu Smlouvy se svobodně roz-
hodl, slyší a odpovídá (Gn 17,1-10).
Veden PRAVDOU zamířil k PRAV-
DĚ, a to se člověku počítá. To je
SPRAVEDLNOST (Gn 15,6).
Obecně lidé míní pravdou, co je na-
snadě, ve shodě s jejich zkušeností.
Pravdou shledávají tuto ověřitelnost

Jméno gn 1,1-3a; J 1,1-5.14

Dokončení na str. 2

„Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha svaté-
ho se všemi vámi.“
Tento apoštolský pozdrav (2 K 13,13) nás může provázet i poslední nedě-
lí církevního roku. Slýchali jsme jej pravidelně o všech jeho nedělích.
Tato podmanivě krásná, obsažná i tajemná Pavlova věta shrnuje, co je
podstatou i předmětem křesťanovy víry. Trojí označení božího díla se
postupem času stalo součástí křesťanské věrouky. Pravda, stejně nedoko-
nalého pokusu o vyjádření božích činů s námi lidmi i se světem kolem
nás. Zapomeňme nyní na všechny dogmatické formulace o Pánu Bohu a
na nejrůznější rozdíly mezi církvemi. Se všemi nás spojuje víra v Boha
Otce, Syna i Ducha svatého. Apoštol Pavel to svou výpovědí trefil.
Často slyšíme, že tomuto vyznání lidé nerozumějí. Podle různých statis-
tik prý v jednoho Boha věří asi 20 milionů Židů, více jak miliarda musli-
mů a půl druhé miliardy křesťanů, kteří jsou ve svých vyznáních značně
pestří. Židé i Islám hovoří především o Bohu a zmiňují i Ježíše. Duch
svatý je pominut. Pročpak to Pavel napsal v tomto trojím rozpětí? Pravda,
nevyjádřil tím stejně celou hloubku božího tajemství. Jak by mohl. Jen se
dotkl tří velkých okruhů božího jednání s námi lidmi a světem kolem
nás.
Nejprve v Otcově díle stvoření, v Kristově díle lásky a odpuštění, nako-
nec v neutuchající inspiraci Božího Ducha v našich životech. A tento Boží
Duch, čteme v Bibli, věje kam chce. To vše nás vede k pokoře, která si
klade prst na ústa. Dotýká se hloubky božího tajemství. Avšak právě to
nás vede k životu, který o tomto Bohu ví, s ním počítá. Pak nepřehlédne-
me ani svého bližního vedle sebe a s inspirací božího Ducha procházíme
životem od kolébky až za hrob. Tyto důrazy křesťanské víry a vyznání
nám připomínaly všechny neděle církevního roku nejrůznějším způso-
bem. Jedna z nich je i poslední, aby slovem apoštola Pavla nám shrnula
to podstatné – a otevřela bránu Adventu, který je přede dveřmi.
Jak neděkovat za všechno, co jsme slyšeli o každé neděli uprostřed círk-
ve a současně i prosit za všechny, kdo by tuto dobrou zprávu o božím
zájmu o člověka a svět mohli slyšet spolu s námi. Nastává čas, že všichni
potřebujeme přijmout Boží ochranu, lásku a naději.

Josef Hromádka

o poslední neděli

Tři setkání se konala v pátek 3. listopadu na připomínku 99 let od
stržení mariánského sloupu. Pražský magistrát totiž nedávno zamí-
tl návrh, aby na místě této barokní památky byla postavena její při-
bližná replika. Okolo čtvrté hodiny se sešlo u kostela sv. Mikuláše asi
deset členů různých křesťanských církví na akci Kající modlitba u
příležitosti výročí stržení mariánského sloupu. Hlavním organizáto-
rem byl farář ČCE Jaroslav Pechar. Mezi účastníky byli též členové
spolku Exulant. Ve stejnou dobu probíhalo na místě zbořeného slou-
pu modlitební setkání přibližně tří desítek ctitelů Panny Marie, kteří
četli litanie k Neposkvrněnému srdci Mariinu a Nejsvětějšímu srdci
Ježíšovu. Poté navázala pobožnost Hnutí obnovy duchovních tradic.
Na půdorysu sloupu byla postavena velká mariánská socha a socha
Pražského Jezulátka. Zatímco ekumenická akce vyzývala ke smíru,
účastníky římskokatolických akcí zajímalo pouze, jak dosáhnout
toho, aby pražský magistrát přece jen stavbu povolil. 

(hb)

Nemocniční kaplan Mgr. Daniel Smetana u nemocného (viz str. 4)
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svými smysly, a podobně se ptají po
Bohu, po PRAVDĚ Boha. Dohadují
se, co má na vizitce, označují ho jmé-
nem mezi jmény, přou se, jak je spra-
vedlivý po jejich. PRAVDU, jako ini-
ciativu Ducha, jako tah na branku 
k hojnějšímu životu, branku úzkou a
těsnou, zřídka kým hledanou a nalé-
zanou, nechápou (Mt 7,13).
„Oznam mi, prosím, své jméno,“
marně žádá pragmatik Jákob, Abra-
hamův vnuk, od svého nočního pro-
tivníka v nouzi svědomí u potoka
Jabok (Gn 32,29). „Proč se ptáš na mé
JMÉNO?“ funí mu do tváře muž 
v tom zdánlivě vyrovnaném zápasu
na místě Fanuel…, jako by říkal: Na
své se ptej, Jákobe! Od teď sluješ Iz-
rael, „Boží je boj“. A k tomuto nové-
mu bytostnému určení mu žehná…
Mnohem později, v dobách soudců
už v zemi zaslíbené, podobně odpo-
ví Boží posel jakémusi Manuovi 
z pokolení Dan. Zvěstuje mu naro-
zení siláka Samsona, ačkoli jeho
žena je neplodná (Sd 13,18). „Jaké je
jméno tvé?“ vyzvídá ten muž na
poslu dobrých zpráv, „Abychom ti
jmenovitě připili, až se ten vysvobo-
ditel, ten superman v hubení nepřá-
tel, narodí…“ „Proč se ptáš na mé
JMÉNO, které je divné?“ Jseš si jist,
že víš proč? Že půjdeš, kam ti otev-
ře? Boží JMÉNO je klíč… Kam otví-
rá, žádný nezavírá a zavřené nikdo
neotevře (Zj 3,7).
Vraťme se pár generací nazpět.
Izraelci ještě vězí zotročeni v Egyptě

a roduvěrnému hebrejskému cho-
vanci dcery faraonovy, Mojžíšovi,
jde o život. Zastával se týraného sou-
věrce, zabil přitom Egypťana, a
utíká před hněvem krále. V cizině se
přidrží kněze Raguela, knížete čili
jetra mariánského, ožení se s jeho
dcerou a žije tam čtyřicet let. Zrovna
žene tchánova stáda pouští k hoře
Boží Oreb, když ho Bůh otců zasta-
ví a vyzve k úkolu, který mu připa-
dá nad vlastní schopnosti a síly.
Hospodin ale trvá na svém… „Co
jim řeknu, až se mě zeptají, které
jméno má ten, kdo tě posílá?“ vy-
krucuje se pastýř Mojžíš. Které z to-
lika těch božích nejen v Egyptě? A
slyší: „JSEM, KTERÝ JSEM…“ (Co-
pak to je za jméno?!) „JSEM poslal
mne k vám, řekneš synům Izrael-
ským…“ avšak ten člověk Mojžíš se
dál Bohu vymlouvá. Ach, jak se mu
nechce! A Bůh? (Člověče, žasni!) Dál
jej trpělivě přesvědčuje a přemlou-
vá: Ne, to tě nešálí smysly ze sluneč-
ního úpalu. JSEM vpravdě jsoucí.
Řekneš faraonovi: „Propusť můj lid,
ať slouží mně!“… (Známe to vypra-
vování o vyvedení Izraelců z otroc-
tví v tom JMÉNU…)
Mojžíš dál bude Bohu odmlouvat,
až velmi rozhněvaný Hospodin mu
dá bratra Arona za mluvčího své
výzvy. Avšak pozor! Cestou svaté-
ho povolání z madiánské země se
na přenocujícího Mojžíše oboří a
málem jej usmrtí. Poslaný vyvázne
díky pohotovosti ženy Zefory, která
spěšně obřeže neobřízku jejich, mož-
ná už dospělého, syna Gersona…
Pochop! Je to na tobě, ale při poru-
šení Smlouvy s otci půjde o život.
Tak čteme úvodem ke knize Exodu,
zprávě o vysvobození lidu Boží lás-
kou vyvoleného. Budete mi lid
zvláštní. Buďte svatí, neboť já svatý
JSEM.
S tím jdou z Egypta, zhrublí otroči-
nou, do světa bojů o přežití, kde teče
krev. Krev lidí: dětí, rodičů, celých
společenství. Generace zpohanště-
lých s vážným deficitem svatosti
zemře na poušti v naději, že v po-
tomcích ožije lid Smlouvy, lid Boha
JSEM, jsem s vámi… na dlouhé ces-
tě bolesti, násilí, smrti.
Kdo pochopí zdrženlivost Boží 
v rozkrytí svého JMÉNA v tom ča-
se? „Neuzří mne člověk, aby živ
zůstal,“ řekl Hospodin zákonodárci
na hoře Sinai (Ex 33,20). Znamená
to: Člověk vidoucí mne, nezůstane
naživu mezi vámi? Nepřežije na
světě, jaký je? Boží JMÉNO, pohled
do jeho tváře, učiní jej pravdoláska-
řem, jehož nesnesou? Mojžíš, Bo-
hem skryt ve skalní rozsedlině, spat-
řil toliko záda míjejícího… Lze říci
rub Boží slávy? Má Zákon rub a
skrytou duchovní líc (Ř 7,14n)?
Po babylonské katastrofě pláče vi-
doucí mezi navrátilci ze zajetí (520-
515 př. Kr.): „Ty, zajisté, Bože, jsi
Otec náš! Abraham nic neví o nás a
Izrael nezná nás. Ty jsi, Hospodine,
Otec náš, Vykupitel náš, to je od
věků JMÉNO tvé. Proč jsi nás nechal
zbloudit z tvých cest? Zatvrdil jsi
naše srdce, aby se tě nebálo?“ 
(Iz 63,16-17). Tehdy bylo zřejmé, že
„ne silou, ani mocí, ale dál už jen
Duchem mým, praví Hospodin zá-
stupů“ (Za 4,6).
Uplynou staletí než ti kolem na-
zaretského Ježíše po svém Mistru
zopakují: „Otče náš, který jsi v nebe-
sích, posvěť se JMÉNO tvé…,“ a my
s nimi… Věříme, že Otec nás chtěl a
v našem zájmu promlouvá. Evan-
gelista Jan se podivuhodně chopil

tajemství oněch počátků a příčin na-
značených na první stránce Bible,
aby naznačil a přiblížil, že Bůh byl 
v Kristu, když podnikl to, co nás
Otci vrací a duchovně ustavuje, 
(jak možná četl u apoštola Pavla
2 K 5,19). Vidí Ježíše Krista jako sli-
tování Otce nad sebemařící bezvý-
chodností těch, které přivedl na
svět. SLOVO od počátku konajícího
Ducha Stvořitele se stalo tělem a
přebývalo mezi námi. Viděli jsme
jeho slávu, plnost milosti a PRAV-
DY, v níž je svoboda a spása. Přišel
rozklíčovat naši obecně lidskou ten-
denci ke zlu a zahynutí (J 3,16), aby-
chom přišli k sobě a odtud k ně-
mu… Přesvědčoval, že zajedno 
s Otcem na to má nejen zvednou a
vyléčit ubitého u cesty, ale hluboce
změnit jeho vědomí, srdce a ducha
člověka v Nové Boží Smlouvě své
vlastní krve (Mk 1,15; Jr 31,33; 
J 14,10.11).
Struktury starého se o sebe důvod-
ně obávaly a obávají: Smrtelného lze
přece zabít, zvlášť, když proti tomu
nic nepodniká. Co duchem zmůže
proti síle pěstí? Odsoudí ho a spek-
takulárně popraví.
„Vidíte, jak je nemožnej s těmi novo-
tami?! Kristus, ten král Izraelský?!“
(Mk 15,32) Pobaveně si prstem uka-
zují na trestance, jak trpí a dodělá-
vá… Až k zemi se sklání v tom
vichru osení, klíčící v srdcích těch,
které mu Otec dal. Jeho smrt je hoto-
vá věc. Proč ještě včera říkal: „Dou-
fejte, já jsem přemohl svět?“ (J
16,33). A přece svou vírou v Boha
prošli skrze Syna k Otci, skrze SLO-
VO učiněné tělem k rozhojněnému
životu z Ducha. „Neopustím vás, si-
rotky, přijdu k vám…“ (J 14,18). Tu
zář nemohl Jan rozprostřít jinak než
v Ježíšově modlitbě: „…oznámil
jsem jim, Otče, tvé JMÉNO… Tvoji
byli a řeč tvou zachovali, a nyní po-
znali, že všecky věci, které jsi mi dal,
jsou od tebe… Dal jsem jim tvé SLO-
VO, a oni přijali a poznali… Uvěřili,
že jsi ty mne poslal. Já za ně prosím.
Ne za svět prosím, ale za ty, které jsi
mi dal… Chraň je ve svém JMÉNU,
Otče, aby byli jedno jako my…
Dal jsem jim tvé SLOVO a svět je
nenáviděl, protože nejsou ze světa
jako já nejsem…posvěť je ve své
PRAVDĚ… Poslal jsem je na svět
(modlí se Ježíš a vidí, co ho za pár
hodin čeká) posvěcuje sebe samého
za ně, aby i oni byli posvěceni 
v PRAVDĚ… Chci, kde jsem já, aby
i oni byli se mnou, aby viděli mou
slávu, kterou jsi mi dal, vždyť jsi
mne miloval před ustanovením
světa… Otče spravedlivý… známé
jsem jim učinil tvé JMÉNO a ještě
známo učiním, aby milování, kte-
rým jsi mne miloval, bylo v nich i já
v nich.“ (J 17)
Je neděle, malověrní. Vstal z mrt-
vých v to JMÉNO, a ještě nás má
čím překvapit. „Já živ jsem, i vy živi
budete“ (J 14,19). Amen.
Modlitba
Podívej se, můj Pane Kriste, mám bliž-
ního, ty víš, koho myslím a víš, že ho
nemusím… Člověka poškodí a ještě
vykládá pohádky. To si přece nemůžu
nechat líbit. Jak bych vypadal?!
Vlastně bych mu to měl prominout, ale
lituju, nemám na to. Tak tu teď stojím.
Učiň mě jinačím. Pak bych mohl… Pak
můžu jednat podle tvé vůle a odpouště-
jící lásky… Já vím, řekneš: Odpusť, a
udělá tě to jinačím… Vidím to zazděný.
Nevím, kam by to vedlo, můj Pane…
Tak mě postrč. Amen.

Samuel Jan Hejzlar

2 KJ-ET

Z církví doma i ve světě
VAtikán A luteráni o reformě: Velká Vděčnost i pokání
Svatý stolec a Světová luterská federace pozitivně bilancují rok
Společné připomínky pětistého výročí reformace. V prohlášení vyda-
ném 31. října, u příležitosti jeho ukončení, hovoří o „velké vděčnosti“ za
duchovní a teologické dary, obdržené skrze reformaci. „Zároveň jsme
také prosili o odpuštění za viny a způsob, jakým křesťané zranili
Pánovo Tělo a vzájemně se uráželi,“ stojí v deklaraci.
„My luteráni a katolíci, jsme hluboce vděční za ekumenickou cestu, kte-
rou jsme společně podnikli v posledních padesáti letech,“ píší autoři
prohlášení. Tato cesta vedla k překonání předsudků, posílení vzájem-
ného porozumění a k dosažení významných teologických dohod.
Mezi „požehnané“ plody uplynulého roku zahrnuje Papežská rada pro
jednotu křesťanů a Světová luterská federace zejména skutečnost, že
katolíci a luteráni historicky poprvé nahlíželi reformaci v ekumenické
perspektivě. Jak podotýkají, otevřel se tak nový pohled na události 16.
století, jež vedly k rozdělení církve. Přestože minulé události nelze změ-
nit, jejich dnešní dopad na nás může být proměněn tak, aby se stal
impulsem k růstu společenství a znamením naděje pro svět, totiž nadě-
je na překonání roztržky a rozdrobenosti. Opět zřetelně vyvstala sku-
tečnost, že to, co nás spojuje daleko přesahuje to, co nás rozděluje, čteme
v deklaraci.
Den uzavírající připomínku reformace vstoupí do dějin také jako da-
tum, kdy ke Společnému prohlášení o učení o ospravedlnění z roku
1999 připojilo – při slavnostním obřadu ve Westminsterském opatství –
svůj podpis rovněž Anglikánské společenství. Kráčí tak ve stopách
Světové metodistické rady, která tento významný ekumenický doku-
ment podepsala v roce 2006.
V závěru prohlášení se Římskokatolická církev a Světová luterská fede-
race zavazují, že budou pokračovat ve společné cestě směřující ke stále
větší jednotě, jakou si přál náš Pán Ježíš Kristus. „S Boží pomocí a 
v duchu modlitby, chceme rozlišovat svou interpretaci církve, eucharis-
tie a služby, a usilovat o dosažení podstatného konsenzu, který by vedl
k překonání rozdílů, jež jsou stále ještě zdrojem našeho rozdělení“.

www.krestandnes.cz
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Ve čtvrtek 14. září 2017 Zastupitelstvo
hlavního města Prahy jednalo o dvou peti-
cích ve věci obnovení Mariánského sloupu
na Staroměstském náměstí. Petice občanů
proti znovupostavení mariánského sloupu
na Staroměstském náměstí v Praze vznik-
la již v roce 2013 a byla odevzdána kance-
láři primátorky hlavního města Prahy dne
21. 6. 2017 s více než tisícem podpisů
(1048). Tím vznikla magistrátu povinnost
ji projednat. Téhož dne, 21. června 2017,
vydal stavební úřad Prahy 1 rozhodnutí o
umístění stavby označené Výstavba obno-
veného Mariánského sloupu v Praze 1 na
Staroměstském náměstí. Toto rozhodnutí
bylo součástí územního řízení, k němuž se
v dubnu a květnu 2017 písemně vyjádřily
Církev československá husitská, historická
společnost pro aktualizaci odkazu české re-
formace Veritas a spolek Exulant. Ústního
jednání 9. 5. 2017 se zúčastnili Petr
Melmuk a Eva Melmuková za společnost
Veritas. Stavební úřad je však nepřipustil
za účastníky řízení a k jejich vyjádření ani
k předchozím písemným námitkám nepři-
hlédl. Hlavní město Praha jako vlastník
pozemku souhlas k umístění sloupu dalo
již v roce 2013. Zdálo se, že obnovení
pomníku již nic nebrání. Mnozí si kladli
otázku: dá se s tím ještě něco udělat?
V reakci na rozhodnutí stavebního úřadu
se koncem července objevila internetová
petice proti obnovení sloupu, jejímž auto-
rem je David Loula, kazatel KS ve Žďáru
nad Sázavou. Tato petice si kladla za cíl
ovlivnit jednání zastupitelů a k 14. září ji
podepsalo téměř 1700 lidí. Podobný otevře-
ný dopis s 56 podpisy byl rozeslán zastupi-
telům 11. září. Podkladem pro jednání
zastupitelstva však byla první uvedená
petice, kterou představila její mluvčí, spi-
sovatelka Lenka Procházková.
Druhá petice, kterou zastupitelstvo projed-
návalo, byla formulovaná jedinou větou v
několika jazycích jako prosba: Prosím, ať
může být postaven mariánský sloup se

sochou Panny Marie na Staroměstském
náměstí v Praze. Měla 3048 podpisů a
přednesl ji sochař Petr Váňa. 
Program zasedání byl upraven tak, že pro-
jednání petic přišlo na řadu v 19 h. Schůze
byla hojně navštívená. Do diskuse se mohl
přihlásit každý příchozí s trvalým bydliš-
těm v Praze. Seděla jsem vedle Petra a Evy
Melmukových a sestry Žofie Vobrové, jiné
evangelíky jsem na místech pro veřejnost
neviděla. Sestra Melmuková byla připra-
vena přednést vyjádření za společnost
Veritas, ale nakonec je přečetla sestra
Vobrová, která bydlí v Praze. Do veřejné
diskuse se přihlásilo celkem 23 přítom-
ných, střídaly se příspěvky zastánců i od-
půrců obnovení pomníku. Další rozpravy
se zúčastnilo 17 zastupitelů. Průběh jedná-
ní je zaznamenán a na webu HMP lze
najít podrobný záznam. Tři hodiny večer-
ního jednání tu jsou zachyceny na stra-
nách 125 – 159. Jednání bylo zajímavé a
napínavé. Stojí za zmínku, co o chvíli
později řekl zastupitel Jakub Michálek při
projednávání jedné z dalších petic:
„...Myslím si, že v rámci řízení ... je nutné,
aby zastupitelstvo, nebo někdo formuloval
zájem hl. m. Prahy. Pokud my neřekneme,
jaký je zájem, zase si tam úředníci budou
moct napsat, co budou chtít, jako když se
schválil mariánský sloup, aniž by o tom
tady kdokoli v zastupitelstvu věděl...“ (při
projednávání jiné petice str. 174 zázn. )
K hlasování došlo až v deset hodin večer.
Původní připravené usnesení, kterým by
zastupitelstvo obě petice pouze bralo na
vědomí, nebylo přijato. Pak přišel na řadu
další návrh usnesení, podle něhož Zastu-
pitelstvo hlavního města Prahy „nesouhla-
sí se záměrem obnovení tzv. Mariánského
sloupu na Staroměstském náměstí v Praze
a ukládá Radě HMP učinit všechny práv-
ní kroky vedoucí k rozvázání smluvních
závazků a k odnětí souhlasu HMP s umís-
těním tzv. Mariánského sloupu na Staro-
městském náměstí v termínu 31. 12. 2017“.

Toto usnesení navrhlo společně šest zastu-
pitelů, mezi nimiž je jako první uveden
Matěj Stropnický. Bylo schváleno pomě-
rem 36 hlasů pro, 6 proti, 4 se zdrželi. 
Jak se ukázalo, petice měly svůj význam.
Zastupitelstvo hl. města Prahy jako majitel
pozemku vyjádřilo svůj názor na obnovení
sloupu: se stavbou sloupu na Staroměst-
ském náměstí nesouhlasí.
… a co není v záznamu
Výsledek hlasování hodně lidí překvapil.
Když jsme odcházeli ze sálu, oslovil mě
muž v hnědé bundě: „Víte, že ten váš
Stropnický je zednář a satanista? A že
Masaryk byl taky zednář?“ Jak se na něco
takového reaguje? Představila jsem se mu
jménem a podala mu ruku. On podanou
ruku nepřijal a odmítl říci své jméno, neboť
„nechce být zavražděn“. Kým? Mnou? No
přeci těmi, se kterými jsem seděla. Na
chodbě před zasedacím sálem to pokračova-
lo. Slyšela jsem: „rozpoutali jste třetí svě-
tovou válku, legalizovali jste násilí, jste
agresivní … až budete umírat, budete
Pannu Marii potřebovat“. Co s tím? Na to
jsme nebyli připraveni. 
To všechno říkala i jedna starší žena v čer-
veném plášti. Podařilo se nám s ní dát do
řeči, vysvětlovat rozdíl mezi Pannou Marií
triumfální, vítěznou a trpící, jak evangelí-
ci ctí a respektují Marii jako matku Ježí-
šovu. Že evangelíci i katolíci křtí ve jménu
Boha Otce i Syna i Ducha svatého. A
najednou to šlo. Dalo se říci: pomodleme
se! Sestra Melmuková pohotově našla
vhodná slova. A paní v červeném plášti si
přála „ještě Otčenáš“. Modlili jsme se spo-
lečně modlitbu Páně a chtělo se ji tam na té
poloprázdné chodbě pěkně nahlas vykřičet!
Ta paní se zaradovala, že vyslovujeme
známé prosby, poznala, že poslední větu
„neboť Tvé jest království, moc i sláva na
věky“ u nich říká kněz. Rozloučili jsme se
se sestrou v Kristu. 

Anna Hejlová
(psáno pro sborový zpravodaj Souterrain)

pražské zastupitelstvo k mariánskému sloupu

nikoho nemůžeš mít za přítele, s nímž jsi předtím nesnědl
lžičku soli.

martin luther



3ET-KJ

pouZe kmotr, nikoli kŘtitel

Ve Starém zákoně se dočítáme, jak do života pohan-
ského zaklínače Bileáma velmi výrazně zasáhla oslice
(Nu 22,28nn). Totéž se přihodilo také mně.
Stalo se zvykem, že narodí-li se v zoologické zahradě
nějaké vzácnější mládě, vyzve tisk nebo rozhlas milov-
níky němých tváří, ať navrhnou pro zvířecí miminko
jméno. Kterýsi rok, když jsem byl už v důchodu, naro-
dilo se v pražské zoologické zahradě během několika
dní pět zvířecích mrňátek. Zauvažoval jsem tedy, jak by
se dala pojmenovat. Pro čerstvě narozenou oslí samičku
jsem našel v latinském slovníku označení „asella = (ma-
lá) oslice“. (Jazyková spřízněnost s „oslem“ je zřejmá). A
vida! S tímto návrhem jsem se umístil mezi výherci a byl
jsem pozván na sobotní odpoledne na malou slavnost,
při které budou novorozenci „pokřtěni“. České slovo
„křest“ je odvozeno od titulu Kristus. To však už málo-
kdo mimo církev ví a v současné době jsou křtěni nejen
lidé, ale i knihy, cédéčka a v neposlední řadě i zvířátka v
zoo.
Když jsem dorazil do Tróje, byl tam už shromážděn
početný zástup obdivovatelů zvířecích chovanců (všu-
dypřítomných zvědavců, jemuž vévodila zástupkyně
„Večerní Prahy“. Tato slečna či mladá paní vyzvala
předem všecky výherce, aby si připravili pár vět pro-

slovu, a pak celý početný dav vyrazil na okružní cestu
po novorozencích. U každé příslušné klece nebo výbě-
hu, kde se nacházelo mláďátko, jsme se zastavili a
odborná pracovnice zoo poučila přítomné o životě cho-
vaného druhu. No a pak vždy promluvil navrhovatel
jména. Kupodivu se ukázalo, že se všichni dotyční na
to důkladně připravili. Také já jsem se chopil příleži-
tosti oslovit sekularizované posluchače a připomněl
jsem, že se o oslicích píše také v Bibli a že dokonce sám
Ježíš vjel o Velikonocích do Jeruzaléma na oslici. Tím
jsem měl asi skončit. Já jsem se však bohužel dal strh-
nout a navíc jsem se zmínil o tom, že jsem léta křtil lidi
a že proto malé Aselle dám pouze jméno.
To jsem si ale dal! Příští den byla ve „Večerní Praze“ otiš-
těna krátká reportáž o „křtu“ v zoologické zahradě a její
autorka mi vložila do úst větu „...Je to pro mne nová
zkušenost“, což nebyla pravda a v případě bývalého
faráře to vyznělo jako výrok úplného pitomce. Ihned
jsem poslal do redakce rozhořčený dopis, ale bylo už
pozdě, protože – jak známo – „littera scripta manet“.
Snad ještě horší bylo, že církevní tamtamy spojily mé
vystoupení v zoologické zahradě s úplně jiným přípa-
dem. Přibližně v tutéž dobu se můj mladší kolega
zúčastnil „křtu“ nového rychlíku „Emanuel Rádl“, a to
dokonce ve služebním hávu. A tak mi sám bratr synod-
ní senior zavolal ustaraně: „Prosím tě, Danieli, v té zoo-
logické zahradě jsi vystupoval v taláru?“ Naštěstí jsem
mohl díky synovi a zeti, kteří tehdy při oné oslavě 
v zoo také byli, zanést bratru seniorovi dokumentární
snímek, jak stojím ve žlutavé bundě v kruhu vnoučat
před jmenovkou „Kiang - tibetský divoký osel“, a do-
konce mu předložit i technický záznam svého tehdejší-
ho proslovu.
Snad bych měl ještě dodat, že jsem tenkrát získal píse-
mné osvědčení, že jsem se stal Aselliným kmotrem a 
z toho titulu nemusím rok platit do zoologické zahrady
vstupné.

daniel henych

Jde o meditativní formu, spojenou 
s používáním hlasu. Hudební prů-
běh zpěvu je držen dechem a pozi-
tivním smýšlením, kdy dochází 
k blahodárným účinkům na duši. A
to posiluje obranné psychosomatic-
ké síly člověka. Lutherovo chápání
hudby se vztahuje též na Krista.
Ježíš Nazaretský, Syn Boží, byl člo-
věk jako každý z nás, používal tedy
lidskou řeč, ke které patří i různé
afekty, vjemy a rozpoložení. Luthe-
rovo tvrzení, že k Ježíšově lidství
patří i používání lidských afektů, se
naprosto liší od myšlení jeho sou-
časníků. On tím však chtěl pouze
zdůraznit, že Ježíš je nám blízký.
Luther věřil, že hudba znějící 
k oslavě Boží může lidskou duši
potěšit. V chvalozpěvech a ve vzdá-
vání díků sehrává nezastupitelnou
roli. Jelikož zpěv v bohoslužebném
shromáždění je především společ-
nou odpovědí lidu na Boží slovo, je
také projevem víry, naděje a rados-
ti z evangelia Ježíše Krista.

Zbožnost spoJená se ZpěVníkem
O Lutherovi, který je považován za
představitele německé reformační
písně, se dnes již nemluví jako o
„otci církevního zpěvu“ nebo jako o
„největším křesťanském pěvci“, lze
však o něm říci, že byl vnímavým
pozorovatelem a sběratelem zpěvů,
inovativním objevitelem. Výsledek
jeho snahy, vložené od obnovy du-
chovního zpěvu, přinášel kladnou
odezvu nejen v církevním, ale i 
v světském prostředí. Duchovní pí-
seň považoval za partnera kázání,
což je významný posun, který
postupně  vedl ke vzniku specifické
evangelické zbožnosti, spojené s cír-
kevním zpěvníkem. Emoční proží-
vání víry je u Luthera propojeno 
s hudbou: „Dávám hudbě první
místo po teologii.“ (Über die Musik

1530). A tak otevírá dveře k umě-
leckým aktivitám, figurální hudbě,
tj. vícehlasému zpěvu duchovních
písní, s vědomím, že píseň je buň-
kou evangelické umělé hudby.

ZAčátek písňoVé tVorby
Luther se duchovní písni začíná
věnovat poměrně pozdě; bylo mu
40 let. Impulz přichází 1. 7. 1523,
kdy jsou na náměstí v Bruselu kvůli
hlásání evangelia upáleni dva au-
gustiniánští mniši. Lutherovi řádo-
ví bratři. Luther píše „otevřený do-
pis křesťanům v Nizozemí“ a hned
poté skládá protestní píseň na způ-
sob hrdinské balady o umučení
světců „Ein neues Lied wir heben
an“, která se formou letáku šířila.
Cestou tzv. rýmované publicistiky.
Luther nejen informuje, ale také
hodnotí. Podobně vznikají další
písně vypravěčského a baladického
charakteru o vykoupení, jako napří-
klad „Nun freut euch, lieben Chris-
ten g´ mein“. 
Další a hlavní doménou Lutherovy
tvorby je liturgie bohoslužeb. Uvě-
domil si, že formy a obsahy se ne-
dají libovolně měnit. Hlavním
zdrojem při tvorbě nových písní
byly pro reformátora zpěvy grego-
riánského chorálu (ambroziánské
hymny, středověké zpěvy, cantio-
nes). Reformační písňové novátor-
ství spočívá hlavně v novém ztvár-
nění staré pravdy. 
Tak vzniká třeba píseň „Nun
komm, der Heiden Heiland“ a hym-
nu „Veni redemptor gentium“ (Bo-
hu chvála buď i čest) z r. 386 a celá
řada dalších zpěvů z gregorián-
ských předloh.

žAlmoVé písně
Luther dokázal propojit žalmovou
tématiku s problematikou víry v no-
vozákonním kontextu. Jedna z žal-

mových písní, ve které se pojedná-
vá otázka víry a důvěry, je píseň
„Aus tiefer Not schrei ich zu dir“ 
(Z hlubokosti volám k tobě). Tuto
píseň přiložil Luther k dopisu, kte-
rý poslal svému příteli Spalatinovi,
v němž vyjadřuje touhu po nové
písňové tvorbě, „aby Boží Slovo
skrze zpěv mezi lidmi zůstávalo“.
To pak ještě jednou zformuloval ve
spisu Formula missae (1523): „Mým
přáním je, abychom měli mnoho
německých písní, které by lid zpí-
val při mši... ale chybí nám básníci.“
V evangelickém Německu touto
Lutherovou výzvou započala tvor-
ba církevních písní, kterou někteří
hymnologové na konci 19. století,
ve snaze pozvednout reformační
píseň na stejnou úroveň, jakou má 
v katolické církvi gregoriánský cho-
rál, pojmenovali jako „éru protes-
tantského chorálu“. 
V době reformace, kdy se měnil po-
stoj vůči provozování liturgických
zpěvů, se obrátila pozornost na
žalmy. Luther vyrůstal v prostředí,
kde modlitby žalmů zaznívaly ně-
kolikrát denně, měl k nim osobní
vztah. I jeho první přednášky na
univerzitě byly věnovány právě
žalmům. Přemýšlel o tom, jak je
lidu přiblížit a rozhodl se pro vol-
nou adaptaci několika žalmů do
písňové formy. Tím vznikl nový
útvar, kterému se říká žalmová pí-
seň – kreativní způsob přebásňová-
ní žalmů, jež vychází z původní
tématiky a zachovává žalmovou
výstavbu. 
Obsahově dochází k výrazným po-
sunům: směle interpretuje poselství
starozákonního žalmu christologic-
ky a navíc si jej dovolí aktualizovat
do situace, kterou sám prožívá. Jde
mu především o srozumitelnost a
přiblížení postavy Kristova evan-
gelia.

luther a hudba 2.

V Písni písní jakoby nebylo na církvi žádných stínů. Radost nám vrací
opětné nalezení Boha, radostné spočinutí v Pánu, návrat do míst, ze kte-
rých jsme vypadli! „Čiň pokání a první skutky!“, „Rozhorli se a čiň
pokání“, „Buď věrný až do smrti a dám ti korunu života!“ To Pán při-
pomíná své církvi a říká, že „kdo zvítězí, dá mu Pán sedět na svém
trůnu.“  Přes tento pohled na znovu obnovenou lásku církve ke svému
Pánu smíme v naději hledět do budoucnosti. Naše touha směřuje 
k tomu, abychom patřili svému Pánu, sice jako kdysi vypadlí a přece
znovu navrácení, zbloudilí a přece synové a dcery Boží! Církev je 
v Písni písní označena jako nevěsta! Její přínos světu je především ve
službě nejdrobnější, často opomíjené a přece tolik potřebné, ve službě
nemocným, starým, bídným, sirotkům a vdovám. Pokud jde církev
touto cestou, kdy jí z úst plyne čistota evangelia a snaha po jeho napl-
nění uprostřed všedních každodenních zápasů, kdy svoje ruce i nohy
používá laskavě a ochotně při potřebné službě lidem a neříká s ostatní-
mi, že jsou tady ještě ti druzí, pak jí patří chvála, protože přináší radost,
potěšení a nese tak nejhmatatelněji poselství evangelia tomuto světu,
poselství o lásce, kterou má Bůh k člověku. Krása církve je dílo „výbor-
ného řemeslníka“, Mistra a Pána, i když je někdy deformována rukou
podnikavců a církevních kariéristů. Svět ovšem velice dobře rozpozná-
vá dílo Mistra od díla diletanta. Rozpoznává čistý tvar a dílo originálu,
protože Bůh se k originálu přiznává a vždycky mu ze své milosti, ze
svého odpuštění i ze své lásky vdechuje život. Z Písně písní zní volání
po tom, aby církev dbala na svou krásu, aby se nestyděla za originál,
nepodbízela se světu, ale snažila se plnit poctivě a věrně svůj zvěstný a
služebný charakter a úkol, který přijala od svého Pána. Výbavu dostala
vzácnou včetně vzácných zaslíbení: výhled k věčnosti, domov v nebi,
naději konečné záchrany. Cesta k nebi však vede úzkou cestou, věrnos-
tí evangeliu na každém kroku života, který se řídí Božími značkami a
Božími přikázáními. Budeme-li vpravdě Božími dětmi, pak nám všech-
na Boží zaslíbení budou zářit na cestu a my budeme moci směle pově-
dět: „Když s námi Bůh, kdo proti nám!“ Jiná cesta není, byla by zbyteč-
ná. Pán nám k tomu všemu jasně říká: „Stojím u dveří a tluku. Jestliže
by kdo uslyšel můj hlas a otevřel dveře, vejdu k němu a budu s ním
večeřet a on se mnou.“ Prosme o to, abychom neprohráli svoje životy! 

Pokračování příště
Pavel Rybín

píseň písní 17: kdysi VypAdlí A pŘece bohem nAVrácení

hrAd pŘepeVný Jest pán bůh náš
Chorál „Ein feste Burg ist unser
Gott“, známý jako symbol protes-
tantismu (Veit), nebo jako Marseil-
lesa reformace (Heine), volně para-
frázuje výběr veršů ze 46. žalmu.
Hlavní myšlenka této písně je, že
ďábel, zlo, smrt budou Bohem po-
raženy a o tomto vítězství smí vě-
řící člověk již teď vědět. To je evan-
gelium, dobrá zpráva o Božím 
vykoupení člověka, která k nám
přichází v Ježíši Kristu. Tuto píseň
napsal Luther při epidemii moru 
v letech 1527/28. Nejdříve byla vy-
tištěna formou letáku, na nějž
známý malíř Albrecht Dürer nama-
loval rytíře, který zničil smrt a
ďábla. Píseň má několik znaků, pro
Luthera typických: každá sloka má
sedm řádků (tzv. „Lutherova slo-
ka“), využívá iónský modus (duro-
vou tóninu, v té době v duchovní
hudbě málo využívanou), melodic-
ký průběh je dramaticky ztvárněn
zvláštním rytmem pomocí synkop
(rétorická figura, podporující zá-
pas), temperament a výstižnost,
určitá dravost v řeči, zřetelný kon-
trast mezi dobrem a zlem, drsné
tóny protestu, které působí agitač-
ně, a pevnost pravidelné pulzace
půlových not evokují pocit pevné
jistoty.

písně pro bohoslužebné shro-
máždění
Kromě žalmových písní skládá
Luther také písně ke katechismu a
k církevnímu roku, např. parafráze
modlitby Páně „Vater unser im
Himmelreich“ (Otče náš, jenž v ne-
besích dlíš), píseň k večeři Páně „Je-
sus Christus unser Heiland“, vánoč-
ní, „Gelobet seist du, Jesus Christ“
(Ježíše Krista slavíme), velikonoční
„Christ lag in Todesbanden“ (Pán
cestou smrti kráčel), svatodušní
„Num bitten wir den heiligen
Geist“ (Nuž prosme Ducha svaté-
ho) a další. Jelikož zpěv v bohoslu-
žebném shromáždění je především
společnou odpovědí lidu na Boží
slovo, je také projevem víry, naděje
a radosti z evangelia Ježíše Krista.
Ve společném zpěvu se shromáž-
děný lid sjednotí v jeden celek, aby
Hospodina chválil, uctíval, vyzná-
val mu hříchy a vzdával díky. Prá-
vě hudba chce ukazovat dál, k Bo-
hu, k věčnosti. Proto řečeno s Mar-
tinem Lutherem, je důležité Bohu a
o Bohu zpívat „s chutí a s láskou“.

Ladislav Moravetz
(s laskavým svolením autora 

přetištěno z Křesťanské Revue 2/2017)

Autor je hudební skladatel, celo-
církevní kantor ČCE, učitel hym-
nologie a varhanní improvizace

lutheroVské číslo čAsopisu theologiA VitAe
K letošnímu výročí reformace vychází dvoj-
číslo časopisu Theologia vitae, ve kterém
najdeme články o Martinu Lutherovi a jeho
odkazu pro současnou církev. 
V čísle je otištěn první český autorizovaný
překlad 95 tezí Martina Luthera do češtiny
od Jany Nechutové. Zásadními články při-
spěli Jaroslav Vokoun, Ondřej Macek a Da-
vid Beňa. Otištěny jsou také recenze knih. 
Nové číslo je k dispozici ve Sboru Církve bra-
trské v Praze 1, Soukenická 15 a také k za-
koupení v knikupectví Samuel na stejné
adrese. Dalším prodejním místem je kni-
hovna Evangelikálního teologického semi-
náře v Praze 9 - Chvalech. (pč)



* Jak jste se dostal k roli nemoc-
ničního kaplana?
Od počátku své duchovní služby
jsem vnímal, že mám jisté obdaro-
vání v oblasti péče o nemocné a
trpící. To se projevovalo v tom, že
když bylo potřeba zajít např. za
umírajícím, byl jsem připraven jít.
Vnímal jsem to jako výzvu dotyčné-
ho potěšit, povzbudit  a pomoci mu
ke smíření. Někdy se to dařilo více,
jindy méně.  
* Potřeboval jste k tomuto povolá-
ní nějakou odbornou přípravu?
Jsem přesvědčený, že tato služba
není jen o obdarování, ale také i o
odborné přípravě a nepřetržitém
vzdělávání se. Dnešní standardy
spirituální péče požadují u nemoc-
ničních kaplanů vysokoškolské teo-
logické vzdělání a následný od-
borný kurz. To je ovšem minimum.
Chcete-li nemocným lidem pomoci
zajistit jejich spirituální potřeby,
potřebujete další odborné semináře
v oblasti duchovního doprovázení,
psychologie, geriatrie, péče o pozů-
stalé atd. Je třeba si uvědomit, že
služba nemocničního kaplana je vy-
soce profesionalizovaná práce, která
vyžaduje odbornou přípravu.
* Jak se stalo, že jste se stal k 1. 4.
2014 prvním nemocničním kapla-
nem v Nemocnici Na Homolce?
Byl jsem doporučen jedním vedou-
cím lékařem tehdejšímu vedení ne-
mocnice. Pozvali si mě tedy na po-
hovor a na jeho základě mě přijali.
* Bylo těžké začít se systematickou
spirituální péčí v podání nemoc-
ničního kaplana?
Začátky byly krušné. Nikdo přesně
nevěděl, co od kaplana žádat? Část
personálu mě vnímala jako napros-
tého exota. Rozhodl jsem se tedy, že
nejdříve musím prezentovat princi-
py spirituální péče na poradě pri-
mářů a sester. Zároveň jsem chodil
na ranní porady jednotlivých oddě-
lení, kde jsem spirituální péči opět
objasňoval . Dále jsem vysvětloval
příjmovým sestrám metodiku, jak
mohou vhodným způsobem nabíd-
nout službu nemocničního kaplana
pacientům.
* Jak jste ale konkrétně začal v ne-
mocnici pracovat?
Navrhl jsem své nadřízené, vedou-
cí osobního oddělení, zda bych
nemohl aktivně působit na konkrét-
ních odděleních? Ona obvolala pri-
máře, z nichž někteří tuto myšlenku
přivítali. Začal jsem tedy aktivně
pracovat na neurochirurgii, kardio-
chirurgii, interně a posléze na cévní
chirurgii. Bylo to tehdy v něčem
krásné období. Účastnil jsem se jako
pozorovatel několika špičkových
operací, chodil jsem s lékaři po ran-
ních vizitách a následně jsem nav-
štěvoval jednotlivé pacienty.
* Kolik stihnete v jednom dni nav-
štívit zájemců o spirituální péči?
Je to asi osm lidí během osmihodi-
nové pracovní doby.
* Musíte si své pacienty vyhledat,
nebo si vás sami vyžádají?
Nyní jsme v nemocnici pokročili do
fáze, že se na mne s prosbou o za-
jištění spirituální péče obracejí pří-
mo pacienti, příjmové sestry, či lé-

kaři.  Občas přijde výpadek, takže si
své pacienty musím na pokojích
vyhledat sám, ale těchto výpadků
pozvolna ubývá.
* Co je na práci kaplana nejtěžší?
Mohu mluvit jen za sebe. Pro mne
je nejtěžší, když udělám chybu.
Kaplanovo ucho totiž pacient často
vnímá jako Boží ucho, jeho ústa jako
ústa Boží. Nemocniční kaplan má
jedinečnou možnost zprostředkovat
hospitalizovanému pacientovi NA-
DĚJI. Jestliže se mi to nepodaří, pře-
stože jsem k tomu měl příležitost,
vnímám to jako osobní selhání. Sna-
žím se ze svých chyb poučit, ale není
to vždy jednoduché.
* Co je tedy konkrétně náplní
práce nemocničního kaplana?
V prvé řadě je třeba si uvědomit, že
ve změněné situaci hospitalizace se
mnohým lidem otevírají nejrůznější
spirituální témata a to i přesto, že se
dotyční deklarovali jako nevěřící.
Když např. lékař oznámí pacientce,
že mu je to moc líto, ale že se z jeho
pohledu nachýlil čas jejího života,
nepřijde nám asi divné, když se bu-
de ptát, jak má naložit se zbytkem
svého života a co bude následovat
po smrti? Kaplan dotyčného obvy-
kle doprovází svou pouhou přítom-
ností, někdy modlitbou, vysluhová-
ním svátostí a někdy jen podanou
rukou. 
Nemocniční kaplan pečuje i o pří-
buzné pacientů. I ti někdy žádají
rozhovor, přímluvnou modlitbu a
útěchu. 
Nemocniční kaplan pečuje i o za-
městnance nemocnice, kteří jsou
mnohdy vyčerpaní a potřebují od
něj  povzbudit. 
Povinností kaplana je také zajistit
duchovní péči pacientům všech stá-
tem registrovaných církví a nábo-
ženských společností. To v praxi
znamená, že kontaktuje duchovní-
ho té či oné náboženské společnos-
ti, aby zajistil duchovní potřeby
svých věřících.
* Jak pracujete na obnově svých
duchovních, psychických i fyzic-
kých sil?
Zkušený nemocniční kaplan dobře
ví, že k profesionalitě jeho práce ne-
zbytně patří neustálá obnova sil.
Pravidelně proto docházím na su-
pervizní setkání do Fakultní ne-
mocnice Motol, v Nemocnici Na
Homolce využívám pánskou sau-
nu, chodím s manželkou na pro-
cházky, jezdím na kole a občas si
zvu do nemocnice římskokatolické-
ho kněze, který mi poskytuje dů-
věrný rozhovor, který je krytý zpo-
vědním tajemstvím.
* Jak zvládáte být kazatelem
Sboru Církve bratrské v Horních
Počernicích a současně i nemoc-
ničním kaplanem?
Vždy říkám, že jádro mé práce je
být pastorem na sboru a že mým
koníčkem je nemocniční kaplanství.
Rád kážu, rád pastoruji, rád jsem se
svým sborem, kterému jsem vděč-
ný za to, že vnímá moji službu 
v nemocnici jako důležitou součást
mé duchovní práce. Snažím se
proto, aby mojí službou v nemocni-
ci netrpěla moje služba ve sboru.

* Máte nějaké vzory?
Velmi si vážím zkušeností a profesi-
onální vybavenosti Vítězslava Vur-
sta, který byl předsedou Asociace
nemocničních kaplanů. Také si
velmi vážím praktických zkušeností
a mezinárodních vědeckých zkuše-
ností Miriam Prášilové Szokeové,
která byla místopředsedkyní Aso-
ciace nemocničních kaplanů. Musím
ale přiznat, že si i velmi vážím svých
kolegů kaplanů z Fakultní nemocni-
ce Motol a jiných nemocnic. Podle
mého názoru je stávající úroveň ne-
mocničních kaplanů pocházejících 
z protestantských církví vysoká a je
srovnatelná s mezinárodní úrovní.
Možná i proto nyní žádají státní,
krajské i soukromé nemocnice další
kaplany, kteří by v jejich nemocni-
cích spirituální péči zajistili.
* Co byste závěrem popřál čtená-
řům Kostnických jisker?
Přeji nám všem, abychom se uměli
radovat z každého dne a uchovali si
v nitru jiskru věčné Naděje.  

(red)

tři roky nemocničním kaplanem
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V sobotu 2. 9. 2017 se sešli v Evangelickém středisku v Chotěboři bratři a
sestry z různých míst naší vlasti. Boží slovo nás provázelo ráno i večer po
celý pobyt. O jeho přítomnost a výklad se postaral emeritní farář ThDr. Jiří
Doležal. Při ranních pobožnostech vykládal 12. kapitolu Izajáše a 37. kapi-
tolu Ezechiela. V obou případech nám objasnil jejich zvláštnosti. Večerní
bohoslužby byly ve znamení 2. kapitoly 1. listu Timoteovi, která nabádá k
modlitbám za všechny lidi, aby došli spásy. Bratr farář Doležal nám v ne-
děli také posloužil při bohoslužbách s vysluhováním sv. Večeře Páně.
Výjimečnost neděle byla umocněna komorním koncertem v kostele sv.
Jakuba staršího v Chotěboři. Koncert byl sestaven z děl J. S. Bacha, T. Al-
bioniho a dalších autorů v podání varhaníka Václava Uhlíře a sopranistky
Hany Medkové.
Stále bylo o čem přemýšlet. Přispělo k tomu zamyšlení Dr. Jiřího Doležala
o ekumeně s Římskokatolickou církví v praxi, kdy jsme se dotkli i ožeha-
vých témat. RNDr. Jiří Nečas (matematik a ekolog) nás svojí přednáškou
o vědě a víře vtáhl do problému, zda stojí proti sobě, spolu, či nezávisle na
sobě. Víra směřuje ke Stvořiteli, věda ke stvoření. Mezi oběma by měl být
soulad, ale historická realita je jiná. Jako jeden z příkladů uvedl přednáše-
jící střet mezi názorem heliocentrickým a geocentrickým.
Také beseda se seniorem Chrudimského seniorátu a farářem v Horní
Čermné Jakubem Kellerem na téma Co nás ovlivňuje a jak jsme dospěli 
k víře, byla zajímavá a velmi živá. Hezkým zážitkem byly biblické příbě-
hy jako inspirace pro výtvarná umělecká díla. Spojení promítání obrázků
a čtení příběhu z Bible, byl šťastný nápad sestry Naděje Mandysové. Vše-
obecnou spokojenost sklidily i dva celovečerní filmy, které nám promítl
bratr Špaček.
Ani naše těla nebyla ošizena. Ranní cvičení se sestrou Ivou Dohnálkovou
nás nastartovalo do prožitků nového dne. Ona a Miluše Kačerová dbaly,
aby i zdravotní cvičení patřilo k našim požitkům. Bratr Bodeček obětavě
organizoval vycházky pro náročné i nenáročné chodce. Navštívili jsme
Libici nad Doubravou, údolí Doubravy a alej v blízkosti střediska s návště-
vou kaple sv. Anny, kde jsme si také zazpívali s doprovodem houslí (Ma-
rek Janouch) a kytary (Jan Queisner).
I tvůrčí nadšenci si přišli na své pod vedením Hany Capouškové při výro-
bě pěkných papírových tašek.
Pro většinu seniorů byl velkým zážitkem autobusový zájezd do Slatiňan s
návštěvou hřebčína a stájí  ušlechtilých starokladrubských vraníků a
zámku. V Chrudimi obdivovali barokní sochy v kostele sv. Josefa a Mu-
zeum loutkářských kultur.
Ani kuchyň svými výrobky a mladistvá obsluha při stolování nás nezkla-
maly. Přestože nám počasí moc nepřálo, pobyt byl radostným shledáním
se známými a poznáním nových přátel. Moc děkujeme všem organizáto-
rům, zejména vedoucí pobytu, sestře Capouškové, která nesla na svých
bedrech hlavní zodpovědnost. 

Jarmila Kafková

Církev československá husitská v letošním roce oslavuje 70. výročí kněž-
ské služby žen. Husitská teologická fakulta UK k této příležitosti pořádá
23. - 24. listopadu mezinárodní teologickou konferenci, která se bude pře-
devším věnovat:
1. Zhodnocení podmínek a následného vývoje služby žen-duchovních
2. Reflexi současného postavení služby žen-duchovních vzhledem k jiným
církvím / v rámci ekumeny
3. Významu služby žen-duchovních v dnešní společnosti.
Církev československá husitská má k tématu hodně co říci, protože byla
první denominací, která už od svého vzniku v roce 1920 neřešila rozdíly
mezi muži a ženami a většina členů církve přijala kněžskou službu žen
zcela samozřejmě. Od roku 1947 přijalo kněžské svěcení více než 250 žen,
které pak sloužily v církvi jako farářky, studovaly dále v zahraničí, před-
nášely na teologické fakultě, pracovaly i v mezinárodních ekumenických
organizacích... Zpočátku získávaly teologické vzdělání na Husově česko-
slovenské evangelické fakultě bohoslovecké v Praze, později církev zřídi-
la fakultu vlastní. Už v období 2. světové války, kdy byly vysoké školy
uzavřeny tajně vyučovala studenty v bohosloveckém semináři. Také pro-
to, mohla mít už v roce 1947 první vysvěcená farářka dokončené úplné
teologické vzdělání.

(hb)

Z podzimního pobytu seniorů
v chotěboři

KOSTNICKá JEDNOTA v KOLíNě
srdečně zve na "Ekumenické ad-
ventní shromáždění" se zpěvy a
hudbou, které proběhne 26.11.2017
v 15 h v kostele ČCE, ulice Politic-
kých vězňů 560.

CELOROČNí REKREACE v CENTRu
KRKONOš - pro skupiny a rodiny
nabízíme chalupu"Muchomůrka"
ve Svobodě nad Úpou. 
Bližší info u br. faráře Samuela
Hejzlara, tel.: 603 578 108.

č. 15

mgr. daniel smetana je “v civilu” kazatelem sboru církve bratr-
ské v horních počernicích. Je ženatý a má jedno dítě. manželka
se jmenuje markéta a dcera ráchel. 
kromě toho je ale také nemocničním kaplanem v nemocnici na
homolce v praze a členem Výboru vedení Asociace nemocničních
kaplanů.
Zeptali jsme se ho, co tedy vlastně dělá a jak to všechno může
stihnout.

70 let kněžské služby žen


