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Apoštol Pavel nám vlastně vypráví
takové malé podobenství: Bůh jako
hospodář sklidil z pole úrodu. Jako
obilí do sýpek, jako mince do džbá-
nu do nás uložil Kristovo evange-
lium, Boží moc ke spasení, Krista
samého.  
Když se řekne hliněná nádoba –
představíme si nejspíš džbán –
pěkně malovaný, nebo hrníček na

ranní kávu, nebo starou amforu,
kterou vykopali po staletích archeo-
logové. Hliněné nádoby mohou být
malé, velké, staré, nebo ještě vonět
čerstvým vypálením a glazurou.
Mohou být pestře malované nebo
jen velmi prosté a obyčejné. Ta širo-
ká škála možností, jak může vypa-
dat hliněná nádoba, nám připomíná
různost a pestrost nás samých, círk-
ví, denominací, sborů a společen-
ství. Všechny ty nádoby mají ale
cosi společného: 
1. Jsou z hlíny, jsou z prachu a vody.
Prach ze země a voda. 
2. Každá hliněná nádoba, má-li být
pevná, musí projít ohněm. V ohni
zkoušek, těžkostí a soužení mazlavé
bláto ztvrdne, přebytečná voda se
odpaří. Proces vypalování je ale
velmi delikátní záležitost. Musí se
vypalovat opatrně, aby nádoba ne-
pukla. Začíná se nižší teplotou, ale
žár postupně sílí. Hliněná nádoba,
která prošla ohněm, je připravená
přijmout a nést Krista. 
3. I po vypálení však hliněná nádo-
ba zůstává křehká. Naše křehkost a
zranitelnost nás netěší. Stejně tak
křesťanská společenství, církve. Tu
mají hluboké praskliny, tu je malo-

vání sotva rozeznatelné. Uražená
ouška, otlučené okraje. Kristova cír-
kev je nádoba všelijak poslepovaná,
sdrátovaná, někdy se nám zdá, že
sotva drží ty jednotlivé kousky po-
hromadě. Jsme křehké hliněné ná-
doby. Ty, které milujeme, my sami,
každý člověk.
Apoštol Pavel přesto říká: ale nekle-
sáme na mysli – i když navenek
hyneme. Opravdu je zde velmi
pádný důvod, proč navzdory té vší
křehkosti a chatrnosti nemusíme
nadobro propadnout bezradnosti a
malomyslnosti. Tím důvodem je
obsah nádob. Nejsme jen hrníčky
pro ozdobu – na chvíli. Jsme nádo-
by, které na hrnčířském kruhu vy-
kroužil a ohněm provedl Bůh. Jsme
Jeho hliněné nádoby, Jeho sýpky.
Bůh sklidil z pole a v Kristu je všech-
na spása světa. Nový život v Kristu
je mezi námi, i když v hliněných
nádobách. Hluboko uvnitř je naší
součástí. Bůh znovu a znovu bere
zrno ze sýpek a rozsévá – bere nás,
bere z nás a dává světu. V tom je
naše sláva i naše slabost.

Ivana Procházková,
farářka ECM, Praha 2
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Poselství k poslední neděli po Zjevení Páně 

Proč chodím do kostela? Když mě
vidíte každou neděli na mém místě
– ano, už tam mám své místo, které
by mě mohl jen cizinec zasednout –
máte za to, že chodit do kostela je
evangelická samozřejmost, od níž
se nic zvláštního nečeká. A vskut-
ku, evangelík, když se v neděli vrátí
z kostela, ví jen to, že tam byl a když
se ho ptáte dál, sdělí vám, s kým se
tam setkal a jmenuje dva nebo tři
takové, jako je sám. Ostatně, když
tam vydržíte až do konce, zjistíte na
vlastní oči a uši, že jde o sbor lidí,
kteří se znají a mají si co říct jako

bratři a sestry. Však k tomu ten kos-
tel je, poskytuje těm bratřím a sest-
rám přístřeší.
Avšak to, co jsme o nich řekli, není
to hlavní. Na co zapomněli spolu se
svými rodiči. Dokonce je to gene-
rační zapomnění. Snažme se je po-
jmenovat. Jde o záměnu osoby 
(v tomto případě Ježíše Krista) za
věc. Ty pojď za mnou – v tomto pří-
padě jsou tu dvě osoby, které spolu
jednají. Ta první nemůže uhnout.
Tak oslovuje evangelium člověka 
a on se tomu nemůže vyhnout.
Známe to ze své zkušenosti. Tuto

osobní výzvu změníme ve věc: kdo
mne miluje, nebude chodit v tem-
notě. Cítíte, že osobní vztah té první
výpovědi je oslaben, Spíše než o
osobu Ježíše Krista jde o věc. O ná-
sledování ve světle. Dochází k opa-
ku toho, o čem jsme se rozhodli jed-
nat, jak to zřetelně vyjadřuje název
tohoto článku „Být s Kristem“. Tak
se totiž původně vyjádřil apoštol
Pavel v listu, který poslal do Filip,
nejvýznamnějšího města Makedo-
nie, kde na své druhé misijní cestě
založil křesťanský sbor. Jeho vý-

Být s Kristem

Dokončení na str. 2

Je to přes 70 let, co jsme byli ve vzájemném styku a porozumění. Od
října 1938 byl Josef Veselý vikářem v brněnském, tehdy ještě neroz-
děleném, sboru až do 31. 1. 1941. V této době jeho vikářování jsem
jako student teologie musel po zavření vysokých škol nacisty ujet co
nejdříve z Prahy domů do Brna. Poněvadž každý musel být tehdy
zaměstnán, ujalo se mne staršovstvo brněnského sboru a zaměstnalo
mě nejprve jako kancelářskou sílu. Tehdy jsem sedával vedle vikáře
Veselého ve farní kanceláři v Blahoslavově domě pod vedením bratra
faráře dr. Viktora Hájka. Tak jsem poznal br. Veselého a hned jsme si
padli do oka. Obdivoval jsem jeho bystrost, originální nápady a
téměř anglickou eleganci. Od dr. Hájka jsme se mnohému naučili a
také zažili mnohou legraci poněvadž měl výborný smysl pro humor.
Práce bylo dost, poněvadž mnoho lidí chodívalo pro křestní listy,
kvůli árijskému původu. Také vlastní duchovenské práce měl ve vel-
kém sboru br. vikář hodně. Jednou vzbudil zvláštní pozornost i jisté
obavy odvážným kázáním na text „Všemuť se pak přibližuje konec.”
(1 Pt 4,7). Začátky našeho přátelství byly pak přerušeny jeho odcho-
dem do Jilemnice.
Pak jsme se vídali jen o celocírkevních příležitostech a já se také dočí-
tal o jeho nesmírné a trpělivé práci v podkrkonošském sboru. Sám
píše o tom ve studii „Pohled na minulé století”. Bydlel se svou ženou
v provizorních bytech, kázal ve škole, kde také konal biblické hodi-
ny, sloužil v nemocnici. Velkou pomocí mu byly sestry diakonky,
které v místní nemocnici pracovaly.
Kázal věrně evangelium Ježíše Krista. Dožil se i jistých bolestných
zklamání. Svoje působení v Jilemnici shrnuje sám takto: „Jilemnic-
kému sboru jsem téměř po 40 let proti pokrokářství i komunismu zvě-
stoval přicházející Boží království spravedlnosti a pokoje v Ježíši
Kristu”. Došlo také na vnější zaopatření sboru vystavěním sborového
domu roku 1950 se sálem pro shromáždění a konečně dobrého bytu
pro faráře.
Nakonec a nejpěkněji jsme se stýkali po roce 1979, kdy Josef Veselý
odešel do Brna do penze. Zpočátku to bylo nejprve v kostele na
Pellicově ulici a občas u nás na faře, kdy jsme probírali různá témata
z teologie a z církevního života. Vypili jsme při tom i sklenku vína.
Vždycky jsem se těšil na Pepíčkovo zazvonění večer u nás na faře.
Zvláštní půvab měly v posledních letech návštěvy, kdy bratr Veselý
pobýval u své dcery Evy Květonové v Ivanovicích poměrně blízko od
nás. Byly to milé chvíle v pěkném prostředí mezi dobrými lidmi.

Přátelství 
s ThDr. Josefem Veselým

V pátek 13. ledna zemřel bratr ThDr. Josef Veselý, farář
Českobratrské církve evangelické, který byl nejstarší 
z kmenových autorů našeho týdeníku (9. března by se
dožil 103. narozenin). Tyto jeho příspěvky se podařilo
vydat v knize „Věřit a rozumět“ (Eman 2010). Uspořádal
také sbírku kázání „Radost na nové cestě“ (Kalich 1988),
překládal Kierkegaarda „Čistota srdce, aneb chtít jen
jedno“ (Kalich 1989) a napsal s Petrem Pokorným knihu
„Perspektiva víry“ (Kalich 1992). 
Důchodový věk bratr Josef Veselý trávil v Brně. Posled-
ní chvíle života však prožil ve své rodině v Českých Bu-
dějovicích, kde do poslední chvíle psal pro náš časopis
příspěvky, které nám věrně mailem posílala jeho snacha. 
Rozloučení se konalo 24. ledna v Blahoslavově domě 
v Brně.

(red)

Zemřel ThDr. Josef Veselý
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Zemřel Prof. ZDeněK sáZaVa
Prof. Zdeňka Sázavu z Církve československé husitské mnozí znají 
z působení v novozákonní překladatelské skupině českého ekumenic-
kého překladu Bible, z teologické komise Ekumenické rady církví nebo
z práce v komisích Leuenberské konkordie. Na Husitské teologické fa-
kultě Univerzity Karlovy vedl katedru biblistiky a judaistiky. 
Prof. Zdeněk Sázava zemřel 17. ledna a Církev československá husitská
se s ním rozloučila 24. ledna ve Sboru kněze Ambrože v Hradci Králové

(hb) 

PřiBýVá Křesťanů, KTeří aPelUJí na KDU-Čsl 
i na osTaTní VláDní sTrany, aBy ProJeDnaly ZáKon
o sociálním ByDlení V PůVoDním Znění
V otevřeném dopise se více než stovka křesťanů obrací na místopředsedu
vlády Pavla Bělobrádka (KDU-ČSL) a upozorňuje ho na nevhodnost jeho
rétoriky ohledně připravovaného zákona o sociálním bydlení.
Otevřený dopis apeluje na křesťanské demokraty, aby se vzdali farizejské
logiky, která podle signatářů nakládá neúnosná břemena lidem v bytové
nouzi a aby na vládě a poté v poslanecké sněmovně podpořili zákon o soci-
álním bydlení v původní podobě, která obcím stanovuje povinnost zajistit
bydlení potřebným skupinám obyvatel.
Jeden z autorů dopisu, filosof Jan Bierhanzl, uvádí: „Místopředseda vlády
jako představitel privilegované skupiny, jedné z vládních stran, která se
explicitně hlásí ke křesťanství, pranýřuje sociálně slabé za to, že domněle
„nechtějí pracovat“. Raději než používat Boží slovo jako bič na chudé by
představitel „křesťanské“ vládní politiky měl meditovat nad jiným Ježí-
šovým výrokem ze stejné kapitoly Matoušova evangelia: „Běda vám, záko-
níci a farizeové, pokrytci! Vyjídáte domy vdov pod záminkou dlouhých
modliteb; proto vás postihne tím přísnější soud.” (Mt 23,14)
Signatáři poukazují na to, že chce-li KDU-ČSL podporovat rodiny s dětmi,
jak proklamuje, měla by situaci dětí pozorně sledovat a mít na mysli, že
penalizací rodičů dětem nepomůže a rodinám jako celkům už vůbec ne. 
„V Česku vyrůstá na ubytovnách 7 tisíc dětí. Každé z nich je dostatečným
důvodem pro přijetí účinného zákona o sociálním bydlení. KDU-ČSL by
neměla zavírat oči ani nad tím, že chudoba (také v podobě ztráty bydlení) je
jedním z nejčastějších důvodů odebírání dětí,” říká další z autorů výzvy,
evangelický farář Tomáš Trusina.
Otevřený dopis podepsali např. religionista Ivan Štampach, dokumentarist-
ka Apolena Rychlíková, literární historik Martin C. Putna, ředitel Institutu
pro sociální inkluzi Martin Šimáček, básník Adam Borzič nebo ředitelka
Křesťanského gymnázia Božena Böhmová.
Podporu návrhu zákona o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení vy-
jádřil také Výbor Spolku evangelických kazatelů (SpEK). Evangeličtí faráři
a farářky považují dle svých slov za nutné, aby se otázka důstojného bydle-
ní pro ty, kteří si jej z nejrůznějších důvodů nemohou dovolit, řešila smys-
luplně a efektivně. Návrh zákona o sociálním bydlení tímto směrem podle
nich jde.
„Nechápeme, proč zákon, který si sama vláda dala do svého programové-
ho prohlášení a spolu s dalšími subjekty jej připravila, ještě nebyl přijat,”
podivuje se člen Výboru SpEKu Matěj Opočenský. V apelu na vládu se píše:
„Vyzýváme tedy vládní strany, aby se k tomuto návrhu zákona přihlásily a
uvedly jej v život. SpEK odmítá obchod s chudobou, k němuž absence toho-
to zákona vede.”
Křesťané se tedy projevují stejně jako zbytek populace, který zákonnou
povinnost pro obce zajistit nájemní bydlení ohroženým skupinám obyvatel
široce podporuje. 88 % respondentů podporuje, aby nárok na sociální byd-
lení měly v případě nouze matky samoživitelky, 86 % to říká o obětech
domácího násilí, 85 % v případě dětí z dětských domovů, 84 % v případě
lidí se zdravotním postižením, 79 % v případě rodin s dětmi a 75 % v pří-
padě seniorů. Vyplývá to z nedávného šetření agentury Median, která ve
svých závěrech uvádí, že samotná existence sociálního bydlení není chápá-
na jako pravicová či levicová agenda, ale jako veřejný zájem, který spojuje
voliče všech stran.
Křesťany znepokojuje, že počet lidí v nevyhovujícím bydlení se v Česku
stále zvyšuje. Zatímco v roce 2007 se odhad počtu domácností ohrožených
ztrátou bydlení pohyboval mezi 50 až 150 tisíci, v současnosti je to 200 tisíc
lidí. Uplynulé dvě dekády podle křesťanů jasně ukázaly, že pokud nebude
zákon poskytování sociálního bydlení obcím ukládat jako povinnost, situa-
ce se nezlepší a počty lidí v bytové nouzi budou nadále stoupat.
Kontakt na autory otevřeného dopisu místopředsedovi vlády:

Jan Bierhanzl: jan.bierhanzl@gmail.com
Tomáš Trusina: tomas.trusina@evangnet.cz

Kontakt na Výbor SpEKu: spek@evangnet.cz

Z církví doma i ve světě
znam vyrostl tímto listem, jímž Pa-
vel jedinečně otevřel své srdce:
Toužím odejít a být s Kristem. V té
souvislosti, totiž v světle Kristově, 
v níž křesťan nyní žije, smrt, která
přijde, ztratila svůj hrůzný význam:
naopak je úvodem k životu věč-
nému.
Je to možné a skutečné, ale jen
proto, že ten, kdo věří v Krista, má
již věčný život (J 6,47). Vírou v Kris-
ta se zmocňuje Boží lásky, od níž
věřícího nemůže nic oddělit. Boží
láska je sama Boží podstata a máš-li
vírou na ní účast, věz, že smrt zaha-
lí tvé milování, ale samu lásku zni-
čit nemůže. Ve světle víry smrt ztrá-
cí charakter tragiky a definitivy. 
I když předvádí (asi ráda) svou
moc na našich blízkých a říká nám,
že ani pro nás není úniku, lže. Ne-
může navždy zadržet, musí pro-

pustit, tak nás učí víra. Bůh je
velký. Smrt je jen epizoda. Ale je
tu ještě něco dalšího, co nám nedo-
voluje klidně spát. Je to hřích. Ale
my si máme připomenout, že pře-
ce jsme ospravedlněni vírou: hřích
i smrt byli zbaveni své moci. A tak
si říkám: jestli ospravedlnění zba-
vilo hřích moci, pak i smrt je bez-
mocná.
Vážnosti, s kterou žil a umíral náš
Pán Ježíš Kristus, nechť odpovídá
všechno, čím se k němu vztahuje-
me, ať vírou nebo skutky. K této
vážnosti nás nabádají oba apoštolo-
vé, kteří o víře a životě víry píší, Jan
a Pavel. Ti nám nedovolí, abychom
si víru vykládali jako libovolný
postoj, který nemusí mít s Kristem
mnoho společného, případně nic.
Proti tomu Pavel vyznává, že jeho
víra není nic jiného, než touha být 
s Kristem. Tím není nijak zneváže-

no Ježíšovo učení. Oba zmínění
apoštolové je široce citují a vykláda-
jí, všechno, co je v Novém zákoně
uvedeno pod jménem apoštola Jana
a pak všechny listy apoštola Pavla.
Toto učení samo o sobě řekne, že
jeho smysl je dát tomu, kdo mu
uvěří, život věčný.
Zde se sluší vzpomenout Luthera,
který v Božím slovu shledal nesmr-
telnost. Nikde jinde „Ten, ke komu
Bůh mluví, ať v hněvu nebo milosti,
je nesmrtelný“. Nesmrtelní tedy ne-
jsme díky své duši a její náklonnos-
ti, ale jen díky Božímu slovu, které
nás volá do života. Jen díky tomuto
slovu se nacházíme na straně věč-
ného života. Věřící je spojen s Boží
láskou a s životem věčným, z něhož
ho žádná pozemská moc nemůže
vytrhnout.

Josef Veselý

Být s Kristem
Dokončení ze str. 1

Naposledy to bylo ještě 21. 12. 2016. Bratr Veselý byl ve výborné
duševní formě, vzpomínali jsme na staré časy, nám známé osoby a
probrali ještě některá teologická témata. Těšil se také z toho, že jsem
mu přinesl „Parole pour tous" — francouzský písmákův deník na rok
2017. Netušil jsem, že se vidíme naposledy. Odjel pak ke svému syno-
vi do Českých Budějovic, kde po krátké nemoci 13. ledna 2017 v ne-
mocnici zemřel. V téže nemocnici, kde při návštěvě své dcery v roce
1933 zemřel i můj dědeček, brněnský farář Václav Pokorný.
S velkou vděčností myslím na toto dlouholeté přátelství, mnoho jsem
v něm přijal a velice jsem teskliv po tomto milém bratru.

Jan Pokorný

Přátelství 
s ThDr. Josefem Veselým
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Prezident Spolkové republiky
Německo Joachim Gauck oslovil 
o Vánocích národ takto:

Dobrý večer ze zámku Bellevue.
Přeji vám radostný a požehnaný
vánoční svátek.
Ano, opět jsou tu Vánoce. Opět ne-
spočetné množství lidí slyšelo
vánoční evangelium a slavilo naro-
zení Kristovo. Opět svítí v milio-
nech domácností vánoční stromky.
A přece je letos něco jinak.
Teror, který ve světě už léta zakou-
šíme, náhle dorazil až do našeho
hlavního města. Sice jsme všichni
věděli, že Německo nemůže zůstat
uchráněno před takovými teroris-
tickými údery. Přece nás ti mnozí
mrtví a ranění na berlínském vá-
nočním trhu hluboce zasáhli a vy-
děsili.
A tak to na nás přišlo: zlost a hněv,
ale i pocity úzkosti a bezmoci.
Ovšem: Když tyto dny bedlivěji
prozkoumáváme, rozpoznáváme
další.
Cítíme úzkost – ale úzkost nás
neovládla.
Cítíme bezmoc – ale bezmoc nás
neovládla.
Cítíme zlost – ale zlost nás ne-
ovládla.
Jsme teď víc semknuti jako spole-
čenství těch, kteří hájí spolulidství.
Teď se zcela rozdílní lidé  spolu
vyhledali, vzájemně se povzbudili,
prokázali si vzájemnou vlídnost a
blízkost. Konfrontováni s vražed-
nou nenávistí posílili své Ano 
k přátelskému a pokojnému soužití
–  své Ano k životu.
To vůbec neznamená zříci se odliš-
ných stanovisek v politice, ani 
v otázce uprchlíků. Ta rozličná sta-
noviska se musí vyjádřit, i v té věci,
zda napříště budeme muset dělat
pro zajištění bezpečnosti našich
občanů ještě víc. Avšak právě v do-
bě teroristických útoků bychom
neměli příkopy v naší společnosti
prohlubovat, ani některé skupiny
paušálně podezřívat či paušálně
obviňovat některé politiky. Měli
bychom si zachovávat míru a věno-
vat pozornost i politickým protivní-
kům. A právě v těchto dnech po-
mýšlet na to, co Vánoce znamenají 
a co se stalo součástí naší kultury
bez ohledu na křesťany. 
Křesťanská vánoční zvěst říká: 
v člověku Ježíši nás potkává láska

Boží. Vztáhněme toto poselství na
sebe, vždyť ono nás může inspiro-
vat k tomu, abychom žili citlivě a
hotovi pomáhat. Pak se naše zlost a
hněv nepřeklopí do nenávisti. Pak
se zlost a hněv mohou proměnit 
v sílu, která ochrání před nenávistí,
násilím a pohrdáním druhými. A
naše společnost zůstane prostorem
solidárního spolužití.
Nelíčím tady žádná snová přání.
Mluvím o skutečnosti. Na příklad 
o Berlíňanech, se kterými jsem se
setkal. Očití svědkové toho útoku,
kteří, poslušni niterného impulzu,
rychle spěchali pomoci umírajícím
a raněným aniž pomysleli na vlast-
ní nebezpečí.
Uvádím jen tento příklad. Ale usta-
vičně potkávám lidi, kteří svou
působností činí naši zem obyvatel-
nější, spolehlivější a důvěryhodněj-
ší – ať v práci nebo ve volném čase,
v rodině nebo v úřadě.
Řekněme si v tento svátek jednou
zřetelně: tato země si zasluhuje
důvěru svých občanů. Také i dnes
když zápasí s nevyřešenými pro-
blémy. Tuto základní důvěru spo-
luvytvářejí nespočetní:
Například zdravotnické sestry a pe-
čovatelé, kteří v našich nemocnicích
a ústavech, navzdory střídmým
platům, spolehlivě a obětavě pečují
o každého jedince a poskytují mu

hřejivou lásku. Nebo pečovatelky 
v dětských jeslích a učitelé, kteří
jsou vstřícní vůči všem, zvláště i vů-
či nejobtížnějším dětem. Vojačky 
i policisté, angažovaní odboráři 
i odpovědní podnikatelé, sociální
pracovnice a ubytovatelé a všichni,
kteří prosazují cestu práva. 
A pak mnozí dobrovolníci, kteří ně-
jak pomáhají uprchlíkům a tím
předvádějí, že aby to naše vlastní
bylo ochráněno, nemusí být to cizí
odmítáno a vykazováno pryč.
Právě v dobách nejistot si uvědo-
mujeme jaké ocenění si zasluhuje
spolehlivá práce takové spousty
lidí. Ne proto, že by dělali něco mi-
mořádného, nýbrž proto, že dělají
obyčejné tak mimořádně dobře.
Proto se můžeme v naší zemi cítit
doma. A za to jim chci poděkovat.
Nakonec se musím ještě jednou
vrátit k vánočnímu příběhu. Na-
vzdory všem nepokojům ve světě,
navzdory válce v naší blízkosti, to
heslo pokoj na zemi letos zcela jistě
proniklo zvláště hluboko do srdcí
milionů lidí. Ono probouzí naše
přání a je částí naší touhy. 
A my cítíme: toto slovo o pokoji
myslí nás. Vyvolává naši odvahu,
naši hotovost k odpovědnosti i naši
schopnost být spolulidmi. Neboť
víme: pokoj na zemi teprve přijde. 

Přeložil Blahoslav Hájek

Vánoční poselství z německa

Ekumenická rada církví organizuje výpravu na 36. evangelický Kirchentag,
který se bude konat od 24. do 28. května 2017 v Berlíně a ve Wittenbergu. 
K účasti na Kirchentagu jsou zváni všichni, kteří mají chuť se tohoto tradič-
ního svátku křesťanů účastnit. Pravidelně se tam sjíždí víc než 100 000 lidí
všech generací z celého světa. Tématem nadcházejícího Kirchentagu je „Ty
mě vidíš“ (Gn 16,13). Kirchentag zahrnuje koncerty, přednášky, práci s Biblí,
modlitby, bohoslužby, divadelní a pohybová představení, trh možností,
výstavy atd. Hlavními komunikačními jazyky na Kirchentagu jsou němčina
a angličtina. Letošní Kirchentag bude výjimečný i tím, že bude součástí při-
pomínek 500 let reformace (https://r2017.org/en/). Závěrečná bohoslužba
Kirchentagu s večeří Páně se bude konat na louce u Labe ve Wittenbergu a
setkají se při ní účastníci Kirchentagu a Kirchentagu na cestě, který se bude
konat v osmi dalších reformačních městech. Celkem se na této bohoslužbě
očekávají stovky tisíc lidí. V rámci Kirchentagu připravuje ERC česko-ně-
mecký večer s bohoslužbou a následným hudebním vystoupením Tomáše
Najbrta. Pro účast na výpravě ERC na Kirchentag 2017 je třeba doručit vypl-
něnou přihlášku do Ekumenické rady církví v ČR do 20. února 2017. Účast-
nický poplatek byl stanoven na 1600 Kč. Zahrnuje vstupenku na Kirchentag,
jízdenku po Berlíně během konání Kirchentagu (středa – neděle), ubytová-
ní buď společné ve škole nebo v rodinách (pro osoby starší 35 let), 4x snída-
ně a občerstvení během Česko–německého večera a společnou dopravu
autobusem z Prahy do Berlína a zpět z Berlína přes Wittenberg do Prahy. 

Více informací: www.ekumenickarada.cz/ktg2017

Uzávěrka přihlášek na Kirchentag
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Slyšíš dobře, křesťane, co praví
Duch Boží? Pán mluví o tvé vlaž-
nosti! Obklopen bohatstvím jsi zpo-
hodlněl. Jenže Pán ti říká, že jsi
chudý, slepý a nahý! Potřebuješ bo-
hatství duchovního života. Jenže ty
o něj nestojíš. Spokojuješ se s pro-
středností. Neupadáš sice do těž-
kých vin, jenže nejsi ani horlivý 
v Boží službě. Nejsi ani studený, ani
horký! A přece Pán čeká na tvoji
horlivost. Když upadáš do problé-
mů a nevíš si rady, děsíš se svého
stavu a začínáš činit pokání. Ale
vlažnost? Ta tě jen ukolébává. Nejsi
ani ryba, ani rak. Pamatuj, že tvůj
duchovní život se musí podobat
jasnému čerstvému prameni, ne
vyčichlé vlažné vodě. Nejnebez-
pečněji vedený život křesťana je
ten, který se podobá mrtvému
moři. Nad ním neletí žádný pták,

na jeho březích nekvete žádný květ.
A takový život způsobuje vlažnost.
Boží Syn ale nad tebou neláme hůl.
Jen stále znovu a znovu ze své lás-
ky k tobě klepe na dveře tvého
srdce a svým slovem i „metlička-
mi“, jak krásně překládají Kraličtí,
tě napravuje. „Já kárám a trestám
všechny ty, které miluji!“ Pán tě
miluje, stojí vedle tebe a chce ti po-
moci. Zná a vidí tvou bídu. A ty
jeho blízkost nevidíš a nevnímáš?
Jen otevři svoje vnitřní oči i uši. On
stojí u dveří tvého srdce, klepe a
chce vejít. Americký teolog John
Smith to pověděl kdysi krásným
obrazem: „V srdci každého člověka
je zahrada, kterou si Pán stvořil pro
sebe. Tato zahrada je uzamčena.
Jsou k ní jen dva klíče. Jeden má
tvůj Pán a tvůj Bůh, proto tam
může vejít jen on sám a nikdo jiný

tam nemůže být vpuštěn. Druhý
klíč však vlastníš ty, člověče. A
proto tam ani tvůj Pán a Bůh nemů-
že vejít bez tvého souhlasu, bez
tvého otevření. V tom je obrovská
svoboda, která je ti darována. Když
se sejdou oba tyto klíče, klíč Boží
lásky a klíč lidské svobody, klíč
Božího volání a klíč lidské odpově-
di, potom se ti vrátí pravý ráj do
srdce, který jsi hříchem ztratil!“
Boží Syn klepe a stojí připraven se
svým klíčem u vchodu tvého srdce.
Jenže ty se tváříš, jako bys ho
někam uložil nebo že ses hledání
vzdal? A při tom po celou dobu
držíš klíč ve své ruce. Jen se chtěj
podívat! Opusť vlažnost a uchop se
svého klíče a Pán tě vezme k sobě
na svůj trůn!

(pokračování příště)
Pavel Rybín

Poselství křesťanským sborům 
ZJeVení 3,14-22 = VlažnosT a ProsTřeDnosT

Lukáš 16,1-10
Ježíš chválí nepoctivého správce.
Ten je obviněn, že s majetkem své-
ho bohatého šéfa špatně hospoda-
řil. Proto dostává vyhazov. Než se
tak stane, musí ovšem udělat inven-
turu.
Správce vidí, že je zle. Kariéra se
hroutí. Co bude dělat? Podobné
místo nesežene. Na fyzickou práci
si netroufá. A žebrat? Žebrat se sty-
dí, stejně jako bychom se styděli 
i my.
Přemýšlí a dostane nápad. Udělá
něco pro jiné. Snad se potom, až
bude na dlažbě, někdo nad ním
smiluje a nechá ho u sebe dožít 
a nakrmí ho… Volá si postupně jed-
notlivé dlužníky svého pána a ptá
se: Kolik jsi dlužen? Když někdo
řekne: „100 věder oleje“ podá mu
jeho dlužní úpis se slovy: “ Napiš
nový. Napiš 50“. Jiný dluží zase 100
měr obilí. Správce mu vrací jeho
záznam a řekne: „Napiš 80.“ - Zdá
se, že je to opravdu špatný správce,
když takto postupuje a dělá další
podvody. Tímto svým jednáním jen
potvrzuje, že jeho zaměstnavatel
nemá proč být s jeho službami spo-
kojený.
Možná si nad jednáním správce
vzpomeneme na doby nedávno mi-
nulé, kdy se pod heslem: „Kdo ne-
krade, okrádá rodinu“ takové pod-
fuky dělaly ve velkém. „Ruka ruku
myla“ a lidé si z toho cizího stavěli
baráky, chaty a dílny a mnozí se
stávali kamarády na život a na
smrt. „Dar otvírá srdce“, čteme na
jednom místě v Bibli. Co na tom, že
to byly dary, které vycházely z pod-
vodných machinací na účet někoho
jiného… Věděli jsme o tom a mlčeli
jsme. Pokud jsme nebyli i my do
podobného kolotoče zapojeni, tak
jsme to pohoršeně odsuzovali. 
Co si máme teď myslet o tomto vy-
chytralém správci? – Asi nic pěkné-
ho. Jenomže v přečteném oddílu
stojí: „Pán pochválil toho nepocti-
vého správce, že jednal prozíravě“. 
„To snad ne!“, řekneme si. Že by
Ježíš chválil tohoto předchůdce slo-
venského Jánošíka za to, že boha-
tým bral a chudým dával?“Může
Ježíš chválit nepoctivost? – Určitě
ne. A zcela jistě nás zde Písmo
nenavádí k okrádání svých zaměst-
navatelů. Ježíšovi jde o něco jiného.
Říká zde, že „synové tohoto světa“

umějí jednat prozíravě a získávat si
přátel. Že si umějí pomáhat navzá-
jem a také podržet někoho v kritic-
ké situaci. Správce není vylíčen jako
věřící, ale naopak, jako člověk, kte-
rý si dělá zákony bez Boha, zákony
své… Přesto Pán Ježíš používá
tento příklad – zvláštní a zarážející
– abychom si něco uvědomili. Totiž
to, že nemáme sedět na tom, co
nám Bůh dává, jako slepice na va-
jíčkách.
Často si nad Biblí připomínáme, že
Bůh nám dává víc, než bychom
mohli ze svých sil dosáhnout. Bůh
nám dává nejen duchovní nasycení,
ale pomáhá i v pozemských potře-
bách. Pro nás křesťany je on (Bůh 
v Ježíši Kristu) tím boháčem, který
dává. Otázkou je, jak budeme dary
z Jeho ruky spravovat. Blíží se čas,
kdy i my budeme skládat účty za
svého správcovství.  Jsme schopni
pomoci z toho, čím vládneme, po-
moci tomu, komu chybí 100 věder
oleje či 100 měr mouky?
Nemusíme krást. Bohu také ne-
ukradneme nic, když někomu 
v nouzi ulevíme. Spíš opak je prav-
dou. Krademe tehdy, když zašívá-
me do punčoch a zakopáváme ze
strachu, že bychom měli něco pus-
tit. Tehdy okrádáme Boha o jeho
dávání skrze nás. A tehdy také
okrádáme sebe o poslání, které má-

me v tomto životě. Tehdy špatně
hospodaříme. 
Někdo řekne: “Tady čtu, že i ne-
spravedlivým majetkem (“mamo-
nem“) si můžete získat přátele“.
Ale já přeci nedělám žádné podvo-
dy. Můj majetek přeci není nespra-
vedlivým mamonem!“…- Co mu
odpovíme? „Čteš dobře. Ježíš bez
rozlišování nazývá peníze a maje-
tek nespravedlivým mamonem.“
Trochu s tím zápasíme… Ale klíč je
v tom, co je to „spravedlnost“. 
Spravedlnost je podle Písma věc
jiného řádu. V Janově evangeliu
stojí, že spravedlnost je v tom, že
Ježíš jde k Otci (J 16,10). To jest 
v tom, že Ježíš byl po ukřižování
vzkříšen a usedl na Boží pravici.
Když peníze zadržujeme pro sebe,
jsou vždycky nespravedlivým ma-
monem – a to i přes to, že jsme je
vydělali prací. Kdo peníze hroma-
dí, žije pro věci nespravedlivé  a je
sám nespravedlivý. - Peníze jsou
nespravedlivé. Tak je to uloženo 
v našem textu. Spravedlnost je 
v tom, že Ježíš Kristus byl vzkříšen.
Jediné očištění peněz se děje tím, že
se stanou nástrojem v rukou Spra-
vedlivého, který je u Boha. Proto je
řečeno: „I nespravedlivým mamo-
nem si můžete získat přátele a až
majetek pomine, budete přijati do
věčných příbytků.“
Lidé tohoto světa mají zákony své.
Jsou mazaní. Pojišťují se machinace-
mi a rozdáváním, aby si zavázali
své spoluhráče a v případě krize
byli přijati pod jejich ochranu.
Ale ti, kdo Boha nazývají svým
Otcem, mají před očima jinou vizi,
jiný cíl. Ne výměnek u kamaráda,
který kradl a neprasklo to. – „Sy-
nové světla“ vědí, že zde na zemi se
rozhoduje o jiných komnatách. A
právě k tomu, abychom dohlédli
dál než jsou jen naše prahy, vypra-
vuje Ježíš toto podivné podoben-
ství. Neradí, co konkrétně máme
dělat. Ale říká nám, abychom byli
natolik prozíraví a velkorysí, aby-
chom přes mamon hleděli k něče-
mu podstatnému, k něčemu, co je
trvalé – až k příbytkům, které nám
připravil Kristus.
Slož účty, brzy budeš svého správ-
covství zbaven. A až majetek pomi-
ne, budeš přijat do příbytků věč-
ných. Amen. 

Marian Šusták

Podobenství o nepoctivém správci

Pán Ježíš vysílá učedníky s velmi naléhavým poselstvím. Mají všude
vyřizovat, že se přiblížilo nebeské království. Mají usilovat o hlubinnou
záchranu člověka. Právě proto, že zdávna očekávaná říše a její král stojí
takřka přede dveřmi. Toto mají učedníci – arciže ve vší lidské nedoko-
nalosti a chatrnosti rozhlašovat po celém světě. „Jděte a kažte, že se při-
blížilo království nebeské“ (Mt 10,7).
Jde o nesnadný úkol, vždyť ne každé lidské srdce se otevře a přijme
vyhlašovanou novinu. Ježíšovi věrní však přece jdou. Z nepatrného,
počtem zpočátku zanedbatelného hloučku, z maličkého semene, vyros-
te časem košatý a rozvětvený strom církve. Malí palestinští lidé jdou se
zvěstí do okolí v Ježíšově síle. Nemají se čeho bát. Jejich Mistr je s nimi
stále přítomen, byť i neviditelně.
V Palestině je ohnisko přímo světodějného významu. Odsud vysílá Ježíš
své učedníky do okolního světa, odsud vyjdou zanedlouho apoštolé.
Světu, který leží v temnotách a mlžném oparu, mají svědčit o přicháze-
jícím pravém Světle. Ježíš neslibuje svým učedníkům rozhodně žádný
med. Nezatajuje před nimi nemalou tíhu a riziko poslání. „Aj, já posí-
lám vás jako ovce mezi vlky“ (Mt 10,16). Tuto je ostatně výchozí posta-
vení pro Ježíšovy věrné v každé době. Pro učedníky tehdy dávno v
Palestině, jako i pro nás dnes v zesvětštěné Evropě. Ptáme se: Co mají
učedníci, co má křesťanská církev zvěstovat? Co je potřebí stále a neú-
navně vyřizovat? „Kažte, že se přiblížilo království nebeské“.
Prvořadým úkolem učedníků, apoštolů a všech jejich pokračovatelů je
kázat. Tak vyrozumíváme. Tento úkol je svěřen kazatelům, ale jistě
nejenom jim. Máme zvěstovat o Božím království. O tom, že je Bůh blíz-
ko nás. O tom, že se k nám blíží v osobě a díle Ježíšově. V něm, v Božím
Synu, vstupuje napjatě očekávané a vyhlížené království do světa. 
V něm se spojují nebesa se zemí. V něm přichází nebe mezi nás.
Kristus posílá apoštoly zvěstovat, ale i konat pomocnou a záchrannou
službu. I v církvích jsou zcela jistě důležité a potřebné i jiné práce, ale
přece nesmí vytlačovat nedělní či sváteční kázání z vedoucí pozice.
Totéž platí o kazateli. Opravdu nemá právo se vymlouvat na to, že pro
množství jiné práce neměl čas na přípravu kázání nebo na poctivý
výklad textu při biblické hodině. Nic důležitějšího na práci jako evan-
gelický kazatel nemá.
Pro církev vždy bylo, je a jistě i bude lákavým a vábným pokušením
konat působivější a efektnější akce a podniky než je „pouhé“ pravidel-
né kázání a vykládání Písma. Toho jsme ostatně už dnes leckde svědky.
Církvi  hrozí nebezpečí, že se ze sborů stanou společenská a kulturní
střediska, že lidé budou chodit na bohoslužby kvůli uměleckému, kul-
turnímu zážitku, a ne kvůli kázání. Kde církev podceňuje kázání, a dá
více na lidská přání a tužby, než na příkaz svého Pána, tam si podko-
pává půdu pod nohama. Tam si uřezává větev.
Viditelný úspěch, plný kostel, hmatatelný výsledek práce, může jistě
vzbudit obdiv – někdy snad i oprávněný. Poctivé a z hlubin těšící kázá-
ní může i chce měnit posluchače a přivádět je ke zdroji věčného a pra-
vého občerstvení a nasycení. Tichý, ale svědomitý kazatel, třeba i bez
mimořádného daru výmluvnosti, udělá více užitečné práce než táboro-
vý řečník, který přednáší své nápady, myšlenky a konstrukce.
Povinností církve je kázat. O čistotu, o jakost zvěstovaného slova mají
dbát nejen kazatelé, ale i posluchači. Církev káže. Nezvěstuje však
nikam do prázdna. Káže, ale také i naslouchá. Víra je ze slyšení. To je
zásadní výpověď. Není proto možné v evangelickém pojetí prohlašovat,
že jsem věřící člověk, ale zároveň i tvrdit, že se bez kázání a bez spole-
čenství sboru docela dobře obejdu. Se sborem a s církví, ve které již věří-
cí nic od kázání nečekají, není jistě něco podstatného v pořádku.
Vyostřeně lze říci: Kdo se vyhýbá slyšení, ten se také vyhýbá i zdarma
nabízené spáse.
Ježíšova výzva ke zvěstování má jasný obsah. „Přiblížilo se království
nebeské“. Toto je třeba vyřizovat a tlumočit. I dnes. Co to ale znamená,
že se přiblížilo nebeské království? Nic méně, než Boží příchod k nám.
Jde o zvěst o Bohu, který se blíží ke svému stvoření, který má o člověka
otcovský zájem. Bůh přichází, aby prosvěcoval temnotu světa i našich
sobeckých srdcí. Bůh se přibližuje v Kristu. V něm vstupuje do světa
vtělená svatá láska. Láska, pravda a spravedlnost mají vládnout mezi
lidmi.
A jestli se dosud všude viditelně neprosazují, pak věřme a důvěřujme,
že se přece jednou prosadí – v dokonalé Boží říši. Boží království se nic-
méně blíží, protože je Bůh blízko. Není třeba o něm hlubokomyslně
uvažovat, ani filosoficky meditovat. Bůh přichází za vámi i za mnou, 
v Betlémě, v Ježíši Nazaretském. Jemu máme připravovat stále vstup do
svého srdce. Takový je úkol pro křesťana – vnitřní očista. Příprava, aby
se Ježíš mohl znovu stát i stávat Pánem našeho života. A ta trvá po celý
rok, kalendářní i církevní. Ano, po celý život. 

Jaroslav Nečas

Důležitost zvěstování

PoKora

Jen ona pravda,
co vzdá se svého práva,
jen ona pravda
je opravdu ta pravá.

Jen ona víra,
co hloubku duše svírá,
jen ona víra
nikdy neumírá.

Jen ona láska,
co laská, když ji bodnou,
jen ona láska
je láskou láskyhodnou.

Jen ona krása,
co neví o své kráse,
jen ona krása
kráse podobá se

ralf mošT

nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří
jsou v Kristu Ježíši.

ř 8,1

Pane Kriste,
ty jsi tichý střed uprostřed každé bouře,
v tobě je utišení, ať venku duje jakýkoliv vichr,
v tobě je uklidnění, ať jsou vlny jakkoliv vysoké,
v tobě je stabilita, ať je příboj jakkoliv nepříznivý.

eddie askew



Jeho otec byl hrnčířem a sám se vyučil řemeslu plátenickému a knihař-
skému. Oslovil ho Lutherův stoupenec Beneš Bavoryňský, ale náležel 
k Jednotě bratrské. Získal vzdělání v Mladé Boleslavi, kde se stal jáh-
nem. Jako kněz od 1518 působil v Bělé pod Bezdězem a od 1529 v Lito-
myšli, později v Mladé Boleslavi. Vedl jednání s Lutherem a 1531 se při-
činil o příklon Jednoty k wittenberské reformaci. 1529 byl zvolen bisku-
pem a 1532 i sudím Jednoty. V r. 1546 se však k luterskému pojetí křes-
ťanské svobody postavil kriticky a opětovně se přihlásil k Lukášovu
směru, „vyznával se a pokání činiv, pověděl to s pláčem“: „Nikde jinde
jsem nenalezl tak celého a gruntovního učení při věcech Bohem zříze-
ného spasení jako v Jednotě bratrské.“
Jako „muž čacký, velmi vážný a soudný“ (Blahoslav) měl značný vliv a
odmítal zasahování šlechty do věroučných otázek. Podílel se na formu-
laci bratrských vyznání v češtině, němčině a latině.  
Z jeho pera je také latinská Apologie pravé víry. Přeložil rovněž Luthe-
rův spis O uctívání svátosti a Bucerův O pravé duchovní péči. Redi-
goval český kancionál 1541 (reedice 1927) a německý 1544 (vydán
13krát) a v obou jsou jeho texty či úpravy dodnes zpívané.

Pane všemohoucí od věků věčnosti,
my k tobě voláme ve mnoho úzkosti,

kterou pro tebe máme;
pomoci žádáme,
buď obrana naše

nyní v tomto čase.
(Z upravené písně „V širý svět blud vyšel“ 1541)

Bohuslav Vik

8. září 2016 zemřel v Berlíně po dlouhé
těžké nemoci potomek českých exulantů
Manfred Motel. Jeho předkové přišli 
v 18. století z Horní Čermné u Lan-
škrouna do exulantské kolonie Českého
Rixdorfu. Český Rixdorf, založený 1737
před branami Berlína, byl v roce 1873
sloučen s Německým Rixdorfem. Rix-
dorf se stal 1899 městem (které do svého
erbu pojalo husitský kalich), v roce 1912
byl přejmenován na Neukölln a o osm let
později se stal městskou čtvrtí Berlína.
Potomci exulantů se starali, aby si jejich
původní exulantská ves při všech těch
změnách zachovala svůj zvláštní charak-
ter. Až do roku 1875 se potomci exulan-
tů scházeli v Rixdorfu vedle německých
ještě i k českým bohoslužbám pod vede-
ním Pavla Nathanaela Pulkrábka. Pak se
čeština z Rixdorfu začala pomalu vytrá-
cet, ale i německy mluvící potomci čes-
kých exulantů vzpomínali a vzpomínají
s vděčností na své české předky i na
pruského krále Friedricha Wilhelma I.,
který je přijal do své země. Uprostřed
velkého města Berlína zůstává zachová-
no jádro exulantské kolonie známé dnes
pod názvem Böhmisches Dorf (Česká
Ves).
Manfred Herbert Motel se narodil v Ber-
líně-Kreuzbergu 22. února 1942, v ne-
utěšené válečné době. V roce 1943 bom-
by českou kolonii založenou v 18. století
uvnitř města Berlína ve Vilémově ulici
(Wilhelmstraße) zcela zničily a z českého
kostela, který nechal pro Čechy postavit
pruský král na své náklady, zbyly jen
zdi. V lednu 1944 byla z velké části zni-
čena i bratrská modlitebna v Neuköllnu.
Zatímco potomci exulantů ve Vilémově
ulici byli válečnými událostmi zbaveni
svých příbytků a rozprášeni, v České Vsi
byly škody menší a řada exulantských
rodin zůstala ve svých domcích.
V posledních válečných letech byly ženy
s dětmi z Berlína evakuovány, a proto
prožíval Manfred Motel svá první léta
života se svou matkou a dvěma staršími
sourozenci na různých místech mimo
Berlín. Otce rodiny našli po válce těžce
zraněného v darmstadtském lazaretu.
Rodina pak byla zas pohromadě, ale
domů do Berlína se hned tak vrátit ne-
mohla, protože příliv obyvatelstva do
rozbitého města byl v prvních pováleč-
ných letech silně omezován. Teprve když
otec v roce 1953 zemřel, podařilo se
matce získat dovolení k návratu. Jede-
náctiletý Manfred tak konečně našel
svůj trvalý domov v rodičovském domě
svého otce v berlínské České Vsi. Po ma-
turitě studoval několik semestrů práva,
ale pak se rozhodl pro úřednickou dráhu
na střední úrovni a nakonec pracoval
dlouhá léta na ministerstvu výživy,
zemědělství a lesnictví.
Ve svém volném čase se Manfred Motel
angažoval především ve sboru obnovené
Jednoty bratrské a kromě toho mu, jak ve
svém stručném životopise sám napsal,
„leželo na srdci zachování domova, Čes-
ké Vsi v Berlíně-Neuköllnu, a v té sou-
vislosti i snaha podpořit porozumění a
smíření mezi českými a německými lid-
mi“. Jeho manželka Beate měla pro jeho
činnost a „srdečné přání“ nejen pocho-
pení, nýbrž i sama se aktivně na této
práci podílela.
V rámci nového hospodářského rozma-
chu se v Berlíně prosazovala nová vý-
stavba, zájem investorů byl velký a ohro-
žena byla i intaktní stavební substance
České Vsi. Počátkem osmdesátých let bo-
joval Manfred Motel o udržení stavební-
ho charakteru České Vsi. Rušivé staveb-
ní plány se podařilo zastavit a v násle-
dujících letech se dostala řada budov 
v České Vsi pod ochranu památkové
péče. 
V roce 1984 patřil Manfred Motel k za-

kladatelům spolku „Fördererkreis Böhm-
misches Dorfes in Berlin-Neukölln“
(Kruh podporovatelů České Vsi v Ber-
líně-Neuköllnu) a stal se jeho dlouhole-
tým předsedou. Spolek si stanovil jako
svůj úkol nejen péči o Českou Ves, nýbrž
i pěstování exulantské tradice v souvis-
losti historických událostí od počátků
staré Jednoty bratrské až do nejnovější
doby. V tomto předsevzatém rámci hledal
spolek hned cestu do Čech. První pokus
navázat partnerství s Mladou Boleslaví
(jako bývalým střediskem Jed-noty bra-
trské) selhal, ale byly navázány přátelské
styky do Ústí nad Orlicí, které nakonec
v roce 1989 vedly k oficiálnímu uzavře-
ní partnerství Berlína-Neuköllnu s Ús-
tím nad Orlicí. V České Vsi byly po-
řádány vesnické slavnosti připomínající
exulantskou tradici, menší i větší výsta-
vy a ke 400. výročí Jana Amose Komen-
ského byla založena Komenského zahra-
da se zvláštní pedagogickou koncepcí.
Na místě, kde stál český Betlémský kos-
tel, jehož ruina byla v roce 1963 stržena,
byl 1999 přičiněním potomků exulantů
v dlažbě vyznačen mozaikou půdorys
českého kostela a náměstí, které na tomto
místě vzniklo, bylo po něm nazváno
„Bethlehemkirch-platz“.  
V roce 1992 byla v modlitebně bratrské-
ho sboru v České Vsi založena „Deut-
sche Comenius-Gesellschaft“ (Německá
společnost Komenského), která našla pro
svou činnost (vydávání spisů Komen-
ského, zpřístupňování informací o litera-
tuře a současném stavu bádání, konfe-
rence atd) mezi komeniology brzy uzná-
ní. Manfred Motel patřil k zakládajícím
a aktivním členům. 
V roce 2004 byl založen i spolek „Mu-
seum im Böhmischen Dorf“ (Muzeum 
v České Vsi). Ten se soustřeďuje na do-
kumentaci a prezentaci historického
vývoje České Vsi a pečuje o to, aby se
především návštěvníkům z České repub-
liky dostalo potřebných informací. Man-
fred Motel stál u kolébky i tohoto spolku.
Manfred Motel se staral o uskutečnění
výstav (o příchodu exulantů do Berlína,
o Komenském, aj.), spoluorganizoval
„české“ vesnické slavnosti, přijímal vy-
soké návštěvy, prováděl i méně význam-
né zvídavé návštěvníky po České Vsi,
pěstoval styky s českými přáteli a zúčast-
nil se i oslav 200. výročí založení Zelowa
v Polsku. U svých německých přátel si
svými čilými aktivitami vysloužil laska-
vě míněnou přezdívku „der Oberböhme“.
Manfred a Beate Motelovi a Albert
Schönleber převzali 26. června 2001 jako
zástupci Kruhu podporovatelů České
Vsi z rukou ministra zahraničních věcí
České republiky Jana Kavana Cenu Jana
Masaryka Gratias agit za šíření dobrého
jména České republiky v zahraničí.
Z pera Manfreda Motela vzešla v roce
1983 stostránková knížka „Das Böhmi-
sche Dorf in Berlin. Die Geschichte eines
Phänomens“, v níž autor shrnul dějiny
České Vsi a podložil je i obrazovým ma-
teriálem. Zveřejnil i celou řadu článků,
ale jeho velkým předsevzetím bylo polo-
žit základ k podrobnější „věčné“ kronice
České Vsi. Po léta sbíral materiál ze sta-
rých i novějších časů. 
V roce 2007 šel Manfred Motel do penze
a doufal, že se v následujících letech bude
moci o to víc věnovat své činnosti ve
sboru a ve výše jmenovaných spolcích.
Avšak už v následujícím roce utrpěl
mozkovou mrtvici. Své plány hned tak
nevzdal a v roce 2012 ještě spoluorgani-
zoval přípravy na oslavy 275. výročí za-
ložení Českého Rixdorfu, ale pak přišly
další těžké nemoci. Práce na „věčné kro-
nice“ uvázla, ale jeho vůle byla silná a
jeho manželka Beate mu byla věrnou
oporou a obětavou pomocnicí. Knihu se
přece jen podařilo v minulém roce vydat

pod názvem: „Ewige Chronik – Věčná
kronika. Das Böhmische Dorf in Berlin-
Neukölln (Rixdorf) in Geschichte und
Gegenwart 1237 - 2012“ (Hg. von Beate
Klompmaker in Berlin, trafo Wissen-
schaftsverlag). Po kratším úvodu dotý-
kajícím se starších dějin, včetně prvních
historických zmínek o městech Cöllnu a
Berlínu i o vsi Čermné ve východních
Čechách (odkud v 18. století přišla vět-
šina zakladatelů exulantské kolonie Čes-
ký Rixdorf) se autor, brzy dostává 
k Husovi, Lutherovi, Jednotě bratrské,
Komenskému a náboženské emigraci 
z Čech do Lužice. Pak začíná dat přibý-
vat. Vztahují se k příchodu prvních exu-
lantů do Berlína, vzniku exulantských
kolonií v Berlíně a v Českém Rixdorfu,
vzniku bratrského sboru a k další historii
exulantské kolonie až do padesátých let
20. století. Druhá polovina knihy je vě-
nována událostem, které autor už sám v
České Vsi prožíval, a aktivitám, na nichž
se sám podstatnou měrou podílel.
Motlova „věčná kronika“, kterou dopsal
až do roku 2012 v naději, že nalez-
ne pokračování, zrcadlí jeho naléhavé
„srdečné přání“: Berlínská exulantská
historie, která spojuje dva národy, nemá
být ani v dalších generacích zapomenuta
a vzájemné vztahy německy mluvících
potomků českých exulantů a jejich čes-
kých přátel mají být i nadále pěstovány.

Edita Štěříková

Vzpomínka na manfreda motela

uMěLECKá MaLBa KOSTELů, OBNO-
Va FaSáD a RESTauROVáNí.
Nabízíme slevu z ceny a stopro-
centní kvalitu. www.reart.eu.
e-mail: reart007@gmail.com 
tel.: 00421 905 389 162

č.11

SBOR ČCE VaNOVICE HLEDá KaZa-
TELE (VHODNé PRO MaNžELE) s mož-
ným nástupem od srpna roku 2017.
Sbor je venkovského typu. K dispo-
zici je prostorný byt na faře.
tel.: kurátor sboru: 721 475 008, 
místokurátor sboru: 721 731 160.

č. 15

Bratrský biskup, bohoslovec a básník 
Jan roh (Johann horn)

inzerce

Pozvánka
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„Pokud by se práce na sborech dělala pořádně, nemuselo by u studen-
tů teologie k žádným krizím víry docházet,“ zdůrazňoval prof. Milan
Opočenský (5.7.1931-31.1.2007) při fakultních přednáškách. A v kázání
během studentských bohoslužeb u Salvátora jednou prohlásil, že
Ježíšovi učedníci „nebyli žádní náboženští profesionálové“.
Obecně se má za to, že rozestup mezi pomyslným konsensem v teolo-
gické vědecké obci a pomyslným konsensem na sborových kazatelnách
(tj. mezi duchovními v terénu) činí plus minus dvacet let. Každý z peda-
gogů na někdejší Komenského evangelické bohoslovecké fakultě
(KEBF) reflektoval uvedený rozestup po svém (prof. Amedeo Molnár
např. obliboval ironické spojení „farářské sádlo“). Prof. Opočenský se
jej jakožto celocírkevní kazatel snažil včas i nevčas (srov. 2 Tm 4,2) pře-
mostit na jakýchsi spanilých výjezdech na tzv. pastorální konference
(měsíční setkání kazatelů z určitého seniorátu Českobratrské církve
evangelické). 
To bylo na přerovské „pastorálce“ moravskoslezského seniorátu povy-
ku, když prof. Opočenský přednášel o fundamentalismu! Už samotnou
přednášku, rozdělenou do devíti bodů, pravidelně protínal dotčený
komentář kohosi z přední řady: „Myslím, že jsme všichni fundamenta-
listi!“ (Vše se odehrávalo zhruba v půli osmdesátých let.) Leč přednáše-
jící neochvějně analyzoval a analyzoval … A zastávaná stanoviska
nakonec ustál i v navazující diskusi, nemálo vzrušené. Klobouk dolů i
po třech desetiletích! (Téma mezitím nabylo umocněně na aktuálnosti i
relevanci v měřítku přímo celosvětovém.)

František Schilla

Včas i nevčas
(10 leT oD úmrTí milana oPoČensKého)

MíSTNí SDRužENí KOSTNICKé JED-
NOTy V KOLíNě zve na sejití v mod-
litebně Církve bratrské 5. února 
v 15 h. Tématem setkání bude:
"Vzpomínka a svědectví - št. kpt.
Václav Morávek - 75. výročí".
Přednášku bratra Josefa Ptáčka
obohatí vzpomínkou z doby pro-
tektorátu neteř Václava Morávka,
sestra Jaroslava Karbanová.

(jp)


