
„ZpíveJte Hospodinu
píseň novou.“ 

ŽAlm 96,1
Při četbě tohoto verše klouže naše
mysl jak po ledě ke slovu „novou“.
My se ale nyní pevně chytneme zá-
bradlí, než neodvratně k tomuto
poslednímu slovu také doklouže-
me, a podíváme se postupně i na
předešlá slova.  Zpěv a lidstvo patří
k sobě od pradávna. Písně člověka
provází snad všemi myslitelnými
životními situacemi. Zpívají se
písně milostné, radostné i žalostné.
Dodávají odvahy k boji, ale také se
jimi slaví vítězství, vyzdvihují
hrdinské činy i uctívají božstva.  Bo-
ží lid má zpívat své písně Hospodi-

nu. Nemají to být jen písně vzpo-
mínkové jako součást prázdného
náboženského folklóru. Duchovní
písně jsou výsledkem rezonance
Božího jednání a přítomnosti v živo-
tě jednotlivce, církve i ve světě. No-
vá píseň zpívaná Hospodinu je pro-
jevem žité víry. Zkušenost a Boží
dotyk může rozeznít struny našich
srdcí. Skladatel svou zkušenost umí
přenést na notový part a rukama
hudebníků i ústy zpěváků tato zku-
šenost může znovu ožít a rozeznět
struny srdcí všech, kteří se k jejímu
zpěvu připojují.  S novou písní je
tomu podobně jako se Sluncem,
které svítí na obloze. Bylo tam dříve
než člověk, přesto mluvíme o no-
vém rozbřesku a o novém východu
Slunce, ačkoliv je to pořád to samé
Slunce, které nikdy nepřestalo svítit.
Pokud bychom se při pozorování
východu pohybovali dostatečně
rychle směrem na západ, byli by-
chom svědky neustálého východu
Slunce. Současný východ slunce by
byl součástí dávného. Slunce na své
pouti nepřestává vycházet i zapa-
dat. Záleží jen na perspektivě pozo-
rovatele, která může být v daný
okamžik naprosto opačná. Nová pí-
seň může být píseň, kterou znovu-
objevíme, se kterou se v životě iden-
tifikujeme, která rezonuje v srdci a
ožívá v naší aktuální zkušenosti ví-

ry. „Nová“ píseň se v okamžik pre-
zentace může stát písní „starou“, a
naopak i ta nejstarší píseň z kancio-
nálu může být tou nejaktuálnější
písní. Každá píseň má v sobě poten-
ciál, aby ožila a stala se opět písní
novou. Záleží na podání a nastavení
srdce interpreta či posluchače. Vý-
zvě „zpívat Hospodinu píseň no-
vou“ je třeba potom rozumět přede-
vším jako výzvě k otevřenému
postoji srdce vůči Bohu a k aktuálně
žité víře, nad kterou nezapadá slun-
ce Boží milosti a zakoušíme ji každý
den nově. Bez otevřeného postoje
srdce vůči Bohu by i ten nejžhavější
hit rychle vyhasl v západu naší
duše. Novost písně neurčuje pouze
datum sepsání, ani interpretace, ani
hudební aranžmá. Výzva míří pře-
devším do hlubin našich srdcí, ve
kterých každodenně probojovává-
me svou víru a hledáme i zakouší-
me Hospodinovu blízkost vždy
nově a snad i hlouběji.  Každá tako-
vá nová píseň je další slokou, kterou
zpívá Boží lid napříč dějinami, ne
vždy zaznívají jen čisté tóny, ale je to
píseň autentická. Pane dej, aby tvé
Slovo a blízkost dobře rezonovaly 
v našem nitru a ve všem, co je před
námi. 
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poselství k poslední neděli v roce

„Milostí spaseni jste skrze víru (a to ne
sami ze sebe, dar je to Boží.) Ne ze skut-
ků, aby se někdo nechlubil. Jsme zajisté
jeho dílo, jsouce stvořeni v Kristu Ježíši k
skutkům dobrým, které Bůh připravil,
abychom v nich chodili.“ 

Ef 2,8-10
O co člověku v životě konec konců
jde (pokud vůbec o něco)? O překo-
nání pošetilosti rozumu a mravní
tuposti? Prázdnoty prosté reproduk-

ce a spotřeby života v rozptýlení a
zábavě? Z prastaré písně ke dni so-
botnímu čteme v žaltáři (Ž 92,7-9):
„Člověk hovadný nezná toho, aniž blá-
zen rozumí tomu, že vyrůstají bezbožní
jako bylina a kvetou všichni činitelé
nepravosti, aby vyhlazeni byli na věky.
Ty pak, ó Nejvyšší, na věky jsi Hos-
podin.“
Vzděláváme se. Mnohým věděním
rosteme a kveteme. Toužíme po pra-

vosti, utíkáme se k umělé inteligenci,
hledáme... co být má? Pravdu? Jako
dávný Gilgameš z města Uruku hle-
dal život věčný, spásu? Má-li po-
vstat imago v říši hmyzu, má-li vze-
jít nadějné v plné kráse, musí se
kukla otevřít, ustoupit nové aviatic-
ké dimenzi mezi nebem a zemí.
Písmo dávno mluví o proměně člo-
věka v nové stvoření darem Boží

Jan a pavel 1 k 15,1-11; 1 J 1,1-10

Dokončení na str. 2

Byl to opět jeden z hektických dnů včetně vstávání v 5.05, vylepšování
kulis, občasného hlídání a utišování některých žáků, přípravy na besíd-
ku, besídky, vítání a komunikace s rodiči, roznášení dortu dětem i rodi-
čům, absolvování cesty domů v autě s vyhořelou kolegyní jako řidičkou.
Uf!
V pauze mezi obědem a přípravou na besídku jsem zašla za naším býva-
lým panem farářem. Byli doma i s paní farářovou a měli tam dvě vnou-
čátka od staršího syna: Kačenku a Filípka. Kačenka má 5 let. Holčička si
vykreslila pastelkami pod mým dohledem a potom vystřihla a posklá-
dala s mou drobnou pomocí skládačku domečku v Truhlářské. Malo-
vala to velmi pestře a dědeček jí pak řekl: „No, Kačenko, to budeme
muset, až budeme zase spolu v Praze, k tomu domu zajít a on má tako-
vou omítku, no, nic moc..." „Posprejovanou”, dodala jsem. „A tam jim
ukážeme”, pokračoval pan farář, „jak jsi to nakreslila a řekneme jim, ať
to takhle opraví". Kačenka kreslila dál a vždy do mě šťouchla, ať se podí-
vám, kolik toho už má, a já ji vždycky pochválila. Potom ještě dědeček
řekl: „Napiš tam ještě na ten domeček: muzeum ČCE, to by tam mělo
být”. Kačenka to vzala jako vážný úkol: „Vždyť já umím napsat jenom
Kacenka.” „To nevadí”, říkám, „já ti to napíšu tady vedle na papír, tady
máš MUZEUM, a ty to podle toho opíšeš.” „Tak jo.” Ještě se ptala, jak to
má vymalovat, když tam má ten nápis a já jí řekla a předvedla na ved-
lejším papíru, že tam může nakreslit takový rámeček kolem toho nápi-
su, a ten pak už nevykreslovat. Bráška Filípek nás z klína babičky tak
zaujatě pozoroval, že málem rozkousal vršek fixu, se kterým si hrál a
pak si vyžádal papír, že bude také kreslit a po chvíli čmárání prohlásil,
co nakreslil: „To je mapa”.
Když jsem Kačence skládačku zadávala, zeptala jsem se jí, jestli ráda
kreslí a zda by si se mnou nechtěla vykreslit takový domeček. Potom
jsem jí řekla, ať si přinese pastelky a jestli ví, kde je babička má, a jest-
li tady babička má nějaké nůžky, kterými ona, Kačenka, umí stříhat, a
jestli ano, tak ať se babičky zeptá, kde jsou a přinese si je. Pak jsem
Kačence řekla: „Vidíš to je takový z jedné strany obyčejný domeček, a 
z druhé strany, když vejdeš do dvora, tak je tam schovaný takový malin-
ký kostelíček.” „Aha.” „Tady to má takový vikýř, vlastně je to jenom
vikýř na střeše, ale vypadá to jako věžička od kostela. A tady jsou udě-
lána taková velká okna, aby to vypadalo jako kostel.” Pokračovala jsem:
„Proč chodíme, Kačenko, do kostela?” Kačenka mlčela a dědeček už, už
chtěl zasáhnout, a to by bylo na dlouho, ale Kačenka řekla: „Chodíme
tam číst o Pánu Bohu,” a dědeček souhlasně zazářil. „A já si teď vykres-
lím ten kostelíček.” Kačenka chytla červenou a vrhla se na střechu. „A
teď jsem vymalovala ten domeček.” Kačenka střídala barvy, jak jen to
šlo. Domeček byl hotov a chuť nevyčerpána. „Tak můžeš ještě zkusit
malovat z druhé strany: tohle je Josef II., to byl někdo jako král, byl to
císař a ten dovolil, aby se mohly stavět takové kostelíčky,” říkám. Ka-
čenka vykreslila rychle a rázně Josefa II. a stejně i děti (holčička měla
modré vlasy, žluté šaty a klučík naopak) i hnědého pejska. Při vystřiho-
vání Josefa II. řekla: „A ten zůstal venku”.

Dokončení na str. 2

povídání s dětmi při výtvarné
dílně v pardubicích

V České republice se bude 28. listopadu poprvé slavit Červená středa,
která připomíná osoby pronásledované pro jejich víru. Vizuálním symbo-
lem akce je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru.
V zahraničí bývá symbolickou součástí této připomínky nasvícení vý-
znamných památek ve městě červenou barvou - odtud se také bere název
celého projektu.
V Praze se chystá symbolický průvod s červenými svícemi, který se zasta-
ví u katolického a nekatolického kostela a nakonec i u synagogy. Součástí
Červené středy bude i konference s názvem Úloha náboženství a církví ve
společnosti v prostorách Karlovy univerzity a od 17.30 h společná židov-
sko-křesťanská modlitba ve velké aule Karolina. Na ni pak od 18 h naváže
symbolický pochod, vycházející z Karolina a směřující přes Staroměstské
náměstí ke Staronové synagoze.
Red Wednesday je kampaň s heslem Make a stand for faith and freedom (Společně za víru a svobodu), která vznikla na britských
ostrovech. Iniciativa chce propagovat víru i toleranci ve společnosti a podpořit solidaritu s oběťmi pronásledování či být hlasem
proti násilí a útlaku vykonávaného ve jménu náboženství. K iniciativě se připojuje Česká biskupská konference s Ekumenickou
radou církví a Federací židovských obcí.

(red)

AktuAlitA: “Červená středA” letos poprvé i u nás



milosti. Nové srdce, nového ducha
slibují už proroci. Bože, jak se to
stane, že člověk vnitřně procitne,
ožije v bytost duchovní, imago Dei,
k obrazu toho, který Duch jest 
(J 4,24)? Nadání od Pána Boha v nás
hledá cestu té změně. Víra není 
z nás, shodují se apoštolové. Darem
milosti se to Boží ujímá, Duch otvírá
oči mysli ke kajícímu sebepoznání, 
k poznání Otce a k přijetí jeho lásky
ve společenství vysvobozující prav-
dy. Jdeme spolu cestou hojnějšího
života, kterou ON připravil, aby-
chom po ní šli. Mezi těmi, kteří jdou
jinudy a jinam, směřujeme ke smys-
luplnosti v něm. Netoužíme po
marné chvále. Duchem živí, Du-
chem i chodíme (Ga 5,25-26).
Apoštolové té možnosti jsou svědky
především svého vlastního duchov-
ního vykročení se všemi důsledky.
Pokusme se o srovnání dvou nejvý-
raznějších: Pavel káže Krista ukřižo-
vaného, jak jej oslavený zastavil a
oslovil u Damašku. „Obraz Boha
neviditelného,“ vzpomíná, „prvoroze-
ný všeho stvoření“ (Ko 1,12-15). „Vy-
trženi z moci temnosti máme v něm
vykoupení skrze jeho krev, odpuštění
hříchů.“ Tak a podobně mluví ten-
hle horlivý Izraelita (Ř 11,1; 2 K 11,22)
farizeus, objevný vykladač a dříve
neúprosný zastánce Zákona Mojží-
šova z vlastní zkušenosti.
Galatským píše, že v Damašku po-
křtěn starým Ananiášem, se neohlí-
žel hned po potvrzení. Neradil se 
s předními církve, kterou dosud trá-
pil, vyslýchal a pronásledoval 
(Ga 1,16). Ctitel a milovník Staré
Boží Smlouvy tři roky kdesi v Arábii
duchovně pracuje na evangeliu
Smlouvy Nové, Smlouvy téhož ži-
vého Boha Hospodina, jak jej od
dětství zná a nyní jako Otce Pána
Ježíše Krista poznává, aby posléze
vyznal: „Zákon Ducha života v Kristu
Ježíši vysvobodil mne od Zákona hříchu
a smrti“ (Ř 8,2).
Muž krajností na sebe ve světle
svého obrácení vidí: „Bídný já člověk!
Kdo mne vysvobodí z toho těla smrti, v
němž dělám, co nechci?“ a děkuje Bo-
hu, že skrze Jezukrista, Pána naše-
ho, rozeznává podvojnost svého
„já“. Rozhodně opouští způsob ži-
vota svému tělu po chuti. Vysvo-
bozen k přebývání duchovnímu, 
k „chození podle Ducha“, vychutná-
vá si to duchovní (Ř 7,24; 8,1nn), a
svědčí křesťanům v Římě i nám:
„Ten, který vzkřísil Ježíše Krista z mrt-
vých, obživí i vaše smrtelná těla pro
Ducha, který ve vás přebývá“ (Ř 8,11).
„Jste v Kristu nové stvoření.“ Zvěs-
tuje radostně věřícím všude. „Staré
věci pominuly, hle, nové všecko učiněno
jest“ (2 K 5,17). A naříká nad tragic-
kou zaťatostí pokrevně nejbližších
svých bratří Židů, vědom si jejich 
i svých rukou od krve Ukřižované-
ho. „Bůh je mi svědkem, jak veliký
zármutek a ustavičnou bolest mám
v srdci. Sám bych si přál zavrženým
být od Krista místo bratří svých, pří-
buzných svých podle těla“ (Ř 9,1n).
Takto drásavě, až absurdně vyzná-
vá, co nepřestává být pozadím je-
ho přímluvných modliteb a ovšem 
i jeho tázání se po Bohu, jeho teo-
logie. 
Končí-li slavnou pátou kapitolu
druhého listu do Korintu: „Toho, kte-
rý hříchu nepoznal, za nás učinil hří-
chem, abychom my učiněni byli sprave-
dlností Boží v něm,“ naslouchá dávné
prorokově písni o trpícím služební-
ku Božím, jako tajemství konání

Boží lásky s námi v Ježíši Kristu:
„Taktě se líbilo Hospodinu jej stírati a
nemocí trápiti (svého nejmilejšího), aby
polože duši svou v oběť za hřích, viděl
símě své, byl dlouhověký, a to, co se líbí
Hospodinu, skrze něho šťastně konáno
bylo… Vylil na smrt duši svou a s pře-
stupníky počten jest. Nesl hřích mno-
hých a přestupníků byl zástupcem“
(Iz 53,10.12).
„Slyšíme?“ (volá Pavel). Za nás obě-
tován, na dřevo zlořečení přibit ne-
pravostí svých katů, ale i mou a
tvou, za nás učiněn hříchem („taktě
se líbilo Hospodinu“), abychom spolu,
mocí jeho vzkříšení, došli osprave-
dlnění. Smiřme se s tím, že takový je
Bůh Otec, píše Korintským a všem,
které oslovuje evangeliem Ježí-
še Krista, evangeliem Boží Lásky 
(2 K 5,14.19.).
„Ani vlastnímu Synu svému neodpus-
til, ale za nás za všecky jej vydal“ 
(Ř 8,32), soudí apoštol o Ježíši Kris-
tu, tak jako dávný prorok o trpite-
lích v Izraeli, a čte dál Druhého Iza-
jáše: „Ty jsi Vykupitel náš, to je od věč-
nosti jméno tvé. Proč jsi nám dal
zabloudit, Hospodine, od cest svých?
Zatvrdil jsi srdce naše, abychom se ne-
báli tebe?“ (Iz 63,16.17.) Tuší prorok
v té bídě své a svých bratří skrytý
spasitelný záměr a účel?
Na prorokovo opovážlivé „proč?“
jako by apoštol v události Velkého
Pátku uslyšel Boží odpověď. Do
krve zatvrzelí obětujeme v Synu zje-
venou Lásku Boží. Tak jsme zblou-
dili. Tak jsme pohrdli vtělením jeho
dobroty a ON to nejen dopustil. ON
sám se dává Zákonu žádajícímu
proti nám, vězňům nepravosti, aby
nás, uvěříme-li v pokání jeho Lásce,
věčných pokut ušetřil. Sobě samé-
mu očišťuje lid zvláštní (Tt 2,14).
Sám shlazuje naše přestoupení pro
sebe a na naše hříchy nevzpomíná
(Iz 43,25).
Tak uvažuje milovník Staré smlou-
vy, zákoník Pavel (Ř 7,22). Sám sobě
Bůh, v Otcovském střetu své žádají-
cí spravedlnosti a Lásky, sebe obětu-
je v křižovaném svém Synu...  Jeden
je Bůh (Iz 43,11; 45,6). Jeho svatá
vůle se děje o Velikonocích, usuzuje.
„Taková je jeho Láska k nám, a taková je
jeho žádající spravedlnost.“ Káže Bo-
žího Krista ukřižovaného. „Bohu se
zalíbilo skrze bláznové kázání spasit
věřící“ ( 1K 1,21). Kruté dějství Vel-
kého Pátku z přivolení vyšší moci
snad je polehčující okolností aktérů
golgotského zločinu (Sk 2,23; 7,52).
Jakožto nástrojů Boží bolesti, kterou
sám činí zadost nároku své sprave-
dlnosti. Neumíme nehřešit, ale Otec
věřícím pro trpitele Krista odpouští.
A uvěřit je milost. V té logice pak
možná i Janovi nasloucháme, že
„tak Bůh miloval svět, že vydal
svého jednorozeného útrapám kří-
že, snad aby odpustil a vůči své
žádající spravedlnosti si nezadal?
Jak jinak nezahynout, a mít život s
ním, život věčný?
K údivu apoštola Jana Mistr však
svému nočnímu hostu vysvětluje,
že milující Bůh dává svého Syna 
k záchraně věřících, ne aby odpustil,
ale protože odpustil (J 3,16). Svým
dáním odstavuje logiku tohoto
světa správna a žádající spravedl-
nosti. Kdo se odtud, z téhle své při-
rozenosti znovu nenarodí, kdo du-
chem nepolíben se neprobrodí vo-
dami pokání, neuvidí, nepochopí,
nevejde, nic nemá z jeho královské-
ho dání, říká Nikodémově zákonic-
ké a přirozeně sudičské duši. Jako
by Janův Ježíš předchozí sepsání

evangelistů i Pavla v Duchu svatém
komentoval i vykládal. (Mysleme
chvíli prostě v narativu biblického
kánonu.) 
Mladý galilejský rybář vykročil za
veřejně začínajícím Mistrem z Naza-
retu. Bytostná zkušenost Boha v člo-
věku Ježíši mezi nimi jej postupně
přemáhá, a usiluje to svým sepsá-
ním sdělit: Odvěký Tvůrce, Slovo
všech počátků, Bůh, který Duch jest,
se z lásky omezil, abychom jej mohli
potkat, přijmout a volit cestu du-
chovního bytí s ním, vyhlašuje úvo-
dem evangelia: Na počátku bylo
Slovo, pramen a smysl všeho 
(J 1,1nn). Na konci pak svého veřej-
ného působení (J 12,44n) tento Ježíš
shrnuje: „Kdo věří ve mne, ne ve mne
věří, ale v toho, který mne poslal a kdo
vidí mne, vidí toho, který mne poslal. Já
světlo jsem přišel na svět, aby žádný,
kdo věří ve mne, ve tmě nezůstal.“ Na
svět poslaný Syn člověka, k nenávis-
ti zbožných strážců Zákona, říká
svému Božství Otče: „Jsem v Otci a
Otec ve mně jest (J 14,10). Jsem cesta i
pravda i život. Žádný nemůže k Otci
než skrze mne“ (v. 6.). Kdo mne násle-
duje, vidí vpřed, vchází, žije Božím kra-
lováním, jímž JSEM. Jsem dávající
spravedlností mezi vámi. Jsem chlebem
toho života a vodou živou vašeho zůstá-
vání v pravdě. 
„Zákon skrze Mojžíše dán jest, milost a
pravda skrze Ježíše Krista stala se,“ zvě-
stuje už Křtitel (J 1,17). A Ježíš?
„Přišel jsem, abych ji dosvědčil. Kdo je z
pravdy slyší můj hlas.“ Pilát neslyší.
Mávne nad tím rukou a vydá ho
krutostem žoldnéřů a na smrt.
Avšak v předvečer událostí Velkého
Pátku, dříve než jej všichni opustí,
slyší Jan Ježíše mezi učedníky:
„Oslavil jsem tě, Otče, na zemi. Dílo
jsem vykonal, které jsi mi dal, abych
činil.“ (Je hotovo, ačkoli na Golgotě
moci temnosti tohoto světa dokona-
jí zítra.) „Nyní oslav ty mne, Otče,
tou slávou, kterou jsem měl u tebe
dřív než byl svět,“ myslí s nimi na
slávu vzkříšení (J 17,4.5.). „Oznámil
jsem tvé Jméno lidem, které jsi mi dal ze
světa (v. 6.).... Dal jsem jim tvé Slovo a
svět je nenáviděl, jako mne (v. 14.)…,
ale slávu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim,
aby byli jedno, jako my...  Já za ně pro-
sím, ne za svět prosím, ale za ty, které jsi
mi dal (v. 9.)... i za ty, kteří skrze jejich
slovo mají ve mne uvěřit (v. 20.) Známé
jsem jim učinil tvé Jméno, Otče, (končí
Ježíš přímluvu za nás) a známé učiním,
aby milování, kterým jsi mne miloval,
bylo v nich a i já v nich.“ (v. 26.)
Amen.

Modlitba:
Otče náš v Pánu Ježíši Kristu, děkujeme
za rozhojněný život. Že jsme tě poznali,
Bože, v tom, kterého jsi poslal. Že Pán
Ježíš Kristus pronesl evangelium hrů-
zou našeho zatracení, bolesti a smrti,
abychom se vírou mohli chopit jeho moci
probouzející nás k životu s tebou mocí
vzkříšení. Oznámil nám tvé Jméno, dal
nám tvé Slovo, jímž nás živí na kraji tvé
svaté skrytosti a nesmírné přítomnosti
mezi námi. V jeho světle máme rozlišení
tvých nabídek od těch, jimiž se o nás
pokoušejí moci temnosti.  Díky za příle-
žitosti účastnit se v životě toho, co nám
nebude k hanbě před tvou tváří. 
Odpusť nám, prosíme, události, v nichž
jsme tě nedbali a rozhodli se zle. S lítos-
tí prosíme: Odpusť nám svá zarmouce-
ní. Díky, že nám shovíváš. Přimlou-
váme se za sebe i jeden za druhého. 
Amen.

Samuel Jan Hejzlar
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Z církví doma i ve světě
synodní rAdA ČeskobrAtrské církve evAngelické
k rAtifikAci tZv. istAnbulské úmluvy
V souvislosti s probíhající veřejnou diskusí o ratifikaci Úmluvy Rady
Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (tzv.
Istanbulské úmluvy) vydalo na svém jednání 30. října 2018 vedení Čes-
kobratrské církve evangelické toto stanovisko:
„Znepokojuje nás, že připravovaná ratifikace Istanbulské úmluvy v našem
parlamentu vyvolala vypjatou a věcně nepřiměřenou diskusi. Považujeme
za potřebné vyjadřovat se jasně a zřetelně k důležitým otázkám veřejného
života. Nepřipojili jsme se ke kategorickým soudům zaznívajícím od před-
stavitelů některých církví. Nesouhlasíme s tím, že úmluva, která má zakot-
vit mezinárodní standard ochrany před různými formami násilí, je rafino-
vaným pokusem vnést do našeho právního řádu pochybná ideologická
měřítka. O ratifikaci úmluvy rozhodnou volení zástupci, a to svobodně a
podle svého nejlepšího svědomí. Věříme, že střízlivě posoudí, zda mohou 
z dobrého úmyslu vyplývat nějaká rizika a nebezpečí pro svobodnou spo-
lečnost a právní stát. Respektujeme, že na Istanbulskou úmluvu mohou mít
křesťané různé pohledy. Osobně jsme toho názoru, že by se ČR měla při-
hlásit ke státům, které se nesmiřují s různými formami zneužití moci a
smlouvu již ratifikovaly.”
Českobratrská církev evangelická (spolu s dalšími křesťanskými církvemi,
např. Církví československou husitskou) v červnu letošního roku odmítla
podepsat výzvu sedmi církví poslancům Parlamentu ČR. Ty apelovaly na
zákonodárce, aby nepodpořili ratifikaci dokumentu. V následné veřejné
debatě se objevilo několik kontroverzních vystoupení a ostrých prohlášení
na adresu tohoto mezinárodně-právního dokumentu.

Jiří Hofman, hofman@e-cirkev.cz

pět sborů oZnámilo odcHod Z brAtrské Jednoty bAptistů
„Vzhledem k tomu, že Cíle BJB, tak jak jsou definovány v Základním doku-
mentu, tedy sdružovat sbory stejného teologického zaměření nejsou dlou-
hodobě naplňovány a není funkční mechanismus a hlavně ochota se k těmto
cílům navrátit, rozhodli jsme se po dlouhých letech vzájemných neshod 
o tento společný základ již nadále neusilovat,” napsalo pět sborů BJB 
(v Jablonci n. N, Kroměříži, Kuřimi, Lovosicích, a stanice Jílové u Děčína)
Výkonnému výboru. Dále sbory uvedly, že současný stav vnímají jako neře-
šitelný, proto se rozhodly uskutečnit kroky vedoucí k vystoupení ze svazku
sborů sdružených do Bratrské jednoty baptistů. 
„Činíme tak s krajní lítostí, ale v podstatě nemáme na výběr. Naše svědomí
je zajatcem Božího slova, a proto nám již nadále nedovoluje v tomto vztahu
pokračovat. Rozumíme tomu, že v BJB jsou stále zbožní křesťané, kteří by
chtěli za obnovu Jednoty bojovat. I my jsme měli totéž nadšení,” stojí dále 
v prohlášení. „Neuzavíráme se, ale jsme otevření a máme touhu spolupra-
covat se všemi, kteří drží autoritu, inspiraci a neomylnost Písma a Boží slovo
považují za jediné vodítko pro víru i praktický život. Nadále vnímáme jed-
notu s každým, kdo žije a káže spasení jedině milostí, jedině skrze víru a
jedině v Kristu.” Sborům vadí především nejednota v otázkách, co je a co
není hřích, a jeho následná tolerance, neobezřetnost k falešným učitelům a
jejich učení a nebiblický postoj k pastýřskému úřadu.

(hb)

řecká prAvoslAvná církev uČinilA krok k odluce od státu
Předseda řecké vlády Alexis Tsipras a arcibiskup Hierónymos učinili další
krok k odluce církve od řeckého státu. Dospěli k dohodě, která ukončí sta-
tus duchovních ortodoxní církve v zemi jako státních úředníků, informova-
la dnes média. Podle dohody kolem 10 000 lidí pracujících v církvi už 
v budoucnu nebude na výplatních listinách státu. Nicméně o mzdy nepři-
jdou, neboť jim budou vypláceny ze státních dotací. Bude k tomu vytvořen
fond s roční výší přibližně 200 milionů eur (kolem 5,2 miliardy korun). Tato
suma se přitom podle ujednání nebude měnit, ať už se počet duchovních
sníží, nebo zvýší. Na druhé straně pravoslavná církev nebude bránit tomu,
aby stát byl "církevně neutrální", a nebude si činit nárok na vlastnictví, které
v minulosti převzal stát. Vzájemné majetkové spory se datují od roku 1952.
V zájmu jejich překonání se stát s církví nyní dohodl na vytvoření fondu pro
řízení a rozvoj míst, na něž si obě strany činí nárok. Výnosy a náklady si při-
tom rozdělí rovným dílem na polovinu.

podle ČTK

Jan a pavel 1 k 15,1-11; 1 J 1,1-10
Dokončení ze str. 1

Domeček stojící, sledován rozzářenýma dětskýma očima, pak ještě
jeden obrázek extra namalovaný jen pro mě jako dárek, nenápadné
pohlazení, spíš letmý dotek na rozloučenou a mávání před domem
spolu s babičkou mně při odchodu vnuklo myšlenku: „Usilujme o dob-
rou věc, mladá generace je na naší straně.” Jednoduchou skládačkou a
povídáním nad ní lze poskládat v dětské duši útržky dojmů z návštěv
kostela v jeden smysluplný celek, malé hořčičné semínko, které se 
v dospělosti stane základem mozaiky na podlaze jistot tohoto člověka
zmítaného ve světě rozkolísaném relativizováním a nevírou v trvalost,
pevnost téměř čehokoliv.
Děti, které pokreslí nudné jednobarevné domy našich existencí čtverci
nejabsurdnějších barevných kombinací a rozmetají tím naše ustálené
představy vniveč, jsou naopak těmi, kteří nás přinutí vydolovat ze sebe
jistou pevnou víru v trvalost, stálost a smysluplnost pevného řádu, pro-
tože to, co pro puberťáky je klec, pro malé děti je ochranný obal, nutný
pro zdárný růst a vývoj.

Olga Pikousová, České Budějovice 

Dokončení ze str. 1

povídání s dětmi při výtvarné
dílně v pardubicích
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Pokračování z minulého čísla
V Berouně jsme začali pořádat
evangelizační cykly a začali jsme
zváti hosty. V tomto roce u nás
přednášel především profesor Hu-
sovy fakulty Bednář, farář sboru
nuselského Jaroslav Dobiáš, farář 
z Hvozdnice Jan Miřejovský a farář
salvátorský, Stanislav Čapek.
V květnovém čísle časopisu Hus
vyšel informační článek o Berounu
s fotografií kostela. Štoček, darova-
ný nám časopisem Hus, jsme roze-
slali po církvi ve prospěch stavební-
ho fondu. Také Hus nám dovolil
dáti do celého čísla složenky, na něž
nám přišlo mnoho darů. Celkem
jsme takto získali 2110 Kč.
Křivka saláru stoupla v tomto roce
z 5000 na 7756 Kč. Není to sice
rapidní vzrůst, ale máme doklad
toho, že sbor není mrtvý, ale stále
čilejší, a pro mne je to další povzbu-
zení do práce.“

1937
„Teprve tento rok znamená plné
rozvinutí sborového života. Nejis-
tota, pokud se týká stavby, trvá dál.
S architektem Lyerem je znovu a
znovu jednáno a na zálohách na
práce je mu zaplaceno 2000 Kč. 
V této době se v církvi odvažuje
znamenitých staveb farář Machot-
ka z Plzně, který z nepatrné sboro-
vé hotovosti finanční vhodnými
zápůjčkami získal potřebný kapitál
a vybudoval celou řadu stavebních
objektů. Pozvali jsme si faráře
Machotku k nám, aby nám poradil
v našich starostech. V kázání nás
povzbuzoval k horlivosti v díle,
které jsme si předsevzali, a ve schů-

zi staršovstva prohlédl všechny
projekty, které jsme měli po ruce, a
všechny také ihned zavrhl jako
nehospodárné. Současně nám do-
poručil, abychom se obrátili na
plzeňského stavitele Gschwindu,
ten že nám vypracuje nejvhodnější
projekt. S Gschwindou jsme jednali.
Nabídli jsme mu za náčrtky 2000
Kč, ale to, co jsme dostali, bylo tak
nemožně nevkusné, že se nenašel
ani jediný člen, který by byl pro
tento projekt. Celý způsob jednání
stavitele Gschwinda s námi byl
krajně neseriozní a sbor zbytečně
vyhodil 2000 Kč. 
V plné práci nás zastihla bolestná
ztráta. Milý náš bratr kurátor Rous
se šel koncem března, po vykoupá-
ní v městských lázních, ohřát na
předjarní sluníčko na kopec Ostrý
nad Berounem. Sluníčko, které ten-
krát krásně svítilo, jej přivábilo 
k tomu, že se posadil na lavičku, jak
měl ostatně již mnoholetý zvyk tak
činiti. Druhý den onemocněl na
zápal plic a za několik dní po veli-
kém utrpení zemřel. Pohřeb jeho se
konal z modlitebny našeho sboru
na Velký pátek 26. března o 3. hodi-
ně odpoledne za veliké účasti členů
našeho sboru i veřejnosti beroun-
ské. Sbor osiřel a musel hledat no-
vého kurátora. Zesnulý Václav
Rous byl prostý člověk. Vyšinul se
z prostého brzdaře na přednostu
stanice. Byl to člověk umírněný,
který se vyhýbal sporům, ale na
svém, o čem byl přesvědčen, že je to
pravdivé, stál, a také ze svého evan-
gelictví nikdy neslevil.
Prožíval jsem tenkrát krajně napja-
tou dobu. Počátkem března jsme se

přestěhovali do státních domů
(Beroun II 612), kde byl o hodně
lepší a hlavně větší byt, než ten,
který jsme dosud obývali. 3. března
se nám narodilo první dítě – Věra -
v Praze v Zemské porodnici. Děťát-
ko nám nadělalo v prvním čase
mnoho starostí, bylo těžce nemocné
a žena s ním prožila první měsíc na
klinice v Praze.  
Staršovstvo jednomyslně zvolilo
novým kurátorem br. ředitele Jo-
sefa Kubíčka z Berouna. Br. Kubí-
ček se zpočátku zdráhal volbu při-
jmout, a když jsem jej navštívil,
vzpomínal na práci, kterou již
konal, a na to, jak malého vděku se
dočkal od faráře Stanislava Čapka.
Na staré hněvy však bylo zapome-
nuto a br. Kubíček, rodák ze sboru
v Hořátvi, volbu přijal. Pro sbor
jeho kurátorství znamenalo mnohý
užitek. Jako ředitel peněžního ústa-
vu má velmi reprezentativní vystu-
pování, jehož jsme potřebovali.
Drobní lidé si někdy stěžovali na
jeho aristokratické chování, které se
jim zdálo příliš chladné a málo bra-
trské. Ve skutečnosti je to člověk
srdečný a svému sboru slouží věrně.  
Přípravné práce ke stavbě uvázly
na mrtvém bodě. Hlavní překážkou
prodeje domu byl náš nájemník
Pospíšil, chráněný před vystěhová-
ním ochranou nájemníků. Několi-
krát došlo ke sporu i u soudu, kde
nám znovu a znovu sliboval, že byt
vyklidí. Ale když opravdu mělo
dojít k vyklizení, vždy našel novou
výmluvu a byt i krám obýval dál. S
Pospíšilem byl dům téměř nepro-
dejný.

Pokračování příště

Znáte to, máte na zahradě starý košatý ořech po babičce, který sázel ještě její
tatínek. Strom má široký pevný kmen, dává vám stín, brání větru a na větev
můžete ještě připevnit dětem houpačku. Léta letoucí vám dával hojné
plody, někdy více a někdy méně, ale vždycky vám to pokrylo spotřebu oříš-
ků v domácnosti. Pak ale přijde sezóna, kdy ořechy nejsou. Párkrát se to
ještě vzchopí, nicméně problémy jen rostou. Tu se ulomí větev, tu vyroste
dřevokazný choroš, tu se objeví dutina, kmen začne trouchnivět. Nakonec
za vámi přijde soused ve snaze získat sluníčko, že se bojí, aby mu ten starý
strom nespadl na bazén a že ho tedy máte pokácet. Jedno odpoledne a je
pryč.
Napadlo mne, zda to není tak trochu podobné našemu vesnickému sboru.
Celá desetiletí sloužil Bohu i křesťanům, kteří do něj přicházeli. Kořeny má
v první republice. Přežil fašismus, komunismus, trošku se vzchopil v deva-
desátých letech minulého století až se zdálo, že to zase bude lepší a lepší. Ale
najednou ten či onen už nemohl chodit na bohoslužby, jedna sestra šla do
domova důchodců, jiným zemřeli manželé, ta se vdala jinam, mládež šla
studovat do velkých měst a noví věřící nikde. Kaple začíná zít prázdnotou.
Přijde mi, že snaha oslovit dnešní společnost přijde vniveč asi jako pokus
naroubovat kokos na starý ořech. Nové obyvatelstvo obce žijící v domkách
za miliony si raději sedne do auta a zajede na bohoslužbu pár desítek kilo-
metrů daleko, protože tam mají na vánoce např. Rybovku, kterou zpívají
čtyři pěvecké sbory zároveň, než aby se dostavili na „trapnou“ obyčejnou
místní vánoční bohoslužbu jejíž vrcholem je maximálně vystoupení nějaké-
ho dítěte na flétnu.
Abych jen neskuhral, je třeba se zamyslet nad tím zda je či není dobré zasa-
dit nový strom. Samozřejmě jen tehdy, domnívám-li se, že ten náš starý cír-
kevní strom bude Pánem pokácen. Vím o faráři, který učinil něco jiného a
celý svůj vesnický sboreček čítající asi dvacítku věrných duší narouboval na
větev jiné církve s tím, že o tom +- řekl: „Úkolem duchovních je vyvést zbylé
křesťany z církve umírající do církve ještě živé, aby bylo posíleno Tělo Kris-
tovo a aby věřící v dohasínajících sborech neodpadli.“ V listu Korintským se
beztak píše: „Ve skutečnosti však je mnoho údů, ale jedno tělo” (1 K 12,20) 
Znám ale i případy, kdy například někteří letniční neustále zakládají nebo
přejmenovávají nové sbory ve snaze nabídnout „novou církev“. Všímám
si, že tato strategie je funkční a na některé lidi zabírá, i když možná někdy
jen dočasně. Otázkou je, zda-li je to před Bohem správné. Osobně se spíše
kloním k církevnímu slučování, nicméně respektuji, že cesty Páně jsou
nevyzpytatelné a že hlavní Hospodinovou vůlí je, aby jeho Slovo bylo hlá-
sáno.
Na druhou stranu i velmi stará církev může být vitální. Pokud hlásá Boží
Slovo v pravdě a lásce, Pán Bůh se sám postará o to, aby dobrý strom neu-
stále rašil nové zelené ratolesti. Možná je mým úkolem jen udržet víru, aby
po mně mohl přijít někdo, kdo místní sbor restartuje a nabije novou energií.
Možná jen přespříliš propadám skepsi. Píši ale o tom, protože vím, že tyto
myšlenky nemám sám, ale že je se mnou sdílí řada věřících, kteří se opráv-
něně obávají o budoucí osud svých křesťanských sborů. Domnívám se, že
nejdůležitější je vydržet a nevzdávat to. Tuším, že kazatele, faráře a členy
rad starších vždy velmi bolí, když lidé rezignují a přestanou svému sboru
pomáhat a nebo dokonce i do něj chodit. Myslím si, že právě v dobách nej-
těžších záleží doslova na každém z nás jak se vůči své církvi a tedy i vůči
Bohu zachová. I naše osobní špatné rozhodnutí se může stát tím pomysl-
ným hřebíčkem do rakve či poslední kapkou v moři a způsobit odumření
místního údu křesťanské církve. A to i se všemi následky, které takové bez-
věrectví může regionu přinést. Neboť tam, kde se lidé nemodlí k Bohu, není
Boží požehnání, ale dříve či později přichází prokletí a Boží trest.

Ivo Kraus

staré stromypamátce statečných duchovních
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Když někdo vyjádří obavy z islámu, případně ze společenského
vývoje určovaného genderovou ideologií, snadno si vyslouží
nálepku „prodavač strachu“ nebo „šiřitel strachu“. Vyslouží
si ji od lidí, kteří se evidentně nebojí a kteří vyjádřené obavy
považují buď za hloupost (nedostatek vzdělání a osvěty), nebo
přímo za zlovůli. Ti nebojácní, kteří bázlivé takto ocejchují,
soudí, že takoví lidé by měli být přinejmenším vytlačeni z ve-
řejného prostoru, případně rovnou potrestáni (viz žaloba České
ženské lobby na Prof. Piťhu).
Navrhuji, abychom rozlišovali obavy, strach a paniku. Pokud
bychom chtěli pojmout věc ještě šířeji, měli bychom ještě odli-
šit bázeň před Bohem a strach. (Jsem rád, že nám to čeština
umožňuje. V anglosaském světě musíme dost zeširoka vysvět-
lovat, že bázeň před Bohem, fear of the Lord, není totéž jako
strach z nákazy nebo z velkého černého psa, který se na nás
řítí.)
Panika křesťanu nesluší. Svědčí o nedostatku víry – víry, že
Bohu se věci nevymkly z rukou. Křesťan by skutečně nikdy
neměl být motivován panikou.
Se strachem a s obavami je to složitější. Když se na vás skuteč-
ně řítí velký černý pes, který nadto nepřátelsky vrčí, byli byste
blázni, kdybyste neměli strach (tedy pokud nemáte zrovna v
ruce flintu, z níž umíte střílet). Za takový strach netřeba se
stydět – patří k pudu sebezáchovy, s nímž jsme byli stvořeni,
nebo, chcete-li, který v nás vypěstovala zkušenost. Pokud vidí-
te ceduli „pozor – padá omítka“ a přejdete na druhý chodník,
rovněž to nelze označit za zbytečný strach či dokonce za nedo-
statek víry, ale za rozumné rozhodnutí.
Pokud se mnou až potud souhlasíte – a mám zato, že ve výše
uvedeném se mnou mohou souhlasit i mí kritici – dostáváme
se k oblasti, v níž se, alespoň na první pohled, neshodneme.
Budu mluvit o „strachu z islámu“, či, pokud někdo touží po
vědečtějším označení, o „islamofobii“, případně o strachu z
vnucování určité ideologie společnosti. Připadá mi, že mám
určitou morální výhodu, protože ty, kdo mé obavy nesdílejí,
nepovažuji za „morálně vadné“, zatímco oni „nás“ považují
za nemravné lidi, kteří záměrně šíří strach a které je potřeba
odhalit, odsoudit a umlčet. Kromě toho připouštím, že islamo-
fobie může v určitých polohách být skutečně patologická, což se
projevuje nesmyslnými hesly typu „Havířov bez migrantů“,
nebo – v případu ze středních Čech – dokonce snahou islámské

nebezpečí vymyslet a navodit představu, že muslimští teroristé
už skutečně útočí i u nás. A dále nemohu nevidět, že mezi
námi žijí skutečně zlí lidé, kteří na sociálních sítích navrhují,
aby se muslimové rovnou stříleli, a to dokonce i děti. Mrzí mě,
že někteří lidé takto smýšlejí, a nechci s nimi mít nic společné-
ho. Pro jejich postoje a jednání nemám omluvu.
Znamená ale to, že pokud se vyskytují takové patologické (a
jako křesťané řekněme rovnou: hříšné) jevy, že veškeré obavy
jsou neopodstatněné a zbytečné?
Těžko to vyprávět příbuzným těch, kdo byli migranty znásil-
něni nebo dokonce zabiti. Těžko to vyprávět rodičům unese-
ných dětí v anglickém Rotherhamu. Tito rodiče marně hledali
pomoc – a po letech se ukázalo, že policie i funkcionáři místní
samosprávy kryli pakistánský gang, který tyto děti unášel.
Podobně se vůbec nedivím matkám žijícím v Norsku (nepíšu
norským matkám, protože jde často o ženy, které se do Norska
přistěhovaly), pokud je navštíví obávaný Barnevernet. Nad
důvody odebírání dětí touto organizací se člověk skutečně
nemůže nepozastavit.
Přiznám se, že kromě toho, že se takové věci děly a dějí, ve mně
vzbuzují obavy ještě další okolnosti. Například to, že ti, kdo v
Rotherhamu nezasáhli, ačkoli o těch zločinech věděli, nebyli
nijak potrestáni, zatímco ten, kdo na ně upozorňoval, byl nako-
nec sám šikanován. A přiznám se, že klidu mi nepřidala nedáv-
no médii zmíněná informace německého statistického úřadu, že
42 % dětí mladších šesti let pochází z migrantských rodin.
Rozumějte mi dobře: Těm dětem přeji skutečně vše nejlepší.
Ale vzbuzuje ve mně určitý neklid, že Německo přestává být
Německem.
Jsou prostě věci, nad kterými nemohu jen tak mávnout rukou.
A pokud mi někdo vyčítá, že šířím zbytečně strach, nesu to
těžce. Myslím si, že bagatelizace problémů nic neřeší.
Proto radím: Zkoumejte, zda se něčeho neobáváte zbytečně.
Nečelíme útoku mimozemšťanů. V Německu nenastává apo-
kalypsa. V České republice nedochází k hromadnému odebírá-
ní dětí z křesťanských rodin. Na druhé straně dochází v naší
společnosti k posunům, které někteří vítají jako pokrok, ale
které mně se jeví jako cesta do zkázy. A pokud vidíte, že něco
jde opravdu kamsi šejdrem, nebojte se bát. Někdy jsou obavy
namístě.

Dan Drápal

nebojte se bát

„Zazpíváme toho čehotřeba?“ Tak se zeptalo, dle vyprávění jedněch
rodičů jejich dítě, svými výroky přeroztomilé. Nevím, zda děvče či kluk
a v jakém věku, nejspíš ještě před školou. Ale dokazuje to, jak samo-
zřejmý je tento “žravý“ popěvek při různých setkáních a zřejmě (dou-
fejme to vydrží), i v mnoha rodinách.
A bylo by lze obsah téhle „drobnůstky“, její původ neznám, rozvádět
dále. Čeho je každému žijícímu třeba v dětství, v dospělosti či někdy
pak, když se den nachýlí?
Regály v marketech ba i v menších samoobsluhách, stavěné tak, aby se
pod tou přemírou a přerůzností neprohýbaly, to je tedy víc než  chléb?
Ale co ta radostná srdce?
Fejeton, glosa, či jak bych tohle nazvala, není výčet otázek a odpovědí,
to jen tak mne napadlo, když se ona chuťové pohárky správně ladící
píseň zpívala. Nazvala jsem ji, pravda, trošku rozverněji než se možná
sluší, snad nevadí? 
Není to ani recenze na ni. Možná je to malý církevní kýček, hrstička frá-
ziček před dobrým obědem, ale nechybí zde hravost a roztomilost.
Zpívá každý pro vyváženost hlavně každá, a je příjemné, jsou-li pří-
tomné dětské hlásky! A ty pokusy o kánon!
A kde lze najít nejvíc informací o tom, čeho třeba? Kdyby to nebylo v
církevním časopise, vzpomněl by leckdo tlusté svazky děl filosofických
už od Antiky, Dantovy Božské komedie, Shakespeara a co já vím, čeho
ještě. Tož tohle vše, ač jde o církevní časopis, určitě nelze zpochybnit,
ale také ne to, že --- tam to všecko je! 
Takže Starý zákon, Kniha přísloví, kapitola 15., verše 16 a 17, a pěkně po
kralicku!
Lepší jest maličko s bázní Hospodinovou než poklad veliký s nepoko-
jem. 
Lepší jest krmě ze zelí, kdež jest láska, nežli krmný vůl, kdež jest nená-
vist. 

Eva Budzáková

Čeho třeba?!?



Když se dívám zpět, prožil jsem
toho tolik, že by se dalo psát vždy
samostatně o několika životních eta-
pách, kterými jsem prošel. Narodil
jsem se dva měsíce před vypuknu-
tím 2. světové války. Dětství jsem
prožil v Nosislavi v pěkné křesťan-
ské zemědělské rodině, spolu se tře-
mi sourozenci Slávkem, Jendou a Li-
duškou. Vedle rodičů s námi žil ještě
svobodný strýc a dědeček, kterého
jsme měli moc rádi, protože uměl
pěkně vyprávět příběhy z Bible a
měl na nás děti čas. Každou neděli
dopoledne jsem chodil s rodiči a se
sourozenci do kostela Českobratrské
církve evangelické a odpoledne 
k dědečkovi na bohoslužby brněn-
ské kazatelské stanice dnešní Církve
bratrské.
Pamatuji si na německé vojáky, kteří
měli hezké koně. A také na ruské
vojáky, kteří k nám přišli do sklepa,
kde jsme bývali, když přes nás pře-
cházela fronta. Ti u nás bydleli něko-
lik měsíců. Byli na nás hodní, a když
mě jeden rudoarmějec přejel na sil-
nici autem, ti naši mě jiným autem
zavezli do Brna do nemocnice. Celé
léto jsem proležel v sádře, od paty až
po prsa. Když nám jeden z našich
hostů postupně snědl všechny kom-
poty a maminka mu domlouvala,
snažil se to napravit tak, že mě jed-
nou přinesl velkou větev plnou zra-
lých třešní a položil ji na mě, abych si
doplnil vitamíny. Cítil jsem se jako v
koruně stromu.
V první třídě nám pan ředitel tak
pěkně a poutavě vyprávěl o panu
prezidentovi Masarykovi, že jsme si
ho hned zamilovali. Pak nás ještě
učil milovat pana J. V. Stalina, proto-
že ten nás měl také všechny moc
rád. Postupně jsem si názory o tom
druhém musel poopravit, zvláště
když jsme jako malé děti počátkem
padesátých let sledovali v rozhlase
komunistické procesy s lidmi, kteří
měli jiné politické názory než oni. To
jsem poprvé v životě prožíval vnitř-
ní úzkost z moci zla.
Ještě si vzpomínám na průběh násil-
né kolektivizace zemědělství. Tatí-
nek byl soukromý zemědělec a brá-
nil se vstoupit do JZD až do roku
1958, kdy nás pak soudruzi udolali,
pole, dobytek i stroje sebrali a tak
donutili vstoupit do družstva. Děti
bývají obzvláště vnímavé na každý
projev nespravedlnosti a křivdy. 
V té době začalo na venkově platit
heslo „kdo nekrade, okrádá svou
rodinu“. Jsem vděčný za rodiče,
kteří i v takových těžkých okolnos-
tech se báli víc Pána Boha než lidí a
podle toho se také chovali a rozho-
dovali. V důsledku takových jejich
postojů mě nepustili studovat na
gymnázium, i když jsem k tomu měl
dobré předpoklady. Rok po ukonče-
ní základní školy mě dovolili studo-
vat na strojní průmyslové škole 
v Břeclavi. Na vysokou školu to zase
nešlo, i když jsem průmyslovku
končil s vyznamenáním. Ale neměl
jsem to rodičům vůbec za zlé, spíš
jsem si jich za to víc vážil.
V Břeclavi jsem chodil do mládeže
ČCE. Syn tamního faráře, Jenda
Matějka, mě pozval na evangelizač-
ní kurz do Bělče. Tam pod vlivem

výkladů Božího slova a svědectví
víry některých lidí jsem prožil obrá-
cení. I když jsem před tím o existen-
ci Boha nikdy nepochyboval, osobní
vztah víry k Pánu Ježíši jsem prožil
až v této chvíli. Po shromáždění
jsem šel do lesa a poprvé v životě
jsem se modlil tak, že jsem věděl, že
mluvím s živým Pánem. Život se mi
odvíjel jako ve filmu a všechno špat-
né jsem v modlitbě vyznával a prosil
za odpuštění. Prožil jsem velikou
úlevu a děkoval za možnost nového
začátku. Když jsem jel na kurz, Bibli
jsem měl schovanou v baťohu. Na
cestě domů jsem se ve vlaku nemohl
od čtení Bible odtrhnout. Všechno
teď ke mně mluvilo nově, všechno
jsem četl jakoby novýma očima.
Tři měsíce jsem pracoval jako dělník
na vrtné věži v naftových dolech
Hodonín a pak jsem nastoupil na
dva roky vojny do Prahy. Byla to
užitečná zkušenost v tom smyslu, že
jsem i v tak drsném prostředí mohl
prožívat Boží přítomnost a pomoc 
i když se mě soudruzi důstojníci
snažili přivést k rozumu. Boží věr-
nost byla silnější. Po vojně jsem na-
stoupil v Brně v První brněnské stro-
jírně jako konstruktér. Další pokus o
studium na vysoké škole opět ze
stejných důvodů nevyšel. Začal jsem
se tedy učit německy a pak i anglic-
ky. Přitom jsem se věnoval vedení
mládeže v brněnském sboru Církve
bratrské. V roce 1966 jsem se pokusil
alespoň o dálkové studium na vyso-
ké škole. To už by mě soudruzi té-
měř dovolili, jen se mě na příkaz
shora optali, jestli ještě věřím v Boha.
Chtěli mě dokonce pomoci tak, že ať
řeknu ne a že si mohu věřit dál, že je
to formalita. Když jsem řekl, že ano,
věděl jsem, že tato cesta je pro mě
uzavřena. Ale prožíval jsem nádher-
ný pokoj, protože jsem si uvědomil,
že moje budoucnost je v Božích ru-
kách. A byla. O rok později, kdy
jsme se s několika přáteli modlili,
otevřela se mi cesta ke studiu na Ko-
menského evangelické bohoslovec-
ké fakultě v Praze.
S mojí Liduškou jsme se seznámili 
v mládeži brněnského sboru a vzali
jsme se po třetím ročníku mého stu-
dia teologie, ona měla právě po pro-
moci na Lékařské fakultě v Brně.
Čtvrtý rok studia jsem dostal stipen-
dium na bohoslovecké koleji v Lon-
dýně a to bylo náramné obohacení
pro mou další službu. Po ukončení
studia jsem necelé dva roky praco-
val ve slévárně jako dělník a přitom
jsem jako pomocný kazatel sloužil
na kazatelských stanicích brněnské-
ho sboru CB. V roce 1974 jsem na
jedenáct let přijal službu kazatele 
v Rakovníku, z toho rok 1981 jsem 
z pověření Ekumenické rady církví
pracoval na Ekumenicko-misijním
centru v Berlíně, NDR. Od roku 1985
jsem byl pět let kazatelem v Olo-
mouci a souběžně s tím jsem byl
zvolen referentem ERC (...) pro bib-
lickou práci. V té době jsem dokon-
čil několikaleté studium a práci na
své dizertaci a byl promován dokto-
rem teologie na Komenského evan-
gelické bohoslovecké fakultě v Praze
v roce 1986.
Po listopadu 1989 se v naší zemi na-

skytla možnost obnovit práci České
biblické společnosti. Protože jsem
měl už pět let zkušeností ve spolu-
práci se Spojenými biblickými spo-
lečnostmi, byl jsem pověřen zástup-
ci církví ERC, abych se tohoto úkolu
ujal. Tak jsem na 14 let přešel znovu
do Prahy a postupně se nám s Boží
pomocí podařilo sestavit tým spolu-
pracovníků z pěti církví a vybudo-
vat nové centrum pro Českou biblic-
kou společnost - Dům Bible v Praze
Kobylisích. Během těch let jsem
mohl navštívit celou řadu zemí a
poznat mnoho bratrů a sester z nej-
různějších církví a přitom poznávat,
že patříme k sobě, že smíme tvořit
jednu rodinu Božích dětí v tomto
světě. V té době jsem také pomáhal
se založením a rozjezdem další
mezinárodní organizace Scripture
Union v naší zemi. Po dobu dvanác-
ti let jsem externě, jednou za týden
vypomáhal s učením Novozákon-
ních předmětů na Evangelikálním
teologickém semináři v Praze.
Po odchodu do důchodu jsem od
roku 2005 dva roky administroval
ve sboru CB v Letovicích a pak ještě
tři a půl roku ve dvou dalších sbo-
rech v Brně, kde dnes bydlíme 
s manželkou Lydií už sami, teoretic-
ky v důchodu „na plný úvazek“.
Pán Bůh nám dal dva syny. Oba dva
jdou ve šlépějích svých rodičů. Jenda
je kazatelem v CB ve Vlašimi a s man-
želkou Maruškou mají 4 děti, Ma-
rečka, Kristýnku, Verunku a Davíd-
ka. Mladší syn Pavel pracuje jako
zubní lékař a převzal tak soukro-
mou praxi po mamince. S manžel-
kou Jituškou mají tři děti, Anežku,
Juráška a Zuzanku. Všech sedm
vnoučat máme moc rádi, radujeme
se z nich a jsme za ně Pánu Bohu
vděčni. Při tom všem bohatém a
pestrém životě, kdy jsme procházeli
i nesnadnými zkouškami a těžkost-
mi, ale i radostmi, teď když jsme
zůstali sami, se máme s manželkou
čím dál víc rádi a jsme pánu Bohu
jeden za druhého velice vděčni.

vzpomínka na emeritního ředitele
biblické společnosti Jiřího luklaMezi " osmičková jubilea " patří nepo-

chybně i to, které připomíná rok 1518,
příchod Michaela Weisseho do Čech.
Bratr Michael se narodil (1488) ve slez-
ské Nyse, kde absolvoval základní
vzdělání. Poté se přihlásil na universitu
v Krakově. Tam patřil k imatrikulační-
mu slibu studentů i tento dovětek "
nebudu zastávat bludy odsouzeného
Husa, které škodí církvi ". - Po té se ocit-
nul v Breslau, dnešní Vratislavi, kde se
setkal s reformními myšlenkami Marti-
na Luthera. A rozhodl se vyjít touto ces-
tou. Prakticky to znamenalo, že musel
opustit Breslau i Slezsko.
Vydal se do sousedních Čech, kde nako-
nec skončil v Litomyšli, místě kde byl
jeden ze "střediskových sborů" Jednoty bratrské. Michael se do tohoto spo-
lečenství zapojil (zřejmě v něm našel duchovní domov). A po době osvěd-
čení se byl pověřen péčí o sbor této církve v nedalekém Lanškrouně.
Sbor v Lanškrouně se vyznačoval dvojím. Mateřským jazykem jeho členů
byla němčina. A zjevně byl otevřený i pro myšlenky, jež šířilo hnutí valden-
ských. To se projevilo docela prakticky i tak, že když v roce 1480 propuklo
v okolí Berlína pronásledování valdenských (kdy upalování bylo samozřej-
mostí), byl z Lanškrouna vypraven posel (bratr Tomáš) s nabídkou přestě-
hování se na lanškrounsko. Tato nabídka byla přijata a lanškrounské spole-
čenství se tak rozrostlo o řadu těchto tehdejších migrantů.
Péče bratra Michaela o lanškrounské stádečko se projevila i tak, že pro ně –
na jejich žádost - sestavil kancionál. Byla to sbírka 176 písní, jednak přejatých
z jiných duchovních tradic, jednak duchovního pokladu Jednoty, jednak
písně, které sám vytvořil. Je to sbírka, která se soustřeďuje především na dílo
Kristovo. Jsou zde i písně, které pamatují na " všední den " s jeho starostmi
(duchovní písní má den začínat a právě tímto způsobem být i uzavřen). Je 
v něm i několik písní určených pro děti, o kterých se předpokládá, že kromě
Desatera a Otčenáše znají i osmero Ježíšových blahoslavenství podle
Matouše. Poměrně velká pozornost je věnována i večeři Páně, která je "peče-
tí" (stvrzením) Kristova díla na této Zemi. Jistě zajímavé je i to, že mezi pís-
němi zařazenými do kancionálu je u nás dobře známá " Radujme se vždy
společně ", která zazněla nedávno při vzpomínkových bohoslužbách ke 100.
výročí ČCE v Pardubicích. Kancionál byl vytištěn v Mladé Boleslavi v roce
1531 a i po tiskařské stránce je to mimořádně zdařilé dílo.
Kancionál nezůstal pouze lokální záležitostí. Dostal se i do Strassburku,
města příznivě nakloněného reformaci. Zde "padla do mysli" Kateřině
Schutz, která se později provdala za strassburského reformátora Matouše
Zella. Paní Kateřina o kancionálu tvrdila, že "je v něm takové porozumění
Božím skutkům, že je žádoucí, aby jej všichni znali". A protože paní Kate-
řina byla ženou nejen líbivých slov, ale i činu, zařídila, aby ve Strassburku
vyšlo levné vydání tohoto kancionálu. - V tu dobu pobýval ve Strassburku
Jan Calvin, který sem přišel po neshodách s ženevskou vrchností. Po něja-
kém čase se vrátil a s ním i Weisseho písně, které byly zařazeny do tamního
kancionálu.
Protože Michael byl zřejmě muž schopný i co se theologie týče, byl vedením
Jednoty pověřen, aby spolu s Janem Rohem vedl rozhovory s Martinem
Lutherem. A tak tohoto reformátora navštívili celkem pětkrát (odhaduji
vzdálenost Lanškroun Wittemberg na nejméně 400 kilometrů, kterou bylo
třeba zřejmě urazit " per pedes "). Rozhovory byly bratrsky otevřené, i když
ne stejnohlasé (zejména co se večeře Páně týče), přesto si jeden druhého
vážil. Luthera, který pokládal hudbu za důležitou součást duchovního živo-
ta, zaujal Weisseho kancionál – převzal z něho řadu písní. A věci se mají tak,
že v současném německém církevním evangelickém zpěvníku je celkem 11
Weisseho písní, zatímco v současném zpěvníku užívaném v ČCE jedna a
jedna je v tzv. Dodatku.
Jak by věci pokračovaly, těžko posoudit. Skutečností zůstává, že Michael byl
v roce 1534 pozván na hostinu na lanškrounský zámek. Jejím zřejmě nechtě-
ným výsledkem bylo, že krátce na to zemřel jak Michael, tak římskokatolic-
ký kolega. A stejně dopadl zámecký hostitel. Má se za to, že šlo o otravu
masem.

"Pomoz nám Bože, abychom byli tvými rytíři a konali tvou vůli"
úryvek z jedné písně do kancionálu zařazené 

Ondřej Soběslavský, duchovní za zenitem

micHAel Weisse
1488 nysa, polsko - 19. 3. 1534 lanškroun
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v pátek 17. srpna 2018 náhle zemřel ve věku 79 let thdr. Jiří
lukl, emeritní ředitel České biblické společnosti a kazatel církve
bratrské. rozloučení se konalo 23. srpna ve sboru církve bratr-
ské v brně, kounicova 15. Jiří lukl byl v roce 1990 pověřen
obnovou biblické společnosti, kde působil 14 let jako její ředitel.
o jeho životě se nejvíc dozvíme z jeho vlastních vzpomínek.

redakce

přátelé, každému z nás daroval bůh život. 
to něco znamená. to znamená - nejsme zde náhodou.
ke každému z nás má bůh vztah. Je to vztah zájmu, účasti,
lásky. 
tato skutečnost na nás působí zázračně:
tak například - smíme se napřímit a usmát.
smíme si dovolit jednat laskavě v situacích, v nichž by se nabí-
zelo jednání nelaskavé. 
smíme vycházet ze svých domovů s nadějí, že do cíle dojdeme.  
Ano, zcela určitě budeme mít starosti, budeme vršit selhání a
neúspěchy, my i naši blízcí budeme nemocní, budeme umírat. 
naše naděje spočívá v tom, že kristus žije, a je mocnější než
naše selhání, než naše neúspěchy, že je silnější než smrt. 
tomu věřme. 
vykročení do další stovky let naší země provázejme láskou a
nadějí, úsměvem a zpříma. 
A buďme vděční.

daniel Ženatý, synodní senior Čce
při shromáždění modlitba za domov


