
toBě pAtřím, hospoDine!
žAlm 119,94

Oblíbeným biblickým příměrem
vztahu Boha a jeho lidu je manžel-
ství. Nebeský ženich Hospodin a je-
ho manželka Izrael (v hebrejštině
ženského rodu!). Na tuto tradici ply-
nule navázal i apoštol Pavel. Křes-
ťanská církev je ve vztahu s Kristem
v jakési tajemné podobě obdobou

manželského vztahu (Ef 5,32). Tento
výhled pak můžeme protáhnout až
ke konci časů, kdy z nebes sestoupí
nový Jeruzalém, který bude krásný
jako nevěsta ozdobená pro svého
ženicha.
Manželství je smluvní vztah, na je-
hož počátku je veřejné vyznání, že ti
dva si navzájem patří. Může být 
v rovině občanských obřadů vyjá-
dřen oním „beru si tě“, či ve formě
starého církevního slibu „odevzdá-
vám se ti a přijímám tě“. Ať tak či
onak, v obou případech je výsled-
kem naprosto jedinečný vztah dvou
osob, kde už se tak moc nemůže
mluvit o dvou osobách. Jeden patří
druhému. I suchá řeč paragrafů ví o
společném jmění manželů, tedy o
čemsi co jeden získá a stejně to zcela
automaticky patří oběma zároveň.
A hle – nějak obdobně to platí i ve
vztahu Božího lidu a Hospodina.
Žalmista vyznává „Tobě patřím,
Hospodine!“, ale vězme, že to platí i
naopak. V Ježíši Kristu se Bůh vydal
do rukou lidem. Dává nám svého
svatého Ducha. Bůh se rozhodl pat-
řit nám.

Ten dávný církevní slib, který zná-
me ze svatebních obřadů – to je
něco, co Bůh na svém lidu naplnil a
naplňuje. Neustále můžeme pozná-
vat Boží lásku, ve které nám věnuje
svoji přízeň.
Neustále můžeme poznávat Boží
úctu, ve které respektuje naši svobo-
du, i když ho zraňujeme.
Neustále můžeme poznávat Boží
věrnost, ve které nám tato naše pro-
vinění odpouští.
Nikdy nás neopustil a nese s námi
dobré i zlé od narození až do smrti.
Bůh se rozhodl nám patřit, jako pat-
ří manžel své manželce. Jak odpoví-
me my? Jak dostojíme té naší části
„manželského slibu“, tedy křesťan-
ského vyznání víry? Připojme se 
k žalmistovu „Tobě patřím, Hospo-
dine!“ a hledejme, jak můžeme ve
vztahu k Bohu projevovat svoji
lásku, úctu i věrnost. Jak vytrvat 
s Bohem v dobrém i zlém. V naději,
že smrt nás nerozdělí, ale naopak
toto vyznání „Tobě patřím, Hospo-
dine!“ stvrdí na věky.

Jaroslav Pechar
farář ČCE Praha 4 - Braník
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Mk 12, 28-34; L 10, 25-37
Máme před sebou dva Ježíšovy roz-
hovory se zákoníky o největším při-
kázání. Podle Ježíše jsou to dvě při-
kázání sobě navzájem podobná,
možno říci přikázání dvojjediné, při-
kázání lásky k Bohu a bližnímu. Po-
dle Ježíše je na něm založen všechen
Zákon i proroci, celá Bible doby Ježí-
šovy. Znamená to, že všechna přiká-
zání zahrnuje a jejich účel vystihuje 
a že zde mají svůj společný základ 

i důvod. Znamená to, jak jiná místa 
v evangeliích ukazují, že má i před-
nost přede všemi přikázáními všude
tam, kde se poslušnost k němu do-
stává do rozporu s kterýmkoli z při-
kázání ostatních. Dokládají to další
místa střetů, která Ježíš se zákoníky
měl, když se jednalo o uzdravování
v sobotu, o dodržování půstů, umý-
vání rukou, přátelských vztahů s pu-
blikány a hříšníky a další. 
Zdá se, že toto vyvýšení dvou přiká-

zání lásky a jejich spojení, jak je zde
nacházíme a ve Starém zákoně se
nevyskytuje, je Ježíšovou prorockou
tezí, klíčem k pochopení Starého
zákona, jeho "herezí", kterou až po
kříž v té šíři a hloubce, jak se s ní 
v Novém zákoně setkáváme, hájil 
a obhájil.
Z rozhovorů, které máme před se-
bou, je pak, zdá se, možno odvodit,
že mezi zákoníky byli někteří, kteří

Bohu díky, samařanů je mnoho...

Dokončení na str. 2

Když o někom řeknete, že je to pěkný „herodes“, asi nejde o lichotku a
všichni hned pochopí, že dotyčného máte za násilníka, před kterým je
radno mít se na pozoru.
Je ale taky pravda, že Herodes Veliký se dnes těší v Izraeli velké úctě a
dnešní obyvatelé Svaté země ho vidí podobně jako my v Čechách a na
Moravě císaře Karla IV., nazývaného poprávu Otec vlasti. Herodovi byl
prý vzorem sám král Šalomoun a skutečně se mu v mnohém vyrovnal,
za jeho panování dosáhla říše judská rozmachu a sahala od Sýrie až po
Egypt. Herodes se honosil významným titulem „Rex socius et amicus
populi Romani“ a těšil se přízni císaře Augusta, kterou uměl využít.
Například na Kypru si pronajal měděné doly a o zisk z těžby se dělil
právě s římským císařem. Židovský stát byl v době Herodově nejvěr-
nější a nejvýznamnější spojenec Říma a podnikaví Židé za jeho vlády
zaznamenali nebývalý rozmach obchodu po celé říši a tučné příjmy 
z výnosů plynuly do jeruzalémského Chrámu, který v tom čase blaho-
bytu přetékal zlatem.
Herodes Veliký stavěl nová města, chrámy a sportoviště v Aténách, Lý-
kii, Pergamonu i na Spartě, přestavěl chrám boha Apollóna na ostrově
Rhodos, hradby v Byblu, Fórum v Týru a v Bejrútu, vodovod v Laodi-
ceji, divadlo v Sidonu a v Damašku, gymnásia v Ptolemais a Tripolisu,
kašnu a lázně v Aškalónu, v největším městě Blízkého Východu Antio-
chii vydláždil čtyři kilometry dlouhou hlavní třídu s kolonádou po
obou stranách a Jeruzalém se stal metropolí s novým chrámem, který
byl honosnější než původní Šalomounův chrám.
Politický lesk a rozmach velkého krále má ovšem již zmíněný škraloup
– ženu Mariamné dal popravit, švagra Aristobula uškrtit v lázních, po-
dobně jako dva syny, což vedlo císaře Augusta k poznámce, že je lépe
býti Herodovým vepřem než synem. A když se Herodes léčil v sirných
lázních Callirhoe a další jeho syn, velekněz Antipater se dozvěděl o
smrti otcově, zajásal nad tou zprávou, jenže šlo o radost předčasnou a
syn zaplatil svou nerozvážnost životem.
Takový byl tedy Herodes, a je na vás, abyste zvážili, zda to byl jen des-
pota a krvežíznivý pes, přátelé historie, která v paměti lidu, a nejen bra-
tří Židů, stále ještě žije.

Jan Schwarz
ukázka z knihy Tajemné dveře do domu Bible, 

vyd. Beta books nakladatelství Alfa v r. 2010

herodes
David Vávra představuje koncept skleněného kříže (viz Aktualita)

Od neděle 15. dubna se mohou místní i návštěvníci Chrástu u
Plzně zastavit v altánu a u skleněného kříže podle návrhu Davida
Vávry. Za účasti autora projektu byla stavba požehnána během
zdejšího posvícení. Dřevěný altán, připomínající uspořádáním
toleranční modlitebny, a skleněný kříž dokončili v těchto dnech na
veřejnosti otevřené zahradě sboru Českobratrské církve evangelic-
ké v Chrástu. V neděli 15. dubna se poprvé představil veřejnosti
při posvícení, tedy památce posvěcení sborového domu. Místo bude
sloužit příležitostným bohoslužbám pod širým nebem, kulturním
akcím nebo všednímu zastavení a odpočinku. Autor návrhu David
Vávra říká: „Altán doplňuje veřejně přístupné dětské hřiště o
místo posečkání. Altán je letní bytiště, místo setkání. V konstruk-
ci altánu jsou patrné dva kříže, které doplňují kříž skleněný.“ 
A k tomuto základnímu křesťanskému symbolu, který Vávra
ztvárnil metodou fusingu, uměleckého spékaného skla, dodává: „Kříž je oboustranný maják a vysílač Kristova nadějného utrpe-
ní. Se sluncem se skleněný kříž rozzáří, v šedých mracích působí důstojně a normálně jako mnoho chvil našeho života.“
Chrástečtí evangelíci se shromažďují k bohoslužbám v modlitebně na faře, která slouží i jako kulturní a společenské centrum.
Neobvyklou stavbou chtějí zviditelnit křesťanské poselství také ve veřejném prostoru obce, v níž chybí kostel. Uskutečnění pro-
jektu, jehož náklady převyšují půl milionu korun, by nebylo možné bez podpory z celocírkevních zdrojů a především bez oběta-
vosti místních firem a občanů. Odpolední program posvícení začal požehnáním altánu za účasti autora návrhu. Ke slavnostní
atmosféře přispělo vystoupení místních souborů Lidová muzika z Chrástu a Chrástochor, a dále muzikantského dua Caine-Mi.
Při posvícení  nechybělo ani dobré jídlo a pití.

Karel Šimr, farář Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Chrástu
Informace o stavbě najdete na: http://chrast.evangnet.cz/online-stavime-altan-kriz-na-farske-zahrade

AktuAlitA: DAviD vávrA přeDstAvil Altán A kříž v Chrástu u plzně



se s Ježíšovým výkladem Zákona a
Proroků alespoň zčásti  ztotožňova-
li. Ukazují však, která část přikázání
předmětem sporu zůstávala. Zřej-
mě to bylo rozdílné pochopení slova
bližní. 
Pro zákoníka, který zde mluví a snad
i pro skupinu, kterou tu zastupuje,
je bližním člen vyvoleného lidu Bo-
žího, Izraele. Asi až pohoršení se za
tou otázkou zákoníkovou „a kdo je
můj bližní” skrývá. Milovat jako se-
be sama přece není možno také oku-
panty - Římany, nečisté pohany vše-
obecně, bludné Samařany. A jako
sama sebe milovat i ty, kteří spole-
čenství Božího lidu porušují spolu-
prací s jeho utlačovateli, publikány a
ty, kteří v poslušnosti Božího záko-
na nežijí a z celku Božího lidu se tak
vylučují? 
Pro Ježíše pak je, jak z jiných míst
evangelií vyplývá, bližním každý
člověk, zejména pak pomoci a služ-
by potřebný, v nouzi postavený, ať
je z kteréhokoli národa, přesvědčení
či víry a ať se jakkoli ke mně, k nám,
k lidu Božímu chová. Bližním, kte-
rého mám milovat jako sebe, je mu
dokonce i nepřítel. V té lásce máme
na sobě nést obraz Boží a Bůh pře-
ce dává projevy své lásky, slunce a
déšť spravedlivým i nespraved-
livým. 
Ten svůj názor pak Ježíš zastává po-
dobenstvím o milosrdném Sama-
řanu. Jak? Tím, že člověk, který se tu
ocitl v krajní nouzi, nebezpečí živo-
ta, je člověk nějaký. Bez jména, hod-
nosti, příslušnosti a dokonce i nahý,
doslova vysvlečený, kterého tedy
ani podle jeho zevnějšku není
možno nikam zařadit a podle toho 
i hodnotit. Toho se Samařan ujímá -
pomáhá mu, zachraňuje. Neznámé-

ho a nepoznatelného, prostě člově-
ka, a dělá pro něj v lásce vše, co po-
třebuje pro zachování života, návrat
do jeho plnosti a zdraví. 
Pokračuje tak v tom svém výkladu
otázkou, kterou na závěr tomu
svému oponentu předloží: „Kdo 
z těch tří byl bližním tomu, který
upadl mezi lupiče?” Ta otázka uka-
zuje, jaký přístup má člověk k tomu
přikázání milovat bližního jak sebe
mít. Netýká se přece toho, co ten,
koho máš milovat, pro tebe učinil,
jak se k tobě a jak se vůbec chová, ale
toho, jak se máš k němu chovat ty. 
S láskou stejně ochotnou a štědrou,
jako by šlo o tebe, s jakou bys chtěl,
aby se k tobě chovali ti druzí, kdyby
ses v takové nouzi a potřebách ocitl.
(Mt 7,12)
Odpověď pak nemůže být jiná než
ta, jakou dal zákoník. Bližním, tím,
kdo se zachoval podle největšího,
všechna ostatní přikázání zakládají-
cího a obsahujícího, nejpřednějšího
ze všech, se zachoval Samařan, ten,
který potřebnému prokázal milosr-
denství, který projevil svou lásku 
k němu. 
Ježíš k tomu dodává: „Jdi a jednej
také tak!” Jednej také tak, ať ten, 
s kým se setkáváš, je evangelík nebo
katolík, komunista nebo kapitalista,
běloch nebo černoch, cikán nebo
asiat. To přikázání lásky je přikázá-
ním pro tebe a tvé jednání. Toho, co
dělají či dělali ti druzí se to netýká,
jsou-li či byli hříšníky. Jde o to, abys
svou netečností k jejich nouzím,
potřebám, úzkostem ... svou neteč-
ností, lhostejností, nebo dokonce
tím, že bys jim to zlé přál, nebyl hříš-
níkem ty. 
Teď ale tu druhou část podobenství,
neméně důležitou, než je ta první, 
o které jsme mluvili a která bývá
často pominuta, mějme na mysli. Je
vyjádřena tou skutečností, že ten,
kdo uposlechl to největší přikázání,
„učinil, co bylo třeba, aby dosáhl,
měl podíl na věčném životě” (v. 25)
Kněz a levita vzdor tomu, že to byli
chrámoví služebníci, se nepochybně
proti největšímu přikázání, všech-
na ostatní zakládajícímu, provinili.
Spolu s nimi se provinil, či by se asi
v takové situaci provinil i zákoník,
který s Ježíšem debatoval. Naopak
Samařan, ačkoli byl bludař, Zákonu
dobře nerozuměl a na Proroky nic
nedal, jednal v poslušnosti toho nej-
většího přikázání a tím i v posluš-
nosti Zákona a proroků v něm se
zakládajících. Jak je to možné? Jak se
to mohlo stát? 
Jedinou větičku tu má Ježíš na vy-
světlení a vlastně ani ne celou a jako
by mimochodem řečenou. Říká, že
to Samařan učinil, „pohnut souci-
tem“. Co se to s ním stalo? Jak tomu
rozumět? Byla důvodem Samařa-
novy poslušnosti, jeho spravedlnos-
ti, jeho větší citovost, měkkost jeho
srdce? 
O srdci, lidské citovosti, Bible velice
často hovoří. Je k němu však velice
kritická. Prorok Jeremiáš o něm
dokonce říká, že je zlé a převrácené
(Jr 17,9nn). Hospodin podle jiných
svědectví srdce zpytuje a nachází v
něm mnohé věci sice cituplné, které
však propadají jeho soudu. Ježíš
taková hnutí mysli v srdci vznikající
vyjmenovává: zlá myšlení, vraždy,
cizoložstva, smilstva, krádeže, křivá
svědectví, rouhání (Mt 15,19n) a tak
se to dokonce hned na začátku Bible
říká, že „myšlení srdce lidského zlé
jest od mladosti jeho.” (Gn 8,2l) 
Odpověď na tu otázku, co se to

vlastně se Samařanem stalo, že na-
lezl cestu pravé Boží poslušnosti,
nejspíše nalezneme, když si všim-
neme, kdo se to v Bibli ponejvíce a
především smilovává a je milosrd-
ný. Je to podivuhodné, slavné a až
do očí bijící. 
Ve Starém zákoně je to vzdor zlu
lidského srdce především a skoro
napořád sám Hospodin a v Novém
zákoně je to Ježíš. Viděl zástupy a
bylo mu jich líto, viděl nemocné a
bylo mu jich líto a uzdravoval je,
viděl hladové a bylo mu jich líto a
nasytil je, viděl ženu vdovu, jejíž syn
umřel a bylo mu jí líto a vrátil syna
k životu, viděl ženu odsouzenou 
k ukamenování a bylo mu jí líto a
zastal se jí. A mohli bychom pokra-
čovat až na to místo jeho vrcholné
lítosti na kříži. Bylo mu líto těch,
kteří ho na kříž přivedli, líto těch,
kteří ho křižovali, i těch, kteří se jeho
utrpení smáli, a prosil za ně: „Otče,
odpusť jim, neboť nevědí, co činí.”
(L 23,33nn) 
V dopise apoštola Pavla pak píše
apoštol Pavel o pohanech, lidech
bez víry a poznání pravého Boha, že
mohou mít Boží zákon, jeho přiká-
zání (a myslí při tom jistě i na to při-
kázání největší), napsáno ve svém
srdci. (Ř 2,15) Nemůžeme se neptat,
kdo ho tam do těch převrácených a
zlých srdcí zapsal? Není přece psaní
bez autora. Je a může to být jen
jeden. Sám pravý a jediný Bůh. 
Je to podivuhodné a je to radostné,
že až dosud se tak Bůh lidských
srdcí dotýká. Bůh Duch svatý až
dosud dělá a koná své dílo. (J 5,17)
Kolik je kolem nás lidí z různých
národů a ras, tříd a náboženství 
i, jak aspoň tvrdí, bez náboženství,
kteří nás jako v tom podobenství
pohrdaný Samařan, kněze a jeho
pomocníka i pyšného zákoníka -
teologa zahanbil, nás zahanbují
hnuti milosrdenstvím nad bídou
světa, hladových, nemocných, pohr-
daných lidí, trpícího stvoření, ptáků
a ryb, nemilosrdně lovených a týra-
ných zvířat, vadnoucích květů, otrá-
veného vzduchu a vody. Díky Bohu
za to! Díky? Díky! 
My, kteří si říkáme Boží lid, které
tak ze své námi nezasloužené milos-
ti nazval, tu máme veliký úkol:
Identifikovat toho, který na ně vložil
svou ruku. Přichází totiž inkognito.
Člověk neví, odkud přichází a kam
jde, jen jeho hlas slyší, mocné slovo
zvoucí k milosrdenství, hýbající
lidmi v lítosti nad bolestí a zlem.
(Jan 3,8) Náš úkol je povědět jim, že
to se jich dotkl ten, který je všech
Pánem a Stvořitelem, Počátkem 
i Koncem. Že to má cenu, smysl, ne-
konečnou cenu tou cestou milosr-
denství a lásky jít, i když to tak 
v tom našem zvráceném světě tak
zvráceně chodí, že každý dobrý čin
bývá spíše „po zásluze“ potrestán
než oceněn. Že toto a žádná jiná je
cesta života, věčného života, pravé-
ho, plného lidství, k němuž nás
stvořil, určil, povolává a vede věč-
ný, svatý a jediný Bůh. 
A to je náš veliký úkol, pokud jde o
nás, jeho lid: Modlit se a prosit, svá
srdce otevřít a nastavit, aby se ta-
ké nás nepřestalo dotýkat, mluvit 
k nám a rozsvěcovat svou milosr-
denství a lásky plnou tvář, abychom
také my jí získáni a přemoženi se
plně touto cestou vydali, na ní setr-
vali a byť i bloudiví a hloupí se na ní,
vždycky pokorní a tiší - a přece jako
v prvních řadách osvědčovali. 

Dalibor Molnár
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z církví doma i ve světě
v přípADě zApálení kostelíku v GuteCh pADlA oBžAloBA. 
mlADíkům hrozí Až 15 let vězení
Státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Ostravě obžaloval tři
mladíky obviněné z loňského úmyslného zapálení památkově chráně-
ného dřevěného kostela v Třinci - Gutech. Dvěma obžalovaným hrozí
podle České televize až 15 let vězení, třetímu, kterému v době požáru
ještě nebylo 18, hrozí až pět let. 
Vzácný kostel Božího Těla ze 16. století shořel loni v srpnu. Kriminalisté
krátce po požáru obvinili tři mladíky z Ostravska a Frýdecko-Místecka.
Minimálně jeden chtěl ve žhářských útocích pokračovat a měl už vybra-
ný další objekt. Obžalováni jsou ze zvlášť závažného zločinu obecného
ohrožení. "V případě mladistvého je speciální trestní sazba v rozmezí
jednoho roku až pěti let," řekl České televizi dozorující státní zástupce
Josef Šuhaj.
Podle něj vyšetřování žhářského útoku skončilo koncem února. Pak se
obžalovaní začali seznamovat se spisem. V posledních týdnech před
ukončením vyšetřování kriminalisté a žalobce čekali na dodání znalec-
kých posudků. Ty mimo jiné potvrdily, že byl dřevěný kostel ze 16. sto-
letí skutečně zapálen úmyslně. Požár způsobil na mobiliáři církevní
památky škodu téměř 6,7 milionu korun. Škoda na budově kostela byla
vyčíslena na 14 milionů. 
Na místě shořelého kostela vznikne věrná replika, jejíž stavbu by z velké
části měla zaplatit pojistka. Náklady spojené s mobiliářem by měla hradit
sbírka vyhlášená radnicí v Třinci. Dosud se na speciálním kontě sešlo více
než 3,2 milionu korun. Nový kostelík by měl být postaven na jaře 2019.

podle ČTK

ČínA zřejmě zAkázAlA proDej BiBle nA internetu
A u velkýCh knihkupCů
Čína zřejmě zakázala prodej Bible v internetových e-shopech i v kamen-
ných prodejnách velkých čínských knihkupců. S odkazem na zprávy na
čínských sociálních sítích o tom informoval web The Telegraph.
Vztahy mezi Pekingem a Vatikánem jsou nyní napjaté kvůli sporu o
pravomoc jmenovat čínské biskupy. Země jednají o dohodě, která by
tuto pravomoc předala papeži.
Čínští katolíci si v současné době mohou vybrat, zda se budou hlásit ke
státní církvi (Čínské sdružení vlasteneckých katolíků), kterou v 50. le-
tech minulého století založila komunistická strana, nebo k neoficiální
církvi. Ta uznává autoritu papeže.
Na stažení Bible z prodejních pultů upozornili čínští křesťané na sociál-
ních sítích. Webové stránky některých největších knihkupců uvádějí, že
v současné době nemají k dispozici jediný výtisk. Informaci webu The
Telegraph potvrdila i zaměstnankyně jednoho knihkupectví v Pekingu.
Proč je kniha nedostupná, ale prý neví.
Úřady zatím pouze varovaly před ilegálním prodejem tiskovin on-line.

www.christnet.eu

Bohu díky, samařanů je mnoho...
Dokončení ze str. 1

Vážené dámy a pánové, 

jsme čínští křesťané, kteří žádají o azyl v České
republice. Napsali jsme tento dopis, abychom podě-
kovali všem, kteří nám pořád pomáhají a kterým na
nás záleží, chtěli bychom upřímně říct každému,
kdo nám prokázal lásku: děkujeme vám!
Během těch dvou let jste pamatovali ve svých srd-
cích na naši situaci s udělením azylu a dávali jste
nám hodně podpory a péče. V únoru 2018, kdy 70
čínských křesťanů obdrželo rozhodnutí o zamítnutí
azylu, jsme byli zklamáni a naše srdce byla plná
strachu a obav, protože se moc bojíme, že budeme
repatriováni do Číny. Ale hned poté jsme dostali
podporu od mnoha Čechů. Projevy lásky a tepla od
vás, jeden za druhým, nás hřejí, abychom se nebáli
toho ledového, odmítavého rozhodnutí, dodaly
nám víc důvěry, abychom šli dál. 
Čteme pečlivě každý článek v médiích, díváme se
na každé video a každou fotku, věnujeme pozor-
nost každé výzvě a podpoře. Všechny tyto věci si v
našich srdcích pamatujeme. Modlitba za nás a hoří-
cí svíčky před památníkem obětí totalitě nás dojí-
maly natolik, že naše oči nezůstaly suché. „Nebojte
se, budeme za vás bojovat.“, řekli nám rozhodně
naši neplacení právníci, takže se tak netrápíme.
„Musíme se za ty křesťany modlit, aby věděli, že je
podržíme, že nejsou sami.“, řekl jeden biskup.
Cítíme v tom lásku od Boha. Jedna modlitba za dru-
hou nám říká, že nás Bůh hluboce miluje. Dojal nás
průvod v chladném počasí, různé petice taky zvyšu-
jí naši odvahu zůstat v České republice, mnoho lidí
nám pomáhá tiše. Každá podpora a projev lásky
nám dávají velikou sílu. Sice jsme se s mnohými 
z vás nikdy neviděli, ale dodává nám sílu a důvěru
ta láska bez ohledu na státní hranice, abychom
vydrželi dál, děkujeme vám!
Před dvěma lety jsme přijeli do ČR s touhou po

demokracii a svobodě, přitom jsme taky v této
touze cítili zmatek a strach z neznámé země. Dě-
kujeme Bohu za jeho ochranu, je tu tolik dobrých
lidí, kteří nás podporují a usilují o to, abychom
necítili, že žijeme na neznámém místě. Zima v Čes-
ké republice je chladnější a delší, ale váš zájem a
vaše pomoc jako paprsek jasného slunce září na
naše srdce, abychom se tak cítili tepleji. 
Chceme vám říct: Díky vám nejsme osamělí a díky
vám se snadno nevzdáme. Ještě jednou vám děku-
jeme. 
Bůh vám žehnej.

Čínští křesťané žádající o azyl v ČR

Dopis čínských křesťanů
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Akční rádius tvorby Petra Kukala je
neobyčejně rozsáhlý. Je především
básníkem? Věnujme pozornost ne-
jen jeho poslední básnické sbírce:
Prsten v břiše (Akropolis 2017, 64
stran, 99 Kč). Hned úvodem zazní
jeho osobní, ožehavé téma „Některou
úzkost znají jenom děti/a potom chlapi 
v pětačtyřiceti.“ Navazuje tak na
„Hejna ptáků a všechno“ (Protis 2011).
Sugestivní je část s podtitulem „40
roků“, coby drásavým refrénem, ze-
jména pro muže, možná nejen pro
ně. Když autor přislíbil a uskutečnil
její čtení na evangelické faře, jakoby
se styděl a zlehčoval to komentářem
ve svém deníku vieweghovského
stylu (Deník muže ve středních letech
2013). Zdá se, že ekumena je mu
vzdálena. Přitom překvapí verši
„Hrob protestanta: Pod způsobou chle-
ba/pod způsobou vína…/Popel dávných
sporů leží na dně Rýna./Poklidně dnes
každý vyznáváme svou/rozdrobenou
víru, na prach semletou…“. Byla to již
drobná sbírka Služský hřbitov
(Ostrov 2003), procházkou kolem
místních hrobů, kde přichází ke
slovu neuralgický bod pomíjivosti,
ne-naplněného života. Kristova léta
přinesou dotek „Achillovy paty“
středního věku. Později v kompozici
„40 roků“ pojednáno s noblesou. Jde
o nanejvýš osobní téma předělu 
v době, kdy již nejsme pětatřicátníci,
chlapci jako květ. Mezi verši se vždy
vrací sugestivní refrén „Je mi 40
roků…“ V mezidveří toho co bylo a mělo
přijít: „Na ulici se zvedá prach/je to můj
čas/mám ho všude v nose a v uších/pálí
mě v očích a svědí ve vlasech/čas mých
dědečků se sesypal jako ořechy/v půlho-
dinách/opadával z bicích hodin/které se
jednou týdně seřídily/Já znám odjezdy
metra s přesností na vteřiny/jedno
nestihnu – a z krovu odpoledne/vypadne
svorníkový čep.“ Skladba „40 roků” je
celistvá, magicky znějící, nejosobněj-
ší, nanejvýš zdařilá autorova výpo-
věď. Podobně i Konec sezóny a další
verše sbírky. Hejna ptáků souzní 
s rozsáhlejší kompozicí 52 slok
(2009; 2014). První vydání vyšlo ano-
nymně, zdá se s podobným zámě-
rem jak Nezvalových 52 hořkých ba-
lad věčného studenta Roberta Davida. 
Je třeba nepominout nevyřčené zá-
kulisí básníkova života. Jedním z je-
ho předělů je bezesporu konverze ke
křesťanství římskokatolického, kon-
zervativního střihu. Násobena tím,
že býval veden výborným a přís-
ným knězem, rovněž konvertitou.
Poslední sbírka je mu mj. také věno-
vána. Dostát takovým nárokům pro
člověka v plně civilním, ba světác-
kém prostředí, to bývá nadmíru ná-
ročné. Ilustruje to i báseň Petře:
„Někdy je mi tak smutno lidi,/že to
možná i Pánbůh vidí./Lehce mne vezme
za rameno/a do tmy řekne moje jmé-
no./A do tmy tiše řekne Petře,/Bůh jed-
nou každou slzu setře./Než se to stane,

ještě pořád/se každý večer/můžu ožrat.“
Životní ukotvení Kukalovo je dáno
Polabím: „Polabí. Můj kraj. Domov
můj./Můj Nazaret. Můj Betlém./Zem
přehlížená – jak ten hnůj/co Krista hřál
svým teplem“. (Polabské evangelium;
Brandýs 2006). Ovšem také Prahou,
včetně rytmu pendlování vlakem i
MHD. Ve sbírce Předposlední vlak
nalezneme verše nadepsané jako SC
5202 Pendolino, Večerní vlak do Čeláko-
vic, City Elefant. Ve sbírce Bůh mezků
(Akropolis 2015) skvělé verše - Černý
Most: „Příští stanice Černý Most,/hlásí
mi kdosi cizí./Já, vy a každý jsme tu
host/a čeká nás černý most,/za kterým
všechno mizí./Za sto let nebo do hodi-
ny/budeme na řadě./Chvíli jsme ale přes
své stíny,/přes ty nejhlubší hloubětí-
ny/pobyli v rajské zahradě.“ Vedle pul-
zujícího života oblibuje básník i roz-
jímání v pohřebním ústraní: „Hrob,
který tu není /Jednou tu bude vztyčen
další kříž,/jemuž jsem každým dnem a
dechem blíž./Hrob mezi hroby, článek do
řady rytířů/Řádu tiché zahrady“. 
Vedle básnických sbírek, vyšlo i
několik Kukalových knížek, po
nichž by mohli se zájmem sáhnout
nejen učitelé, ale i rodiče, vychovate-
lé, faráři a katecheti. Nejsou školo-
metské, doktrinářské, nýbrž neotřele
a hravě civilní. Nechceme naznačit,
že by církevní pracovníci a kantoři
byli jen suší a nezáživní. O opaku
nás již přesvědčil o dvě generace
dozadu Dominik Pecka, blahé
paměti. Náš dnešní autor najde jistě
ohlas také u ekumeny i širší veřej-
nosti. Tímto směrem spějí již vydané
tituly: Hovory a hrátky, se zvyky a svát-
ky (spolu s Janem Vinduškou, Portál
2010). Příznačné jsou kapitolky jako
– Jak na Nový rok, tak po celý rok;
Tříkrálová koleda; Plesová sezóna;
Květná neděle; Velikonoční kokrhání,
Velikonoční beránek; Drakiáda; Dušič-
ky; Svátek svatého Martina; Adventní
věnec; Větvičky a barborky; Mikulášská
nadílka; Stavění Betléma; Štědrovečerní
nadílka; Silvestr – a 35 dalších. Po-
zoruhodná jsou zejména témata 
v každé z nich. Popis zvyku, Náměty

pro rozhovor s dětmi, Náměty a činnos-
ti, „Co dodává odborník Honza a 35
dalších. A mimořádné je vyprávění
Tajemství Panské zahrady (Kostelní
Vydří 2008); fantaskně přitažlivá
zahrada, plná tajemství, pro dorů-
stající děti. Jak pro jejich četbu, tak
předčítání pro ně. Dětská představi-
vost si přijde na své. Jejich vnímání
obohatí ilustrace Markéty Laštův-
kové. Dětskou obrazivost pomáhá
rozvíjet i titul Říkejme si přísloví
(Portál 2005), pro děti od 4 do 8 let:
Výklad přísloví; Náměty pro rozhovor 
s dětmi; K říkance; Podobná přísloví.
Ilustrace Jany Kudličkové děti určitě
potěší. Bylo naznačeno, že autorovy
publikace jsou většinou doprováze-
ny výbornými ilustracemi a fotogra-
fiemi řady autorů. V uvedené knize
čtenáře překvapí, kolik přísloví běž-
ně používá: Žádný učený z nebe nespa-
dl, Až se zima zeptá, co jsi dělal v létě,
Spěchej pomalu, Stará láska nerezaví a
56 dalších. Je třeba ocenit, že nazna-
čeným směrem spěje i další knížka
Povídání a hry s českými příslovími -
pro děti od šesti do deseti let (Grada
2007). Nalezneme zde 50 českých
přísloví, říkanky a rýmovačky, ná-
měty pro práci s dětmi. Ilustrováno
dětskými kresbami. Konečně zmiň-
me pozoruhodnou, vtipnou publi-
kací pro mládež i dospělé O počíta-
čích převážně nevážně (Grada 2007).
Podobně se Svatavou Janouškovou
Znamení ďábla a jiné záhady pro mladé
chemiky (Computer press 2006). 
K vyluštění detektivních záhad 
s otevřeným koncem a nápovědou
přispěje znalost chemie osmých a
devátých tříd. A není náhodou, že
Petr Kukal byl angažován na minis-
terstvu kultury v tiskovém oddělení
i jako správce jeho sítí. Aby nebylo
všeho dost, vydal ještě se Svatavou
Janouškovou učebnici Environmen-
tální výchova v příbězích (Fortuna
2008). Úloha pedagoga je bezesporu
na pováženou a bylo to naznačeno i
ve verších Řídící učitel ze Sluh: „Říká-
val dětem, co se nemá, /a říkal jim, i co se
má. /A dnes jsou jeho ústa němá /a z nás
to nikdo neříká…“ 
Uvedli jsme tvorbu učitele i básníka.
Díla prvého oboru jsou pro veřejnost
přehledná a přístupnější. Knížky
veršů, jak to bývá, jsou více rozsety 
v čase, drobnější a méně dostupné
od již prvotních Krápníky krasových
jeskyň; Dávnočas (1994 a 1997) až po
zde zmíněný Prsten v břiše (2017).
Pomalu je načase, aby autorovy ver-
še vyšly souborně, v jednom svazku.
Položíme-li závěrem otázku, je-li
Petr Kukal především básníkem, či
pedagogem, nechť si rozhodne
každý sám.

Jan Kašper, christnet.eu

petr kukal: básník, pedagog, katolík
povelikonoční úvaha

Zamysleme se nad Pilátovou otázkou: „Co tedy mám učinit s tím, kterému
říkáte židovský král?“ (Mk 15,12). Otázku však chtějme vidět ještě trochu
šířeji – nejen v zarámování do zcela určitých historických souvislostí. Zde
jde totiž o otázku, která se týká bytostně každého z nás. A na tom, jak ji zod-
povíme, jak se k ní postavíme, závisí opravdu velice mnoho. Tedy: Jaký je
náš, jaký je tvůj a můj vztah, přístup a postoj k Ježíši Kristu?
Pro bezvěrce je velkopáteční dění jistě jenom jakousi bezvýznamnou, doce-
la okrajovou epizodou. Něčím, co lze klidně přejít bez hlubšího osobního
zájmu, bez vzrušení a jakýchkoliv emocí. Křesťan však vidí a vnímá vše
jinak. Hledí v pokoře a zbožném údivu a úžasu ke Golgotě, ke zjevení Boží
slitovné, příklonné a sebeobětovné lásky.
K Ježíši Kristu máme každý z nás zaujmout osobní vztah; postoj víry nebo
nevěry. Střední cesta prostě není možná. Vždyť je to právě cesta Pilátova. A
o ní víme, že končí žalostně. Nemá před sebou žádnou budoucnost.
Neutrální postoj je však v současnosti všeobecně oblíben. Zdá se, že zhola
nic nestojí. Na první pohled je bezesporu nejschůdnější, a proto i nejpřitaž-
livější. Proč si mám někde pálit prsty? Proč zbytečně riskovat? Ano – Ježíš
byl světlým zjevem v dějinách. To leckdo i dnes přijme. Ale – hlásit se 
k němu neohroženě a bez mlžení, i když bude následování třeba i něco stát
a vyžadovat?
Cesta za Ježíšem je předznačena křížem. To znamená, že je vnějšně nezajiš-
těná. Nepřinese viditelné  výhody, ani slunné místo ve společnosti, ani zá-
zračné zdraví. Jaký vztah zaujímáme k tomu, který na nás hledí z golgot-
ského kříže? Jaká může být odpověď? Jaké řešení? Zjednodušeně řečeno:
trojí. Pokusme se o bližší vysvětlení.
První možnou odpovědí je zavržení. Jasné, jednoznačné odmítnutí. Tak
odpovídá tupá, zfanatizovaná masa. Dav, který nepřemýšlí, ale dá se klid-
ně podplatit. Ježíš je pro tyto lidi nepohodlný. Ruší klid a zaběhaný pořá-
dek. Zve k přehození životní výhybky, vyzývá ke změně postojů. To se
ovšem nelíbí. Proto se ozývá vždy znovu ono bezmyšlenkovité volání davu:
ukřižuj!
Tak volá ovšem i církev, která má světskou moc, postavení, a žije v přepy-
chu a blahobytu, a nadto koketuje s trůnem. Církev na cestě staletími už
často zbloudila i bloudí. Její počínání bylo a nejednou i je výsměchem vůči
Ukřižovanému. Zvolání „ukřižuj“ se rozléhá všude tam, kde církev přestá-
vá věřit a zvěstovat, že pokora, služba, láska, oběť, odpuštění, smíření, služ-
ba – jsou ty hodnoty vskutku nejvyšší. Vzdor tomu, že jsou bezbranné, a že
nemusí mít efekt, ani úspěch, ani širší pochopení.
Druhou odpovědí je váhání, rozpačitost. Reprezentantem tohoto postoje je
Pontský Pilát. Vyjadřuje mínění vnitřně prázdné a ubohé společnosti. Něco
dělám, ale ani dobře nevím, proč. Snad proto, že si tak počíná většina. Se
všemi lidmi chci vždy vyjít bez problémů. Proto raději neprojevím ani svůj
názor. Bojím se jinakosti, vybočení z dlouhé řady. Je mi mnohé na Ježíšovi
blízké, avšak nedokážu se k němu veřejně přiznat a přihlásit.
Třetí odpověď dává už jen nepatrná menšina. Kdysi v minulosti, jakož i
dnes. Je to odpověď víry. Jistě – dávají ji všelijak chybující a nedokonalí lidé.
Ti, kdo mnohdy rozmanitě klesají a zpronevěřují se svému poslání. Cesta
víry rozhodně nevede stále po vrcholech, není to žádná horská hřebenovka.
Padáme do proláklin a propastí, ale smíme znovu povstávat. A to právě
díky pomocí toho, který se k nám sklání s kříže.
Pohleďme znovu na rozvášněný dav, na nerozhodného Piláta a na vyzna-
vače. A co učiníme my s Ježíšem? Jak se k němu postavíme? To je žhavá a
konkrétní otázka. Přiznáme se k cestě kříže? Neodradí nás; nebudeme se
malověrně divit, že se nám různé životní strázně nebudou vždy vyhýbat?
Poznáme v Ukřižovaném svého Pána a Spasitele? Toho, který nám pomáhá
nést kříž, a který nám i nadlehčuje životní břemena?
Každý člověk stojí občas před velmi důležitými životními mezníky. To
víme. Ta vůbec nejzávažnější volba je však v tom, zda přijmeme nebo odmít-
neme Ježíše Krista, zda mu odevzdáme své životy, aby je mohl utvářet, for-
movat i přetvářet. Prostě: aby do nich mohl vstupovat.

Jaroslav Nečas

Asi 1390 - 20. 4.1468 prAhA
Na pražské univerzitě (kolem r. 1408) studoval filosofii a teologii jako žák
Jakoubka ze Stříbra a spolužák Jana Rokycany, po jehož boku se později stal
vůdcem utrakvistů (1435) jakožto pomocný biskup. 1412 se spolu s Jero-
nýmem účastnil pálení papežské odpustkové buly, po 1415 spolu s Ambro-
žem Hradeckým patřil k vůdcům husitského hnutí, pobýval i v Žižkově voj-
sku. Jako člen českého poselstva se účastnil Basilejského koncilu 1432 a 1434
a také  rozhovorů se Zikmundem v Řezně 1434 a v Brně 1436, byl i při vyhlá-
šení kompaktát v Jihlavě 1436. Vystupoval jako prostředník (“ubrman“)
mezi tábority a Rokycanou a císařem Zikmundem. Musel opustit Prahu a
stal se farářem v Chrudimi (odkud byl 1437 vyhnán) a 1452 v Klatovech. Byl
radikálnější než Rokycana, blízký táboritům, a klonil se později k Jednotě
bratrské, které se všemožně zastával a která si jej vážila jako duchovní auto-
rity; přílišné spekulace o přepodstatňování při večeři Páně nedoporučoval.
Byl to „nejtolerantnější muž v 15. století u nás, ze všech husitských teologů
nejmoudřejší.“ (Z. Nejedlý v OSN), „muž nevšední, nad vrstevníky vynikající.“
(RSN)
Z jeho (převážně latinských) spisů jmenujme: List Mikuláši Kuzánskému 1452,
Proti papeži 1462, O odpovědi papeže Pia, 1462, O přijímání dítek, Proti šesti nepřá-
telům, Výklad kompaktát, kázání, Zákon nový (spolu s jinými bohoslovci).

Bohuslav Vik

nad Biblí

husitský teolog a biskup 
m. martin lupáČ - oujezdský

Po vydání Dekretu kutnohorského 1409 byla založena univerzita v Lipsku. V roce
1543 jí saský vévoda Mořic daroval sekularizovaný dominikánský klášter s pozdně
gotickým kostelem sv. Pavla, který pak sloužil jednak k univerzitním bohoslužbám,
jednak jako aula k akademickým slavnostem.
Epitafy na obvodových stěnách připomínaly rektory a profesory, kteří tu byli až do
roku 1800 pohřbíváni. Po Napoleonově porážce 1813 sloužil kostel také jako vězení
pro válečné zajatce a jako lazaret. Byl několikrát upravován a přečkal všecky války,
které město postihly. V roce 1968 však stranické a státní orgány NDR rozhodly, že
jej zboří a vybudují novou socialistickou univerzitu. To se navzdory různým pro-
testům stalo 30. května 1968. Univerzitní bohoslužby se pak konaly v kostele sv.
Mikuláše. Díky úsilí mnohých od roku 1990 se podařilo „Paulinum“ obnovit jako
univerzitní kostel a aulu podle návrhu nizozemského architekta Ericka van Egeraata
a slavnostně je v prosinci 2017 otevřít. „Zázrak v Lipsku“ se stal skutečností.

Bohuslav Vik

příběh univerzitního kostela



„Marš robiť venkovského farára!
Tam akosi vegetoval …,“ líčil před
výkvětem oficiální československé
ekumeny v roce 1988 čerstvě degra-
dovaný pedagog Igor Kišš (21. 7.
1932 - 15. 1. 2018) životní peripetie
německého teologa Ulricha Duch-
rowa. Přítomným bylo jasné, že 
v daný okamžik hovoří zároveň o
sobě. Sotva ovšem tušili, že oba
luterské kolegy a takřka vrstevníky,
tj. Duchrowa i Kišše, čeká záhy aka-
demický comeback, návrat na ka-
tedry ...

HLOuBKA I ŠíŘE ZáBěRu
Kišš, který v polemice s církevním
nadřízeným neváhal označit sám se-
be za „hrivnu tejto cirkvi“ (tj. Evan-
gelické církve augsburského vyzná-
ní na Slovensku, ECAV), vyučoval
etiku a – jako vedoucí dotyčné ka-
tedry Evangelické bohoslovecké
fakulty Univerzity Komenského od
roku 1991 do roku 1996 – systema-
tickou teologii (dogmatiku). Jako
etik i jako dogmatik se po léta zabý-
val především Martinem Lutherem.
Podobně jako se reformátorem za-
býval prof. Amedeo Molnár nejen 
z hlediska církevní historie, ale též 
z hlediska dějin dogmatu. Zdůraz-
něme právě tuto stránku Kiššova
pedagogického a publicistického
působení. Vždyť z fundovaných shr-
nutí loňského Lutherova jubilea 
v Německu zaznívaly stesky, že své
při něm řekli hlavně historici, zatím-
co systematičtí teologové jako by
neměli co dodat. Aby měli, když za
ně už předtím vše podstatné řekl
prof. Amedeo Molnár s prof. Igorem
Kiššem! (Datum úmrtí – až po ukon-
čení Lutherova jubilejního roku –
jako by odpovídalo přání slovenské-
ho teologa související teologické
bilancování alespoň zpovzdálí do-
sledovat …)
Dílo prof. Igora Kišše je velmi roz-

sáhlé. Ať zrovna drcen poměry, ne-
bo naopak s větrem v zádech, stále
překypoval nápady, neutuchající
energií, tvůrčími plány a až tržně
marketinkovým způsobem velebil
produkty z vlastní teologické dílny –
jak hotové k „dodání skladem“, tak
v různých stádiích produkce se
nacházející … V době kolem listopa-
dového převratu mi sdělil, že do-
konce připravuje jakousi encyklope-
dii. (Což samo o sobě by byl spíš
úkol hodný kolektivu.) Do jakého
stadia stačil asi projekt dotáhnout?
Nebo jej časem transformoval, zre-
dukoval, převtělil vypracované části
jinam? (A vydá časem někdo ještě
něco z Kiššovy pozůstalosti, jak se to
u myslitelů srovnatelně širokého
záběru někdy děje?)

KOuZLO SLOVENŠTINy
„My komunikujeme!“ – To proho-

dil na vysvětlenou nedlouho před
listopadem 1989 po krátkém dialogu
se svým generálním biskupem, kte-
rý jej předtím vypudil z teologické
fakulty … Zejména přítomní čes-
kobratrští evangelíci si mohli hlavy
ukroutit. Ano, v ECAV spolu zne-
svářené strany komunikovaly! A
Igor Kišš navíc jistě nepatřil mezi
všelijak přeučené introverty, leč me-
zi nefalšované extroverty …

Ze všech slovenských zástupců
měla někdejší federální ekumena
Igora Kišše asi nejvíce spojeného 
s „čarem slovenčiny“ (kouzlem slo-
venštiny). Horolezec Reinhold Mes-
sner, pocházející z německy hovořící
části Itálie a v Himálajích hovořící
anglicky, kdesi líčí, jak při zdolávání
himálajských osmitisícových vrcho-
lů bez kyslíkového přístroje se mu 
v polospánku spontánně drala na
jazyk nikoli němčina (mateřština),
nikoli (jednodušší) angličtina, nýbrž
jaksi živelnější italština. Podobně 
z Kiššových zápasů, jež spořádané-
mu církevníkovi občas vyrážely
dech, utkvěla okolí v paměti tempe-
ramentní slovenština včetně případ-
né doprovodné gestikulace. Úvo-
dem citovanou větu „Tam akosi ve-
getoval“ doprovodil řečník zvlášt-
ním gestem – spojené ruce s nataže-
nými dlaněmi obracel v loktech
(takže každá z rukou se ocitala stří-
davě nahoře a dole). Vedle sedící
prof. Pavel Filipi tenkrát přímo na
místě dané gesto fascinovaně napo-
dobil, později je se stejnými slovy
(„akosi vegetoval“) opakoval. Věta i
gesto tvořily ladný celek, k němuž
prostě nebylo co dodat …
Podobné gesto (provedené jednou
rukou) použil později ve svém tele-
vizním pořadu moderátor Milan
Markovič. Jeho host, přední český
politik, se okamžitě dožadoval vy-
světlení: „Co to je?“ To už se, prav-
da, mílovými kroky blížila doba
politické korektnosti, jež česko-slo-
venské komunikaci v lehčích tóni-
nách přála stále méně. Humor zavá-
nějící ironií či parodií (natož pak
parodií mezistavovskou, nebo snad
mezikulturní!) se stával podezře-
lým. Odvažovali se jej dál ponejvíce
ti, kdo si jako prof. Igor Kišš naplno
přisvojili Pavlův a Lutherův koncept
křesťanské svobody. 

František Schilla

nebylo co dodat

pozvánka
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Rozloučení sboru s ním bylo potěšující a radostné shromáždění. Už jen, jak
jsme se dočetli v průvodním přípisu při smutečním oznámení: bratr farář
Daniel Henych zemřel v požehnaném věku. A jak se neslo bohoslužebnou
liturgií - u Daniela Henycha vskutku patřičně: z Boží milosti. Celé shro-
máždění provázelo radostné potěšení, i přesto, nebo právě proto, že
Daniel Henych  mezi pozůstalé zařadil i sbor Českobratrské církve evan-
gelické v Praze - Dejvicích. Již jen za to mu z naší strany patří poděko-
vání. 
Daniel Henych nastoupil do dejvického sboru v roce 1971. Již od počátku
svého působení se vyznačoval duchovním pietismem a v tomto duchu
pečoval o veškerý chod sboru: protože jsem v té době ještě působil v mlá-
deži, dodnes si uvědomuji a oceňuji jeho nenápadné zapojení do práce
mládeže, tehdy stále mimořádně silné a významné složky sboru, aby ta
potom rozkvetla ve stejné mohutnosti jako v předchozích desetiletích. A
bohoslužba s Danielem na kazatelně byla korunována obzvlášť jeho
pokornými, tichými a neokázalými kázáními. Ta byla v prvním období
jeho dejvického působení  soustředěna především  na problém hříchu člo-
věka či na samotného hříšného člověka. Až se tomu mladý evangelík naiv-
ně, ba zpupně  podivoval.  Avšak nejen mladý... Bratr farář však v žádném
případě z hříchu neosočoval toho či onoho, ale pod vlivem jeho kázání
jsme si všichni uvědomovali svou slabost a malost před Bohem, pravda,
leckdo po svém. - Z dob Jana Čapka si sbor zvykl na diskuse o kázání hned
po shromáždění.  Jan Čapek nás k nim  oficiálně vyzval a lze povědět,  že
takovéto debaty pokračovaly, byť individuálně, i s Danielem - a to sbor
tehdy čítal ještě na 2000 duší... - Hřích v kázáních Daniela Henycha vystu-
poval různě: přirozeně jako slabost jedince, ale i jako neuznávání Boží jedi-
nečnosti - až i jako vzpoura proti Jeho vůli, proti Boží smlouvě s člověkem.
Mnozí jsme to vnímali i jako memento pro křesťana v  tehdejší době, která
se  také snažila  zavazovat nás k svým vlastním  dobovým a účelovým
úkolům a povinnostem.  Již tehdy jsem si pod vlivem těch kázání uvědo-
moval Danielovu opravdovou neideologickou političnost, a to i  po celou
dobu jeho  aktivního působení ve sboru.  I tak jsem vnímal jeho opakova-
ný apel na křesťanův setrvalý boj ať už s těmi Bály, Molochy, Dragóny či
zlatými telaty, ale i s jejich kněžími. A Daniel Henych, i tehdy masaryko-
vec s odkrytým hledím, jako ostatně  i po celý svůj život, své myšlenky
zcela přirozeně podtrhával literárními tématy, ať postavami či ději - v této
souvislosti především příklady z ruské literatury. A v neposlední řadě 
i ze severské protestantské literatury. 
Již od příchodu Daniela do dejvického sboru jsem působil ve staršovstvu
a mohu povědět, že po celé to dvacetiletí své tehdejší účasti ve staršovstvu
jsem s velikým zaujetím sledoval jeho zprávy o  hojných a pravidelných
pastoračních návštěvách, především pak v domovech důchodců po celých
Dejvicích. Ty ostatně konal  do posledních měsíců svého života!  A to i po
celé Praze!  Osobně jsem s Dáňou zažil několik takových návštěv právě 
v jeho vysokém věku. Sestry z Křesťanské služby nás zpravovaly, kolik
pomerančů či jiných výživných potravin - tenkrát mimořádně záslužná a
obětavá činnost - Křesťanská služba  rozdala potřebným členům sboru: to
nasazení sester bylo bezesporu obdivuhodné. Ale Daniel po svém, velice
zodpovědně sděloval, kde a s kým se modlil či zpíval, kdy se takové
pobožnosti účastnili i přítomní nevěřící klienti domova, ba i za shovíva-
vého vědomí personálu.  A právě s jednotlivými bratry a sestrami cíleně
zapředl hovory i na nábožensky  duchovní  témata, jak vystupovala i z té
které literatury, o níž s nimi hovořil. Byla radost poslouchat ty zprávy.
Zvlášť, byť to nebylo nikdy vyjádřeno, ale pozornému posluchači to tak
přirozeně vystupovalo, jak bratr farář v tomto prostředí uplatňoval tehdy
ono novum doby: vnitřní misii. 
Svůj pietismus Daniel Henych naplňoval i v osobním a rodinném životě a
bratru faráři tak zůstáváme vděčni, že i přes hlubokou rodinnou  bolest,
svou vírou a svým působením v našem společenství,  právě i spolu se
svými nejbližšími,  znamenal, jak si bezesporu všichni uvědomujeme,  mi-
mořádné a nezapomenutelné požehnání  pro sbor.  

Marek Světlík

SBOR ČCE V LANŠKROuNě si připo-
mene 12.-13. května 70. výročí
samostatnosti. 
Našimi hosty budou synodní se-
nior Daniel Ženatý a celocírkevní
kantor Ladislav Moravetz.
Zveme bývalé konfirmandy, mlá-
dežníky, členy a přátele sboru.
Vaše dotazy a potvrzení účasti
zasílejte na adresu: 
lanskroun@evangnet.cz, 
tel.: 465 324 679. 
Bližší informace o programu na:

www.lanskroun.evangnet.cz

střípky ze vzpomínek na
bratra faráře Daniela henycha

vzpomínka na igora kišše

Byl synem městského radního, teologii studoval v Greifswaldu, 1505 učil 
v Treptowě a 1517 v Belbucku. 1520 poznal Lutherovo učení a 1521 se vydal
do Wittenbergu. Přednášel na tamní univerzitě, 1523 se stal  městským fará-
řem, oženil se a 1525 požehnal i Lutherovu sňatku. 1533 získal titul doktora
teologie. Spolupracoval s Lutherem a Melanchthonem a účastnil se i biblic-
kého překladu. 1534 byl jmenován generálním superintendentem saského
kurfiřtství.  Bojoval proti obrazoborcům a zastával luterské pojetí večeře
Páně proti švýcarským bohoslovcům. 1537-1542 prosazoval reformaci 
v severním Německu a pět let  také v Dánsku - reformoval církevní řády a
také školství (1538 se stal rektorem univerzity v Kodani), byl proto titulován
jako „doctor Pomeranus“. 1544 se vrátil do Wittenbergu a 1546 pohřbil
Luthera. Po prohrané Šmalkaldské válce 1547 uznal kompromisní „In-
terim“, čímž si znepřátelil rozhodné luterány, kteří mu pak ztrpčili stáří. Na
konci života oslepl. Vedle Luthera a Melanchthona je nejvýraznější posta-
vou německé reformace.
Z jeho spisů: Pomerania 1518 (Dějiny Pomořanska), Výklad knihy Žalmů 1524,
Proti novému svátostnému bludu 1525, O manželství biskupů a diakonů, O křes-
ťanské víře a opravdu dobrých skutcích 1526, listy – mj. do Anglie, Livonska,
Čech, Slezska a Lužice a dolnoněmecký překlad Bible 1533.

Jestliže znáš Krista, znáš dost. 
Jestliže Krista neznáš, pak všecko, co víš, neznamená nic.

Bohuslav Vik

německý reformátor 
johannes BuGenhAGen

24. 6. 1485 volyň v pomořAnsku – 20. 4. 1558 WittenBerG


