
HosPodiN ocHráNí svůJ lid
ŽAlm 34,8

Immanuel. S námi je Bůh. Jak ra-
dostná zpráva. Jak lahodně zní
duši toho, kdo vnímá temnotu
kolem sebe, ale především ve své
duši. Kdo má obavy z toho, co bu-
de… Více než kdy předtím, ke mně

v letošním adventu promlouvá
Boží ujištění. Všechno pro tvoji zá-
chranu je hotovo, člověče. Nemusíš
se snažit, aby se to stalo. Dokonce
se ani nemusíš snažit, aby se zá-
chrana stala skutečností tvého živo-
ta. Vyřešil jsem tvoje vzdálení ode
Mne – tvůj hřích. Otevřel jsem ti
cestu zpět ve svém jednorozeném
Synu. Pozval jsem tě na hostinu a
mám pro tebe připravený věčný
příbytek, až bude stan tvého po-
zemského přebývání stržen. Ta
hostina bude v každém případě.
Tobě stačí přijmout pozvání. Při-
jmout mé pozvání k záchraně. 
V předvečer adventu jsme v Měst-
ské knihovně Mikulov zahajovali
výstavu Bible mluví. Fotografické
portréty lidí, kteří Boží pozvání při-
jali. Každý portrétovaný připojil
krátké vyznání, čím pro něj Bible 
je. Každé vyznání je svědectvím o
tom, že Bůh jedná v životech „oby-
čejných“ lidí. V životech všech,
kdo ho hledají, kdo ho milují…
Výstava neprezentuje úžasné por-
tréty, nebo „úžasné“ lidi – i když

všechny, kdo byli ochotní takto
zveřejnit své tváře a svoji víru, za
úžasné považuji – ale především
ukazuje na úžasného Boha. Moc-
ného, laskavého, pevného… toho,
který je s námi. Který vstupuje do
našich všedních dnů. Do našich zá-
pasů, temnot, ale i radostí a všeho,
co žijeme. 
Boží Slovo se nemění. Ježíš Kristus
je stejný včera, dnes i navěky. Bůh
je útočiště a pevná tvrz pro každé-
ho, kdo se k němu utíká. Jediné,
co se může změnit, jsme my. Postoj
našeho srdce a následně celý život.
Dnes ještě můžeme přijmout po-
zvání na Boží hostinu. Dnes se
můžeme před Bohem pokořit a
přes všechnu lákavost našich vlast-
ních plánů poslechnout jeho hlas. 
Proto prožívám letošní advent ra-
dostněji, než kdy jindy. Bůh je s ná-
mi a z toho se radujme celým srd-
cem. Bůh sám se položil táborem
kolem nás a ochrání nás. 

Ctirad Hrubý, kazatel sboru 
Evangelické církve metodistické 

v Mikulově
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Heslo roku 2019
Hledej pouze mír, 

jak lovec za ním jdi.
Žalm 34,15b

36-37/2018

Poselství ke čtvrté adventní neděli

O Vánocích myslíme na vyvrcholení
Boží pozornosti a lásky k člověku,
jak o něm mluvil prorok před staletí-
mi. Chodícím v temnostech a sedí-
cím ve stínu smrti svitlo divem Bo-
žím. Narodilo se dítě (Iz 9,6), naděje
nových možností. Marii, snoubence
Josefa, tesaře z Nazaretu, se narodil
prvorozený syn Ježíš, člověk brzy
neochvějného vědomí své jednoty s
Otcem, jehož věc přesahuje obsta-
rávky světa tohoto (L 2,49).
Od nepaměti se lidé ohlížejí po dni,
kdy přišli na svět, ačkoli „lepší je den
smrti než den narození člověka“ soudí
stará moudrost (Kaz 7,1). Když slavil
Herodes Antipa, řekla si při té příle-
žitosti zasloužilá tanečnice králi o

popravu vězněného proroka, Křtite-
le a Ježíšova mluvčího, který veřejně
vyzdvihl jeho jedinečnost (J 1,29):
„Hle, Beránek Boží, který snímá hřích
světa!“ Rozkřiklo se evangelium
změny člověka a jeho údělu mocí
Boží: Přiblížilo se Boží kralování.
Čiňte pokání a věřte. Opět to bude
jinak než jak jste si vysnili a přáli. 
Nikde v Bibli nečteme, že by se svý-
mi učedníky jejich Pán a Mistr slavil
své narozeniny, ačkoli slavení je jeho
veliké téma: Věřící v něho míříme ke
královskému hodu svatby Syna.
Pojďte, již připraveno jest všecko 
(L 14,17). Všem nám odkázal smysl a
výpověď společného posledního
jídla, když nad chlebem významně

promluvil o svém vtělení jako o na-
šem živobytí a podal poslední svůj
kalich z plodů vinné révy se slovy:
„To je má krev, té Nové Smlouvy, která
se vylévá za mnohé... Nápoj života z
plodů mé duše...“ Na rozdíl od této
slavnosti svého sebevydání na vy-
koupení za mnohé (Mk 10,45), kdy
„smrt Páně zvěstujeme, dokud nepřijde“
(1 K 11,26), své narozeniny s nimi
neslavil nikdy.
To církev Vánocemi dodatečně ocho-
čila (domestikovala) evangelium, a 
z vitríny bibelotů si je dnes každo-
ročně vyndá v pohodě i nevěřící „až
do posledních končin země“, urbi et
orbi. Tak to by bylo. Už jenom přijď,
Pane Ježíši!...
Ani o Štěpánovi, prvním mučedníku
křesťanské církve, nevíme, kdy a kde
se narodil. Víme však, že byl z ini-
ciativy židovské rady ubit kameny.
Příběh muže, zvoleného spolu se
šesti dalšími, aby se staral o vdovy a
staré, opuštěné a nemohoucí, se děje
neokázale a mnohým by se za po-
zlátky kolem Jezulátka ztratil, nebýt
pobožíhodové koledy, původně
kolekty, sbírky na chudé.
Zaměstnán obstaráváním obživy
někdy rozvaděných a hašteřících se
věřících, Štěpán možná ani příliš
kazatelských příležitostí neměl. 
V sepsání apoštolských skutků čte-
me, že pln Ducha svatého, víry a
moci, činil divy a veliké zázraky 
v lidu, když nakláněl srdce lhostej-
ných k milosrdenství a dobročinnos-
ti. Ne všichni spěchali prodat statek

Štěpán sk 6,7-15; sk 7,1-60
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Letošní rok 2018 byl plný jubileí. Vánoce jsou jeho krásným vrcholem.
Jsou stálé jubileum Boží lásky, věrnosti, štědrosti, pokoje i naděje.
Vzácné dary od Pána Boha a pro všechny. Ve vánočním evangeliu čteme:
Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude
pro všechen lid. Narodil se vám dnes Spasitel.“ Tedy i pro každého z nás.
Žijeme v současném rozbouřeném světě napěchovaném strachy všeho
druhu, a tu slyšíme: „Nebojte se.“ To je dobře.
Náš nevelký, umenšený stát si poněkud velkolepě připomínal svých, vše-
lijak přerušovaných, sto let trvání. Netrpělivě až zmateně se rozhlíží, kam
se zařadit v politicky, ekonomicky, filosoficky, kulturně i nábožensky
rozmanitém proudění dneška. Přejme si všichni společné a odpovědné
rozhodování.
Podobně i nevelká Českobratrská církev evangelická vzpomínala století
své pouti. Snad s moudrým vědomím, že kořeny jsou hlubší a starší pro
ni, stejně jako pro křesťanství jako celek. Také se rozhlíží, jak napravit
historické rozdělení jedinečného poselství Kristova evangelia. To rozhlí-
žení bych přál všem křesťanským církvím. Posléze s rozhodnutím už
konečně společně sloužit evangeliem, tou jedinečnou nabídkou pro život,
která není tvrdou povinností. Boží láska má právě takovou velkorysost.
Jubilování máme za sebou. Slavíme Vánoce roku 2018 a jejich trvalou
bohatou nabídku z Boží strany. Má podobu lásky, pokoje a dobré vůle.
Nádherná Vánoční Trojice. Obsahuje tolik potřebné dary pro dnešek i
pro zítřek pro nás všechny. Rok plný jubileí se uzavírá. Na jeho konci při-
cházejí Vánoce s nevídanými inspiracemi pro náš obyčejný život. Sdělují
prostě a civilně, citlivě i naléhavě mimořádnou zprávu. Náš život s naši-
mi blízkými, známými, s lidmi kolem nás, je a má být každodenní jubi-
leum, slavnost. A bude jí vskutku, když si budeme naslouchat, vzájemně
se přijímat, pomáhat si, radovat se i společně plakat, odpovědně pečovat
o ten malý okruh přírodního světa, ve kterém se pohybujeme a žijeme. To
je program, který dobře známe. Jen jej naplňovat. To bude to pravé sla-
vení trvalého jubilea. 

Josef Hromádka

Jedno trvalé jubileum

Novoroční ekumenická slav-
nost 2019 bude mít téma Na-
děje. 
Česká televize ji bude přenášet
ze Sboru Církve bratrské v Čer-
nošicích 1. ledna 2019 od 18 do
19 hodin.
Srdečně zvou Ekumenická rada
církví v České republice, Česká
biskupská konference a Sbor
Církve bratrské v Černošicích, 
ul. Hradecká 2192. Slavnosti se
zúčastní představitelé církví,
kázat bude předseda Rady Cír-
kve bratrské David Novák.
Pokud se budete chtít zúčastnit
osobně, je nutné přijít do 17.45
hodin.

(red)

AktuAlitA: NovoročNí ekumeNická slAvNost

KrásnéVánoce a úspěšný rok 2019
přeje redakce



a rozdělit se o to, co měli (Sk 2,44-
46). Někdy je to zázrak... Štěpán
neříká dej, dej, ale vezmi. Vezmi 
z daru Boží MILOSTI i tu ochotu
svého srdce ku pomoci bratru 
v nouzi. Protivníci by proti samotné
žebrotě nejspíš nic neměli, kdyby
tenhle dobrodinec nezneklidňoval a
neprovokoval řečmi o potrestaném
Nazaretském jako o Božím Mesiáši.
To pak je po pohodě i po Vánocích:
Odklidíme ho!... Argumentuje pro-
roky v opovážlivých souvislostech,
osočuje veleradu, a nedá si říct. Ná-
mitky vzdělanějších s ním nehnou.
Říká si o malér. Pomýlený tím Je-
žíšem roztrubuje, že z mrtvých
vstal. To se uvidí. Přiveď ho! Nechá-
peš, že nám tím hrozíš?
Vzkříšený zkazí místo toto a promě-
ní ustanovení, která nám dal Moj-
žíš? Škodíš pověsti Božího příbytku,
místu dávných zjevení Hospodi-
novy slávy. S chvalami a obětmi
sem míří zástupy zdaleka. Nejen
město z toho žije, a najednou: Ne-
zůstane kámen na kameni, který by
nebyl zbořen? Zlořečíš chrámu a
ohrožuješ nás všecky. Pobuřuješ,
strašíš lidi, rouháš se...!
Svatyní se ti zdá lidské srdce, kde
Požehnaný slovem a Duchem pře-
bývá? Budiž, jak se to vezme, že...
Avšak krmit prosťáčky tím, že jsou
chrám Boha živého? Posvěťte se a
někde za dveřmi svého pokojíku se
modlete v Duchu a Pravdě? To by-
chom to tady rovnou mohli skončit
a z chrámu mít vlastivědné mu-
zeum. Tak to prr! To je příliš!
Chytili ho a vedou do rady. O svěd-
ky obžaloby za přiměřený honorář
žádná nouze... Vypravěč Lukáš se
zmiňuje o zvláštním jasu Štěpánovy
tváře: Ne, on se nestará, co řekne,
aby vyváznul. Myslí na toho o Veli-
konocích a svěřuje se Duchu Utě-
šiteli, Duchu Pravdy. V jeho síle a
inspiraci se chápe obšírné rekapitu-
lace ne vlastní dobročinnosti na
svoji obhajobu, ale Božího milosr-
denství k vyvolenému lidu od pra-
dávna: Tady pohleďme do zrcadla,
muži bratři a otcové!
„Bůh slávy se ukázal otci našemu
Abrahamovi v Mezopotamii,“ začí-
ná svědectvím Písem o Božím vyvo-
lení, a víře v jeho zaslíbení. „Uslyšel
hlas Boží, srozumitelnou výzvu:
Vyjdi a já ti požehnám. Vyjdi odsud!
Uvěřil a vyšel. Svatý Duch Písem to
označuje SPRAVEDLNOSTÍ u Boha
a patriarchu nazval přítelem Božím
(Jk 2,23). Žel, už děti jeho vnuka
Jákoba jsou jinde. Zločinem vůči
bratru se zapletou s Egyptem na
čtyři sta let. Stanou se tam mocným
lidem, Egypťan je přinutí k robotě a
sahá na život rodících se chlapců.
Tehdy Bůh otců podivuhodně za-
chraňuje Izrael. Vysvobozuje lid
skrze Mojžíše, avšak zpohanštělí si 
s sebou do svobody berou své
modly v rancích i v duších. Učí se
Hospo-dina znát. Mojžíš mezi nimi
na poušti s andělem přijal slova
živá, aby nám je vydal,“ podtrhuje
Štěpán. „To je ten Mojžíš, který řekl
synům Izraelským: Proroka vám
vzbudí Pán Bůh váš z bratří vašich,
jako mne; toho poslouchejte... Ale
ne-chtěli poslouchat. Zradili Boha
otců, Vysvoboditele. V riskantní
svobodě pouště vzdychali po otroc-
kých jistotách minulosti a odvrátili
se srdci svými do Egypta. Udělali
tele a obětovali modle, dílu svých
rukou. Čtyřicet let nosili stánek
Molochův a hvězdu svého boha

Remfan, až pomřeli na poušti... 
(Am 5,25-26). Jejich dětem se stává
cesta víry cestou Zákona, a stánek
uprostřed nich svědectvím Boží
Smlouvy. Jozue s ním vejde do zaslí-
bené země, kde zůstane až do dnů
Davida. Ten nalezl milost před obli-
čejem Božím a prosil, aby směl zřídit
stánek Bohu Jákobovu... Šalomoun
pak udělal jemu dům... Avšak
Nejvyšší v tom nebydlí! Zdali z jeho
ruky není to všecko? Do jakého
domu jej pozveme?“ Zvedá Štěpán
starou otázku, jako by zaslechl
Ježíšův stesk nad domem kupec-
kým a peleší lotrů. S pomyšlením na
jeho utrpení mu, tváří v tvář těmto
soudcům zbožnosti, vyvstává smr-
tonosná božnost hříchu tohoto
světa. Duch mu v nich odhaluje od-
věké exponenty protivníka a odpůr-
ce Božího, přední činitele podvodu
a pýchy v důstojnosti Bohu odcize-
né a Boha zraňující (L 10,18; J 12,31).
„Tvrdošíjní a neobřezaného srdce i uší,
vy jste se vždycky Duchu svatému pro-
tivili, jako otcové vaši, tak i vy...“ Od
zrcadla minulosti, v němž se beztak
nepoznávají, přechází Štěpán v Du-
chu Ježíšově k přímé konfrontaci.
„Kterému z proroků se vaši otcové ne-
protivili? Zmordovali zajisté ty, kteří
předzvěstovali příchod spravedlivého
tohoto, jehož vy nyní zrádci a vražední-
ci jste. Zákon jste vzali působením
andělským, leč sami jste jej nezachova-
li...“ (Sk 7,52-53).
Až nám zatrne, představíme-li si tu
scénu... O Letnicích Šimon Petr
hned dodává: „Čiňte pokání, pokřti se
jeden každý z vás ve jménu Ježíše Krista
na odpuštění hříchů“ (Sk 2,38). Jinde
k obviněnému shromáždění v chrá-
mu dodává: „...nyní, bratři, vím, že
jste to z nevědomosti učinili, jako i kní-
žata vaše“ (Sk 3,17). Nic z toho zde
nezazní. V tomtéž Kristově Duchu
Štěpán přímo obviňuje náboženské
představitele z epochálního zločinu.
Z hříchu, v němž setrvat, znamená
nic než odsouzení. Zde se neukazu-
je cesta zpět. Jde mu o život...
Se svým smyslem pro realitu by-
chom se asi pokusili to odlehčit, dia-
lekticky smlouvat a nějak teologicky
vyklouznout... Štěpán slyší Ježíšovo
nesmlouvavé: „Já JSEM... a uzříte
Syna člověka, an sedí na pravici moci
Boží a přichází s oblaky nebeskými,“
tečka. (Mk 14,62). Ví, že běží o život.
O život již napořád s ním... Jaký to
vhled mu Duch v té krajnosti skýtá?
Poznává v Boží svaté skrytosti pra-
vici Hospodina zástupů, odedávné-
ho hybatele Staré Smlouvy, Krista?

Těmito křižované, vtělené SLOVO
SMLOUVY NOVÉ, Ducha znovust-
vořitele a Spasitele ve strhující jed-
notě Písem: „Hle, vidím nebesa otevře-
ná a Syna člověka stojícího na pravici
Boží...“
Už ho rozzuření vlečou za město a
prší kameny. Ještě se modlí. Ještě
vykřičí slova od krve: „Pane, nepo-
kládej jim to za hřích,“ a zemře.
V parnu si odložili k té práci.
Mladý zákoník Saul hlídal svršky a
možná si uši včas nezacpal. Marně
kamenovaná sláva té chvíle mu
znovu na mysl přichází: Kam to
hledí ten člověk na prahu časnosti,
že jejich krvavé pachtění snad ani
nevnímá...? Spěchají kamením za-
házet nebezpečné blouznění, nebo
snad odlesk všem skryté záře?
Brání se Saul tomu pomyšlení a
horlivěji jde po vyznavačích Naza-
retského.
Hledá. Pátrá. Ve svatém nadšení
pro jméno Hospodinovo jak o to
stojí, je vyhladit! Ledaže... Potlačuje
v sobě a předem vylučuje přání po-
dobně prohlédnout...
Tak přihořívá, co se tam před Da-
maškem prudce rozhoří, ano, vy-
buchne. Světlo tak mnoha zmuče-
ných tváří ho smete do prachu té
dosavadní ničemné cesty (Sk 9,3nn):
„Proti ostnu silnějšího co si svou zaťa-
tostí počneš, Tarzenský?...“
Pronásledování mnohé povzbudilo
vykročit s evangeliem ukřižované-
ho Krista z Jeruzaléma, a světe div
se, přidá se i Saul. Jednomu ze svých
žáků, příteli Timoteovi napíše: „Dě-
kuji Kristu Ježíši, našemu Pánu, že mne
za věrného soudil, aby mne k té službě
postavil, ježto jsem dříve byl rouhač,
protivník a ukrutník“ (1 Tm 1,12-13).
Korinťanům pak vyznává: „Poslední-
mu, jako nedochůdčeti, ukázal se (vzkří-
šený Pán) i mně... Nejsem hoden slouti
apoštol, protože jsem se protivil církvi,
ale milostí Boží jsem, co jsem,“ a dodá-
vá: „Milost jeho ve mně nebyla nadar-
mo... Víc než ti přednější mne, jsem pra-
coval, avšak ne já, ale milost Boží mně
přítomná“ (1 K 15,8-10).
„Běžím,“ píše do Filipis. „Běžím,
abych dostihl moc a tajemství PRAV-
DY vzkříšení, načež jsem dostižen a
uchvácen Kristem Ježíšem“ (Fp 3,10-12).
Nechme se zaměstnat, bratři a sest-
ry, milostí svého osobního osprave-
dlnění v Kristu. Běžme ten dobrý
běh víry k úchvatné a uchvacující
PRAVDĚ. 

Amen. 

Samuel Jan Hejzlar

2 KJ-ET

z církví doma i ve světě
výzkum: čeŠi PAtří mezi NeJméNě religiózNí v evroPě. 
k muslimům mAJí NeJHorŠí vztAH z celé eu
Češi, Dánové a Estonci jsou nejméně nábožensky založenými národy
Evropy. V České republice a Dánsku se označuje za silně religiózní jen osm
procent lidí, v Estonsku jen sedm procent. V čele žebříčku 34 zkoumaných
zemí stojí Rumunsko, kde se za silně nábožensky založené považuje 55 pro-
cent obyvatel. Vyplývá to z aktuální studie amerického institutu Pew
Research Center. Zatímco v převážně pravoslavném Rumunsku či v Armé-
nii je silně věřících většina obyvatel, v mnoha zemích považovaných za silně
katolické, je jejich podíl nižší. Například v Chorvatsku je to 44 procent oby-
vatel, v Polsku 40 procent, v Itálii 27 procent a ve Španělsku 21 procent. Mezi
Slováky je 29 procent silně religiózních lidí, mezi Maďary 17 procent, stejně
jako například mezi Rusy. V Rakousku, které bývá rovněž často označová-
no za výrazně katolické, se za silně religiózní označuje jen 14 procent oby-
vatel a ve Francii a Německu shodně 12 procent. O procento nižší je podíl
silně religiózních v Británii. Nejpilněji chodí do kostela obyvatelé Polska,
kde 61 procent lidí uvedlo, že nejméně jednou za měsíc se účastní boho-
služby. V Rumunsku chodí jednou za měsíc do kostela každý druhý člověk,
na Slovensku 31 procent lidí. Naopak v České republice je to pouze 
11 procent. Devět procent Čechů tvrdí, že se každý den modlí. Třináct pro-
cent Čechů si je "absolutně jistých", že existuje Bůh, což je více než například
v Německu (deset procent), Francii či Švýcarsku (po 11 procentech). 
V Arménii je o tom přesvědčeno 79 procent lidí a například na Slovensku
neochvějně věří v Boha 37 procent lidí. Češi nejsou ani příliš tolerantní a 
z celé Evropské unie jsou nejvíce vyhranění vůči muslimům, ukazuje jiný
průzkum Pew Research Centera z konce října. Jen 12 procent Čechů by bylo
ochotno připustit, aby se členem jejich rodiny stal muslim. Například na
Slovensku by to nebyl nepřekonatelný problém pro 47 procent dotázaných,
ve Švédsku pro 80 procent a v Nizozemsku dokonce pro 88 procent. 

www.christnet.eu

Advokátovi Jde o Život
Poslanec Pavel Bělobrádek rozhodl, že ve sněmovně bude podán návrh, aby
advokát  Saiful Malúk, muslimského vyznání, získal právo pobytu, či azylu
v České republice. Mimo Pákistán jde o jeho život, podobně jako i již činite-
lům právního systému země. Z Pákistánu uprchl sám. Poté, co dosáhl osvo-
bození své křesťanské klientky, obdržel řadu výhrůžek a jeho smrt žádaly 
i davy v ulicích. „Musím zůstat naživu, abych mohl dále vést právní bitvu
za Asii Bibi,“. Pokud bude případ uzavřen, hodlá se do Pákistánu vrátit.
Zatím však potřebuje bezpečí mimo Pákistán. Mezi zeměmi, jež uvedl jako
cílové, byla i Česká republika.

-kar

Štěpán sk 6,7-15; sk 7,1-60
Dokončení ze str. 1

Začalo to otázkou – co budu dělat ve volném čase, když moje man-
želka odjede na 5 dnů do zahraničí na služební cestu. Rozhodl jsem
se věnovat tyto dny na dobročinnost. 
Do tří deníků v našem velkém městě jsem poslal inzerát: Nabízím
jeden den bezplatné pomoci na zahradě nebo v domě. Mohu uklízet,
natírat, posekat trávník. Jsem muž, věřící, zkušený v nabízené práci.
Na místo dojedu sám. Zavolejte mi nebo pošlete mail.
Za krátký čas se ozvalo 15 zájemců. Domluvil jsem se na konkrétní
práci a potřebném čase. 
Pozvali mne staří manželé, babičky a vdovy. Byli to vesměs lidé ne-
mocní nebo osamělí. Počítal jsem s prací i s rozhovory. 
Po čtyřech dnech intenzivní práce jsem měl pořádné mozoly a svaly
mne pěkně bolely. 
Nejvíc jsem si považoval rozhovorů. Dokonce se podařilo jednu moji
zákaznici, která ztratila práci, zaměstnat v našem podniku. Jiná paní
pozvala na přátelskou večeři nejen mne, ale také mou ženu. Bylo nám
dobře a já věřím, že budeme v kontaktu i nadále.

Podle T.Frommera
přeložila a upravila Alena Naimanová

Jeden den grAtis

Letos jsem si k sedmdesátinám nadělila dárek - šla jsem s kamarádkou stejně starou
do Santiaga de Compostela. O takové cestě jsem začala uvažovat už krátce po poli-
tických změnách v naší zemi. Četla jsem tehdy (myslím, že to bylo v 90. letech minu-
lého století) v Kostnických jiskrách vyprávění MUDr. Susy o jeho cestě do Santiaga,
o cestě, která začínala v Praze v roce 1991 a končila v roce 1996 a kterou šel částeč-
ně se synem Pavlem, manželkou Marií a jeden rok sám. Moc se mi jeho zážitky líbi-
ly a zatoužila jsem se také na takovou cestu vypravit. Tehdy jsem nemohla vyrazit z
rodinných důvodů a když se situace zklidnila, necítila jsem se dobře. Teď nebo nikdy,
řekla jsem si letos. V září jsem se vydala (z časových důvodů) jen na osmisetkilo-
metrovou cestu – nešla jsem tedy z domova, ale z francouzského městečka Saint-
Jean-Pied de Port  s první etapou přes Pyreneje a dál už Španělskem. Španělské slovo
CAMINO znamená cesta. Někdo se na ni vydává na pouť za svatým Jakubem
(Santiago=svatý Jakub), jiný tu cestu bere jako sportovní výkon, další čeká od
Camina nové kontakty s poutníky různých národností a názorů, někdo si chce srov-
nat životní hodnoty a jsou takoví, kteří doufají, že pouť přinese jim nebo blízkým oso-
bám uzdravení z těžké nemoci. Já jako 48 roků sloužící farářka jsem si dala za cíl slo-
žit obtížení, problémy a starosti, které byly na mne vloženy během mé služby. První
ranní hodiny cesty byly ve znamení modliteb za jednotlivé lidi, členy mých farnos-
tí, rodiny i jiné. Proto jsem odmítala nabízené ulehčení cesty (nechte si popovézt svá
zavazadla taxíkem do vašeho nejbližšího cíle) nebo odbočení na pohodlnější varian-
tu. Ze začátku mne štvalo, jak mne rychle předbíhají (i do kopců) poutníci s odleh-
čením. Naučila jsem se jim nezávidět, respektovat své možnosti, zbytečně se neohlí-
žet nazpátek a došla jsem k často ověřené moudrosti: „všechno je možné“, např. vidět
cíl rovně před sebou, ale podle ukazatelů prudce odbočit vpravo či vlevo a jít hodinu
dvě „někam úplně jinam“ - a přesto dojít k cíli.
Celých 14 dní jsem nepotkala Čecha. Mluvila jsem nejvíc německy (má kamarádka
je Němka), trochu španělsky a anglicky. Až na jedné zastávce si hrál mladý muž se
psem majitelů kiosku. Zdálo se mi, že mu říká: dej pac, sedni… Bylo tomu tak.
Jmenoval se Dan a od té chvíle jsme se na cestě občas potkali a mohli o mnoha věcech
pohovořit, např. že místo u tzv. Železného kříže ve výšce 1531 m není jen nejvyšší
bod naší cesty (informace z Wikipedie), ale místo, kam pod kříž skládají poutníci
kameny jako symbol svých obtížení a problémů. Dan tam zůstal déle, aby tu infor-
maci správně vstřebal. Za nějaký čas jsme o tom mluvili a měl zajímavý zážitek.
Našel si kámen a napsal na něj to, co cítil za potřebné, a složil k patě kříže. Další den
potkal českou dívku, která mu vyprávěla svůj příběh. Velkou posilou se jí stal fakt,
že u Železného kříže uviděla kámen s českými slovy. Vzala si ho. Dan se jí zeptal na
poslední slovo na kameni – bylo to jeho jméno. Nebylo špatně, že si ten kámen vzala,
byla to zvláštně nasměrovaná služba, jak oba cítili.
Po návratu se mně mnozí ptali: splnila ta cesta svůj účel? Splnilo se to, proč jsi tam
šla? Mohu odpovědět „ano, ale  jinak“. Spirituální zážitky přišly na jiných místech,
než by se měly objevit. Modlitby za druhé přinesly v některých případech nečekané
ovoce. Prý je na mně vidět těžko popsatelná změna k lepšímu. Hodně jsem se nauči-
la - hlavně o sobě - a vrátila jsem se „odlehčená“ a připravená pro další životní úkoly.

Alena Naimanová
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Pokračování z minulého čísla
V této době k nám přišlo mnoho
evakuovaných lidí. Byli to všelijací
nešťastníci, Češi i Němci. Namnoze
přišli o všechno své jmění a své za-
městnání, a pokud byli evangelíci,
hledali útočiště na našem farním
úřadě. Pomáhali jsme jim z vlastních
prostředků, pak z prostředků sebra-
ných především v Anglii, ale přiro-
zeně na všechnu tu bídu to nestačilo.
Je přirozené, že mezi skutečně ne-
šťastnými přicházeli také ti, kteří se
štítili práce a kteří využívali obecné-
ho zmatku k všelijakým podvodům.
Mezi ně pro výstrahu budiž jmeno-
ván Jiří Haderer, 46 krát trestaný a
evakuovaný z Košic. Přišel se svou
ženou z tábora uprchlíků v Berouně,
z komunistického domu u Litavy, a
dožadoval se podpory. Z církevních
prostředků mu skutečně byla uděle-
na podpora, takže po několik měsí-
ců pobíral po dvou stech korunách.
Nikdo neznal jeho minulost a pohy-
boval se tu klidně. Jeho žena byla sti-
žena těžkou epilepsií. Starý hříšník
zde nedělal dlouho dobrotu, za krát-
kou dobu začal páchat podvody, ale
protože se musel hlásit někde v Su-
detech, zmizel beze stopy. Jeho žena
byla vzata do léčení v Bohnicích.
Jednou byla stižena hrozným zá-
chvatem při bohoslužbách, ale od té
doby mezi nás nepřišla. Když byla
odvezena do Bohnic, všichni jsme si
oddechli. Odtamtud mi několikrát
psala a úpěnlivě mě prosila o po-
moc. Nevěděl jsem si rady, po roz-
mluvě s lékařem Dr. O. Loewym
jsem jí neodepsal. Byla to jedna 
z mých nejsmutnějších zkušeností
jako duchovního. 
V tomto roce v září narodil se nám
syn Jaromír. Věra teprve začínala

běhat a domnívali jsme se, že bude
lépe, narodí-li se dítě, které jsme oče-
kávali, u matky manželčiny, v Bělé u
Police nad Metují. Slehnouti šla žena
do Police – do útulku pro rodičky –
těsně na hranice s Německem, něko-
lik dní před naší mobilisací. Když
bylo hošíkovi týden, rychle jsem jej
za velikých útrap - především pro
mou ženu – odvážel do Berouna.
Pán Bůh nám dal milost, že jsme i
tuto zkoušku přestáli dobře.“
Klimeckého zápisy v kronice jsou dopl-
něny ještě čtyřmi stranami fotografií 
s texty, vepsanými zřejmě Klimeckého
nástupcem, bratrem farářem Ladislavem
Blechou. Fotografie ilustrují Klimecké-
ho velké aktivity na poli církevní práce,
které na sklonku svého života hodnotil
slovy: „Chválu si nezasloužím. Myslím
si, že je mnoho bratří, kteří vykonali lepší
práci, než jakou jsem odevzdal své milo-
vané církvi já, a nic se o nich nenapsalo.
Co jsem vykonal, bylo jen z milosti Boží.
Bez nadsázky mohu jen říci, že jsem se
celý život dřel…“ a „dá-li Pán, mohl
bych se za měsíc vrátit do práce, do té
práce, kterou jsem konal celý život
upřímně rád.“ 
Množství nerealizovaných návrhů
nového kostela proti tomu ukazuje, oč
také Jaromír Klimecký usiloval, a co se
mu nezdařilo: Postavit v Berouně evan-
gelíkům velký a moderní kostel. S odstu-
pem mnoha let, když vidíme současný
stav mnoha tehdy moderních kostelů, a
porovnáme ho s velikostí berounského
sboru, můžeme být rádi, že ke stavbě
nedošlo. Klimecký věnoval berounskému
sboru šest let svého života – a tento sbor
se stal jeho první farářskou láskou. Ve
sboru se na něj také  dodnes s láskou
vzpomíná. Byl to však teprve počátek
Klimeckého celoživotní farářské kariéry,
kdy sloužil církvi jako nadaný pastor

skoro až do své poměrně brzké smrti –
ještě deset let v Rokycanech a dvacet
sedm let v Plzni. 

z kroNiky sboru čce v berouNě
Odchodem z Berouna do Rokycan
Jaromír Klimecký se svou odbojo-
vou prací nepřestal, věnoval se jí až
do konce války a výrazným způso-
bem se podílel na převratu v Roky-
canech. Připomeňme si toto období
několika různými dobovými texty,
seřazenými v chronologickém po-
řadí. 
26. květen 1944
„Rodina vrátného městské válcovny
Tytla (jednonohý invalida) dostala
dnes telegrafickou zprávu, že v No-
vém Vídeňském městě byl při nále-
tu zabit jejich 26letý syn Jaroslav
Tytl, který po zastavení válcovny
byl se svými 2 bratry přikázán do
Rakouska na práci. Při náletu odjíž-
děl se společníky autobusem do bez-
pečí, autobus však dostal plný zásah
bombou a všichni byli zabiti. Zemře-
lý byl převezen do Rokycan a 7. čer-
vence konán jeho pohřeb za veliké
účasti občanstva. Nad rakví promlu-
vil procítěnou, vlasteneckou řeč čes-
kobratrský farář Jaromír Klimecký.“

kroNikA městA rokycANy, 
1938–1947
Památce statečného studenta boho-
sloví 
K prvnímu výročí popravy bratra
diakona Josefa Slabého 
„Když jsem před pěti lety přišel do
Rokycan, překvapila mne tu neoby-
čejně vyspělá práce mezi mládeží.
Byla tu celá řada mladých lidí, kteří
slibovali, že nepotáhnou s průmě-
rem. 

Pokračování příště

Památce statečných duchovních
JAromírA klimeckéHo A lAdislAvA krále Je Štědrý den. Odpoledne jdu do nemocnice na LDN navštívit jednoho známého. Beru 

s sebou kytaru. Na pokoji leží čtyři víceméně staří smutní muži. Můj známý mi šeptá do
ucha. „Nemáš něco, čím bych se mohl zabít?“ S bázní se jich zeptám: „Mohu vám tady
na kytaru zahrát nějakou koledu?“ „Jistě, budeme rádi,“ odpovídá jeden z nich.
Začnu hrát a zpívat. Je něco jiného slyšet koledu v obchodním domě – kde se stává zvrá-
cenou komerční záležitostí a je něco jiného slyšet koledu v nemocnici. Člověk je zde chudý
– je jedno kolik peněz má, a je bezmocný, proto říkám nemocnice. A právě zde vyjevuje
koleda chudým své nejhlubší poselství. Není vánoční idylkou, ale pravdou o životě. Jednu
z koled nemohu dozpívat, láme se mi hlas při pohledu na ty kdysi silné, veliké a možná
mocné muže, nyní zbědované ležící a dojatě naslouchající té nejhlubší pravdě o svých
životech. Slova melodie těch starých písní vnášejí do jejich životů naději právě proto, že
zpívají o milosrdném Pánu všech lidí, který se stal bezmocným dítětem, o Ježíši Kristu.
Vánoční události ukazují krásný obraz Ježíše, který přišel, aby ukázal, že každý z nás, 
i ten nejchudší, pro něj má stejnou cenu jako ten nejbohatší, ten nejhorší stejně jako ten
nejlepší. Ježíš přišel ukázat cestu, ztotožnit se s našimi bolestmi a do všech našich zraně-
ní a hledání přinést útěchu a světlo.
Maria porodila svého syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí v chlévě, protože se
pro ně nenašlo místo pod střechou. V té krajině byli pod širým nebem pastýři a v noci se
střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl Páně. Zmocnila se jich veliká
bázeň. Anděl jim řekl: „Nebojte se hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro vše-
chen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán. Toto vám bude znamením: Nalez-
nete děťátko v plenkách položené do jeslí. (Bible srov. L 2,7-12).
Vánoce ukazují, že každý z nás má pro Boha stejnou cenu.

dle knihy Ladislava Heryána, Exotem na této zemi

vánoce nejsou o „idylce”12

PAvel HoŠek: 
Je to NáŠ PříběH: 
teologický eseJ o vlAsteNectví A křesťANskýcH
HodNotácH české kultury
cdk, brNo, 2018, 204 s.

K letošnímu stému výročí založení Československé republiky
byl vydán nespočet publikací vracejících se k různým etapám
českých dějin, významným osobnostem i otázkám po smyslu
českých dějin jakožto celku. Výjimečné místo mezi nimi zaují-
má kniha Pavla Hoška s příznačným názvem Je to náš příběh.
V podtitulu knihy se dozvídáme, že se jedná o teologický esej o
vlastenectví a křesťanských hodnotách české kultury. Právě
křesťanské hodnoty naší kultury, tedy evropské a české, jsou v
poslední době stále častěji zmiňovány v širokém spektru palči-
vých témat veřejného života, jako je otázka uprchlictví, pozice
České republiky v Evropské unii, směřování české politiky
nebo principy a důrazy českého vzdělávacího systému. Emoční
náboj těchto témat už několik let, ale zvláště v posledních měsí-
cích, roste a nezřídka se stává rozbuškou v diskusích i mezi
blízkými přáteli a příbuznými. Právě na tuto intenzivní emoci-
onalitu Pavel Hošek cílí, když opakovaně říká: „Je to náš pří-
běh.“
Východiskem se autorovi stává jeho vlastní národnostně i kon-
fesně pestrá rodinná situace, vyrůstání v období socialismu,
který účelově interpretoval české dějiny a literaturu, i opakova-
né studijní pobyty v zahraničí. Postupně se propracoval od
toho, co dříve považoval spíše za obecnou lásku k přírodě a his-
torii, až k „uvědomělému vlastenectví“. Právě současná poli-
tická a společenská situace a její důrazy vedly Pavla Hoška k
zamýšlení se nad prameny současné polarizace společnosti a
nad podobami, povahou a smyslem vlastenectví. Podobně jako
například C. S. Lewis v knize Čtyři lásky, poukazuje i Hošek na
fakt, že určité podoby vlastenectví mohou být všelijak pokrou-
cené a nezdravé, jiné, pokud jsou založeny na jednání v lásce,
pak mohou přinášet radost a užitek. Hošek však zdaleka nezů-
stává jen u teoretického hovoru o lásce a vlastenectví. Dobré
plody lásky k vlastní zemi, tradici a zázemí identifikuje v posto-
jích a konkrétním jednání každého jednotlivce, které se může

projevovat i v každodenních činnostech a vůči lidem v nejbliž-
ším okolí.
Protože se jedná o esej teologický, tedy vztahující se ke křes-
ťanství, analyzuje Hošek celou věc právě z křesťanského pohle-
du a zasazuje ji do biblických souvislostí. Křesťanství je totiž
nejen bytostně spjato s historií české kotliny, ale je právě tím, co
se dostává často do popředí i v době dnešní, ačkoli je Česká
republika obecně pokládána za ateistickou zemi. V zápase o
naši národní identitu a o to, co Hošek považuje za zdravé vla-
stenectví, totiž nachází biblické paralely a jistou podobnost s
izraelským národem, utvářením a formováním jeho národní
identity a konec konců i s dlouhověkým pevným soužitím
Čechů s Židy na území našeho státu. Vztah křesťanů k jinověr-
cům, touha po zemi zaslíbené, nebeském i pozemském ráji,
otázky jisté výlučnosti či vyvolenosti některého národa a jed-
noty v mnohosti, to jsou biblická témata, která Hošek opakova-
ně spatřuje v celku českých dějin i v současném dnešním opě-
tovném promýšlení toho, co pro Čechy znamená češství, národ
a vlast.
„Česká tradice vlastně nemá jednotné číslo. Je to tradice tradic,
svazek utkaný z několika pramenů, provazec spletený z něko-
lika svébytných vláken, navíc místy poněkud zašmodrcha-
ných. Jako pověstné Svatoplukovy pruty, ovšem v našem pří-
padě pořádně sukovité,“ říká Hošek na s. 96. V české historii
identifikuje pět křesťanských tradic: cyrilometodějskou, svato-
václavskou, husitsko-bratrskou, svatojanskou a obrozensko-
masarykovskou, u nichž se pouští do hlubšího rozboru důrazů,
které byly pro danou dobu aktuální, případně i těch, které byly
zmíněným érám připisovány později. Táže se také, jak byla tato
období hodnocena v rámci tázání se po smyslu českých dějin.
Zkoumá tak i konkrétní pojetí vlastenectví u významných
postav české historie, jako byl např. Jan Hus, Jan Amos Komen-
ský, Tomáš Garrigue Masaryk, Josef Pekař nebo Václav Havel.
Odkrývá společné body jejich náhledů, ale i to, v čem se jejich
postoje zásadně lišily nebo i zcela rozcházely. Aby byl obrázek
úplný, přidává Hošek do výčtu důležitých celků i i vztah zmí-
něných křesťanských tradic k pohanství a židovství. Celou kni-
hou jako tenká linka prochází otázka po velkém a malém češ-
ství, kterou si kladl Jan Patočka, a vědomí toho, čím mohou být

obě tyto podoby téhož přínosné, za co je ocenit. Spolu s tím roz-
krývá Hošek i mnohé stereotypy hluboce zahnízděné v čes-
kých myslích, jako je představa pokrokového období reforma-
ce v kontrastu k tmářskému období antireformace nejčastěji re-
prezentovaném „archetypálním padouchem jiráskovského
podání českých dějin, páterem Antonínem Koniášem“ nebo
třeba vykreslování tatíčka Masaryka coby všemi milovaného,
hrdinného a neohroženého otce zakladatele, nejvyšší morální
autority doby formování základů Republiky československé.
Ačkoli na jedné straně Hošek podobné stereotypy boří, uvádí je
na pravou míru pomocí skutečných historických souvislostí tak
trochu padni komu padni a činí je tak zcela prozaickými s jejich
dobrými i špatnými stránkami, přeci jen je vyznění této toulky
českou, především náboženskou historií, veskrze motivující.
Motivující k zájmu o skutečnou pravdu, chápání vlastních vý-
chodisek a postojů v otázce vlastenectví i k porozumění ostat-
ním úhlům pohledu, namísto kontraproduktivního zjednodu-
šování fakt na líbivá hesla podporující zrovna tu, či onu per-
spektivu.
Hlavním měřítkem Hoškova pohledu na vlastenectví není ani
hlasitost, ani adorace právě atraktivních národních hrdinů s
jejich vybájenými téměř nadlidskými zásluhami o český stát,
ani přesná znalost čítanek a papouškování učebnic dějepisu
pro základní školy, jak je vlastenectví někdy pojímáno. Hošek
nevynáší soudy nad jednotlivými názorovými proudy, nehle-
dá ani vítěze a poražené v tázání se po smyslu českých dějin.
Jde mu spíše o smíření se se světlými i temnějšími momenty
všech dějinných etap národní historie i současnosti a jejich při-
jetí za své, jakožto součástí sdíleného příběhu generací, který
jedině dohromady dává kompletní obrázek toho, kdo my Češi
doopravdy jsme a jaký je náš úkol. Češství, ať už to velké, které
se aktivně staví před výzvy lidstva, nebo malé, připomínající
spíše život v Tolkienově Hobitíně, považuje za dar, který jsme
dostali, abychom se o něj podělili podle Ježíšova přikázání
lásky k bližnímu. Tak nějak by podle Hoška mohlo vypadat
ono vlastenectví postavené na křesťanských hodnotách české
kultury.

Jitka Schlichtsová
Náboženský infoservis

češství jako dar i úkol 

změna perspektivy
ADVENT znamená čekat
Ne. Pravda je
že advent je hluk a shon
nevěřím
že se v těchto týdnech dočkám klidu
že najdu cestu do svého nitra
že se budu moci soustředit na to, co přijde
prostě je to tak
čas rychle ubíhá
zdráhám se tomu uvěřit
že by něco velkého zazářilo do mého světa
že bych mohl hledět jinýma očima
je přece docela nemožné
chybí tu Bůh
mohu věřit jak chci
nic se nezmění
byla by to lež, řekl bych
Bůh přichází k nám na naši Zem!

(teď čti od posledního řádku k prvnímu)
Iris Macke, přeložila Alena Naimanová



Poslední kniha teologa, kazatele,
spisovatele a překladatele Dana
Drápala, která se objevila na kniž-
ních pultech koncem září, se jmenu-
je „Každý den s Bohem“ s podtitu-
lem „365 + 1 biblické povzbuzení“.
Jak je již z názvu patrné, jedná se o
knihu naučnou, která přináší biblic-
ká zamyšlení, která autor připravil
na každý den v roce.
Drápal je dlouhodobě znám v křes-
ťanském prostředí svými knihami,
které se zabývají převážně teologic-
kými otázkami ovlivňujícími víru 
v Ježíše Krista, ale také knihami o
vztazích a rodině, články o politice. 
S myšlenkou, že by napsal knihu
„Každý den s Bohem“ si pohrával
několik let, ale nenacházel odvahu.
„Takovou knihu by měl napsat člo-
věk, který má už něco za sebou,“
svěřil se Drápal. „Snad jsem k tomu
už ve svém věku dospěl.“
Počátečním impulsem byla jeho
maminka, kterou měl Drápal velmi
rád. Ta byla během svého křesťan-
ského života zvyklá pravidelně číst
krátká duchovní zamyšlení. Čerpala
z českých publikací, ale také ze
zahraničních.

Biblické verše citované převážně 
z Českého studijního překladu,
místy z Bible kralické nebo z Bible21,
si autor vybíral náhodně.
A pro jaké čtenáře knihu psal?
„Knížka, kterou držíte v ruce, je psá-
na pro lidi, kteří jsou v presu – a
právě teď nemají čas na hlubší studi-
um, ba ani na jednu celou kapitolu.
Za chvilku se probudí děti. Nebo:
Konečně jsem doma po náročném
dni, a dnes jsem Bibli neotevřel, a
přitom už brzy usnu. Nebo: Ten te-
lefonát mě rozhodil. Musím se
zklidnit a něco si přečíst, abych se
vzpamatovala,“ píše v úvodu Dan
Drápal.
Cílem knihy tedy není nahradit pra-
videlnou četbu Písma svatého, ale
kniha má nás, čtenáře, povzbudit,
potěšit v našem každodenním živo-
tě, přiblížit nás k Bohu, způsobit, že
se zamyslíme společně s autorem
nad jednotlivými biblickými verši a
poznáme Boží charakter a jeho jed-
nání. Zkrátka budeme Boha chtít
poznávat víc než dosud.
„V čem je přikázání, které Pán Ježíš
dal svým učedníkům během posled-
ní večeře, nové? Říká přece, že nám

dává nové přikázání. Domnívám se,
že odpověď je následující: „Staré“
přikázání mluvilo o tom, že máme
milovat svého bližního jako sebe
sama. „Nové“ přikázání říká, že
máme bližního milovat, jak Pán
miluje nás. Můžeme si být jisti, že
Pán nás miluje víc, než milujeme my
sami sebe. Ve skutečnosti patrně
všichni známe lidi, kteří sami sebe
moc rádi nemají.“ „Každý den s Bo-
hem“, Dan Drápal 
Kniha je napsána s velkým pochope-
ním pro lidské problémy, kterým
čelíme, s láskou a moudrostí.
Nenajdete v ní žádné odsouzení, ale
spíš pohlazení pro duši, mohu-li to
tak vyjádřit.
Kniha je napsána spisovným jazy-
kem. Je velmi zajímavá a srozumitel-
ná pro každého čtenáře, ať již dospí-
vajícího či dospělého. Formát knihy
A5 je ideální velikostí do kapsy, pán-
ské aktovky či dámské kabelky a
nezabere mnoho místa. Pevná vazba
s krásnou grafikou činí z knihy ide-
ální a přitom krásný dárek, kterým
potěšíte nejen rodinu, přátele, ale
také své známé, kteří ještě Boha
neznají.
„Jednou ze základních potřeb člově-
ka je vědět, že náš život má nějaký
smysl. Pokud člověk není cynický,
pokud zcela nepropadl sobectví, má
touhu pomáhat druhým nebo pra-
covat na tom, aby nějak prospěl
tomu kousku země, na kterém žije.
Jinými slovy, touží nést ovoce.“
„Každý den s Bohem“, Dan Drápal

Hana Rebeka Šiander

DRáPAL, DAN. 
Každý den s Bohem. 
365 + 1 biblické povzbuzení. 
Nakladatelství KMS, s. r. o. 2018, 
Praha. I. vydání. 
ISBN 978-80-87904-66-4

Naše recenze: „kAŽdý deN s boHem“ od dANA dráPAlA
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Církev bratrská
Praha 1 Soukenická 15
23. 12. 10 h Nedělní bohoslužby - Zpěv Simeonův
25. 12. 10 h Boží hod vánoční -  Sláva na výsostech Bohu
30. 12. 10 h Nedělní bohoslužby – Zpěv prvních křesťanů

Českobratrská církev evangelická 
Praha 1 Kliment
24. 12. 15.15 h J. J. Ryba: Česká mše vánoční

16 h Štědrovečerní bohoslužby
25. 12. 9.30 h  Bohoslužby na Hod Boží vánoční s VP
30. 12. 9.30 h  Nedělní bohoslužby

6. 1.  9.30 h  Nedělní bohoslužby s VP

Praha 1 Salvátor
24. 12. 16 h  Štědrovečerní bohoslužby
25. 12. 9.30 h  Bohoslužby na Hod Boží vánoční s VP
30. 12. 9.30 h  Nedělní bohoslužby

Praha 2 Vinohrady
23. 12. 9.30 h  Bohoslužby s dětskou Vánoční hrou
24. 12. 15 h  Štědrovečerní ztišení
25. 12. 9.30 h – Vánoční bohoslužby s VP
30. 12. 9.30 h – Nedělní bohoslužby

Ochranovský sbor při ČCE – Praha 10 Malešice, Rektorská ul.
23. 12. 9.30 h  Štědrodenní bohoslužby
24. 12. 23 h Štědrovečerní bohoslužby
25. 12. 9.30 h Bohoslužby na Hod Boží vánoční s VP

Brno I, Opletalova 6
23. 12. 10 h Dětská vánoční slavnost (sál Opletalova 6)
24. 12. 15 h Vánoční bohoslužba (Betlémský kostel)

23 h Štědrovečerní bohoslužba (Červený kostel)
25. 12. 8.30 h Hod Boží vánoční – bohoslužba s VP (Betlémský kostel)

10 h Hod Boží vánoční – bohoslužba s VP  (Červený kostel)
26. 12. 9 h Společná bohoslužba sborů ČCE Brno I a Brno II 
30. 12. 8.30 h Bohoslužby v Betlémském kostele

10 h  Bohoslužby v Červeném kostele
31. 12. 17 h Silvestrovská bohoslužba (Červený kostel)
1. 1.     10 h Novoroční bohoslužba s VP (Červený kostel)

Brno II, Blahoslavův dům
23. 12. 9 h Dětská vánoční hra
24. 12. 15 h Bohoslužba na Štědrý den
25. 12. 9 h Bohoslužba na Hod Boží vánoční s VP
26. 12. 9 h Bohoslužba na II. svátek vánoční
31. 12. 17 h Bohoslužba na ukončení roku
1. 1.      9 h Novoroční bohoslužba s VP 

EKOLOgICKá SEKCE ČESKé KřESťAN-
SKé AKADEMIE ve spolupráci S ME-
ZINáRODNíM EKuMENICKýM SPOLE-
ČENSTVíM (IEF) se připojuje k led-
novým modlitbám a připravuje
Podvečer modliteb za životní pro-
středí a náš vztah k němu s kázá-
ním Tomáše Boňka, kněze Obce
křesťanů. 
Zveme k tomuto ekumenickému
setkání, které se uskuteční v úterý
15. ledna 2019 od 18 h (předpo-
kládaný konec do 19 h) v přízemí
kláštera Emauzy, Praha 2, Vyše-
hradská 49. 

(JNE)

vánoční bohoslužby v Praze a v brně

ledNové koNcerty 2019
* 13. ledna 2019, 17.00 
ANetA scHWArzová – soprán, Petr čecH - varhany

vivaldi, muffat, Pergolesi, bononcini, stanley, bach, 
české pastorely, mozart, ryba

* 20. ledna 2019, 17.00 
oNdřeJ bAlcAr – kontrabas, JoseF couFAl - varhany

corelli, vivaldi, bach, mácha, kuchynka, černý, 
simandl, rachmaninov

* 27. ledna 2019, 17.00
ŠtěPáN rAk – kytara napříč žánry

skladby a úpravy písní rak, bilk, vejvoda ingriš 
Program zahrnuje hudbu vážnou, lidovou, populární, 
etnickou, dechovou, rock@roll, jazzovou a trampskou

českobratrská církev evangelická, 
kralická 4, Praha 10 – strašnice

vstuPNé dobrovolNé

vážení předplatitelé,
předplatné na příští rok činí 592 kč, protože jsme vzhledem 
k neustále se zvyšujícím cenám poštovného, přinuceni vybírat
3 kč na jedno číslo jako kompenzaci. 
doufáme, že vás to od četby našeho nejstaršího křesťanského
periodika neodradí a že nás budete i nadále podporovat.
věřte, že jsme vám za vaši přízeň a podporu vděční a velice si
jí vážíme.

vaše redakce



V Betlémě ve chlévě vše umlklo: malý Ježíš spal. Jeho hlava,
krásnější než hlava Cherubova, spočívala na slámě jesliček a
blízko něho bděla Marie, majíc čelo skloněné a ruce sepjaté.
Zahrnovala svého syna dlouhým pohledem lásky, oním sni-
vým a pozorným pohledem, poněkud znepokojeným, ale
zářícím radostí, jejž mívají matky, když bedlivě pozorují své
dítě.
Zahalen do svého pláště Josef dřímal mezi otýpkami slámy a
ve stínu kolem stála nehybně dobytčata.
„Chraň se bučeti,“ zabručela ovce, stavějíc se na svá kopyta až
po plece vola.
„A ty bečeti,“ huboval vůl, mezitím co zvolna spočinuly jeho
velké nejasné oči na ní.
Pouze osel neřekl ničeho: jest to mudrc, který mlčí, poněvadž
lépe zná než lidé tichou, nezdobnou umíněnost. Ale on mys-
lel: „I když by mne bili – což se mně stává velmi často – i
kdyby mně nabízeli nejšťavnatější bodláky světa – přece
nikdo nemá zdání – jak je mně dobře, mohu-li si na konec
zahýkat!“
Malý Ježíš spal. - - - - 
Náhle ozvaly se venku hlučné kroky a někdo zaklepal na
dveře.
„Kdo je to?“ tázal se Josef, pootevřev dveře.
„My jsme pastýři judští,“ odpovídalo několik hlasů. „Trávili
jsme noc se svými stády v polích a tu pojednou zjevil se nám
anděl Páně ve své oslňující záři. Velel nám, abychom se vráti-
li do Betléma a pozdravili Mesiáše, který se právě narodil.
Potom obklopilo nás množství nebeských poslů a v uších
nám dosud zní jejich zvěstování o zázračných věcech. A nyní
chceme znáti toho, o němž nám bylo vypravováno, neboť on
jest jistě král, jehož jsme my chudí pastuchové volali svými
tužbami, neboť bydlí ve stáji.“
„Dítě spí,“ oznámil jim Josef rozhněvaným hlasem. „Počkejte,
až se vzbudí.“
„Milerádi,“ zabručeli.
A Josef, zastrčiv závoru, odebral se rozmrzele na svoje dřívěj-
ší místo.
Zatím noční návštěvníci usadili se co mohli nejlépe před
zájezdním hostincem. Roznítili plápolavý oheň z vinného
letorostu a větviček a rozbalili zásoby, jež si vzali s sebou do
mošen. Nad nimi obloha třpytila se hvězdami, nadpřirozená
záře rozlévala svůj jas po spící zemi, a kdokoli pozorně
naslouchal, mohl slyšeti velmi daleko, však tak daleko, že
sotva bylo je znamenati, poslední ozvěny chvalozpěvu andě-
lů.
Zatím co pastuchové vesele rozprávěli, vnikla také do ohrady
hospody neznámá a velkolepá karavana. Byla to zprvu dlou-
há řada velbloudů, vystrojených květinovými guirlundami,
střapcemi a zvonky, s černošskými dětmi, sedícími na vrcho-
lu jejich hrbů. Byli obtíženi ohromnými rákosovými koši, jež
byly naplněny až po kraje zbožím všeho druhu.

Jiní je následovali, jdouce týmž odměřeným a houpavým kro-
kem, a na nich seděli vojáci ověšeni vykládanými zbraněmi.
Konečně tři poslední nesli baldachýny z květované látky, 
v jejichž stínu bylo viděti tři vznešené starce, oděné v nacho-
vé, klenoty ozdobené řízy; hlavy měli pokryté ohromnými
turbany se zlatými čelenkami.
Tito ctihodní mužové prohlíželi okamžik zkoumavě nebe.
Poté nejstarší označil posuňkem svým společníkům nízké
obydlí, kde se nacházel Ježíš.
„Zde jest to,“ pravil.
Dali rozkaz a jejich dobytčata poklekla. Potom spustili se na
zem a před zaraženými pastýři zaklepali na dvéře stáje.
„Kdo jest to,“ tázal se Josef okénkem. 
„My jsme mudrci z Východu,“ odvětili noví příchozí.
„Jednoho večera, v hodinu, kdy jsme pozorovali hvězdy 
s výše věže Chaldejské, spatřili jsme zaskvíti se nevyrovna-
telnou nádherou hvězdu krále Židů. Zvedala se na obzoru,
obklopena planoucí září jitřenky a vystoupila až k zenitu,
svobodně, jako vítěz nad jinými souhvězdími, která bledla 
v její blízkosti, až zanikla. Následovali jsme její vítězný
pochod, abychom spatřili toho, jehož narození jest zvěstová-
no ve vesmíru neslýchanými divy, neboť hvězdy věští nám
osud tohoto dítěte jako nejmocnějšího vládce světa.
Tento mladý princ jest zde: jeho hvězda nám to dokazuje.
Dovolíte nám, abychom mu vzdali poctu a nabídli své dary?“
Josef obrátil se k Marii: „Jsou to osobnosti vznešené,“ šeptal.
„Nezdá se mně, abychom je nechali čekati.“
„Proč?“ odpověděla tiše Marie. Vždyť pastuchové také zůsta-
li venku. 
„Ale“, namítal Josef, „jsou tomu zvyklí, zatím co by tito uro-
zení cizinci vůbec našemu odmítnutí nerozuměli. Přicházejí 
z cizích krajů, nabízeli nám nádherné dary a my bychom je
nechali marně čekati venku v noci!  Myslíš na to, jaké mínění
budou o nás míti? Kdyby pozbyli trpělivosti, kdyby nás
opustili, pěkný prospěch bychom z toho měli!“
„Co mně na tom záleží“! odvětila Marie. Odpočinek mého
dítěte jest mi svatým. Nevzbudila jsem je, když přišli chudí;
nevzbudím je teprve nyní, když bohatí si přejí na ně popatři-
ti.“ A jak se nachýlila nad lůžko Ježíšovo, spatřila, jak usmál
se ve svém spánku.
Josef si z hluboka vzdychl: potom otevřel dveře a postavil se
před mudrce.
„Pánové,“ pravil jim, „račte snížiti svůj blahosklonný pohled
na nejmenšího mezi svými služebníky a nepozastavujte se
nad smělostí mých slov. Ačkoliv moje ubohé obydlí jest
nehodno, aby přijalo vás, přál bych si uvítati vás bez otálení
pod svoji střechou. Ale náš synáček spí a jeho matka nechce,
aby byl vyrušován. Nebude nám míti vaše shovívavost za zlé
tuto mrzutou překážku?“
„Uklidněte se“, odpověděli starci. „Nyní již nespěcháme,
neboť jsme u cíle své dlouhé cesty.“

A zatím co Josef vrátil se do chléva,  aby  mezi otýpkami
slámy pohodlně snil o veškeré nádheře, kterou zahlédli,
mudrci z východu schoulili se na nádherných kobercích, jež
jejich otroci rozložili po dvoře.
Jeden z nich, obraceje se k pastýřům, vyptával se jich přívěti-
vě: „Co děláte zde, přátelé?“ pravil.
Strkali se lokty, mžourali očima při nejmenším tak bázlivě
jako jejich stáda a bylo je slyšeti, jak bručeli: „Pojďme,
Jakube!... Mluv přece, Šimone!... Obede, měj odvahu!... Pst!
Ticho! Mlčte! Obed bude odpovídati! „ Tento střihač ovcí,
jehož vous a vlasy podobaly se bílé vlně, byl donucen na nalé-
hání svých společníků vystoupiti do popředí. Vyjádřil se
těmito slovy: „Této noci zvěstovali nám andělé Boží, že nalez-
neme v Betlémě Mesiáše, ubytovaného ve stáji a spícího v jes-
ličkách, který byl prorokován našim otcům. A my přispěcha-
li jsme, abychom se poklonili jemu, poněvadž bude vládnou-
ti jednoho dne národu israelskému a má nás učiniti šťastný-
mi, nás, ponížené pracovníky, umdlené utrpením, jež nám
působí nespravedlnost lidská.“
A cizinec odvětil vážně: „Jako vy zvěděli jsme, že Král králů
se právě narodil. Jest to podivuhodná hvězda, jež nám vše
odhalila. Opustili jsme svoji vlast, abychom mu přísahali
poslušnost. Čekáme jako vy od něho štěstí, neboť jsme zkou-
mali všechny taje světa, aniž bychom odkryli částečku tajem-
ství radosti.“
Potom rozmluva byla přerušena a mudrci vyměňovali si
polohlasem svoje dojmy.
„V pravdě jest velmi překvapující, bručeli, že tito prostí hlí-
dači stád byli uvědomělí také dobře, ba ještě lépe než my o
zázračné události, která rozruší celou zemi., Mohlo by se státi,
že během několika let, až tento mocnář, nyní ještě v kolébce,
založí své království, nebude více rozdílů mezi učenci a nevě-
domými, mezi bohatými a chudými? Ať jest jakkoli, osvědč-
me shovívavost k těmto hodným lidem, pozveme je, aby si
přisedli k nám, vyložili nám svoji bídu a vyprávěli nám o
svých nadějích.“
V téže chvíli si vypravovali pastuchové mezi sebou: „Mysleli
jsme, že pouze malým a vyděděným jest zapotřebí osvobodi-
tele, protože jedině oni se souží. Musíme však nyní věřiti, že
jsme se zmýlili, poněvadž tito tři starci, kteří jsou majiteli toli-
ka krásných věcí, nám přiznávají svůj smutek. V této důvěře
k nám ukázali, že námi naprosto nepohrdají. Neměli bychom
jim z vděčnosti prokázati nějakou službu? Kdybychom jim
roznítili oheň? Kdybychom jim nabídli něco k jídlu?...“
A zatím co mudrci zvedali se, aby uvítali pastýře, pastýři krá-
čeli k mudrcům a na prahu útulku, pokrytého doškem, kde
spalo dítě, v nekonečně sladkém a jasném světle, jež přichá-
zelo s nebe, obě skupiny se spojily.
O hodinu později, nikdo by se nebyl osmělil pochybovati o
tom, že tyto tak různé bytosti, neznaly a se milovaly od jakži-
va: podobaly se bratrům, kteří se konečně setkali po dlouhém
odloučení.
To bylo tehdy, když Ježíš procitnul. Přece však ani osel, ani
ovce, ani vůl nezpůsobili nejmenší hlomoz, ze strachu, aby ho
nepolekali. 
„Zavolám mudrce.“ pravil hned Josef.
„A pastýře,“ doložila tiše Marie.
A Josef otevřel jim dvéře dokořán.
Jakmile spatřili na tmavé stěně a na půdě ohrady tříštiti se
svazek zlatých paprsků, jež unikaly z hloubky stáje, snažili se
rychle přiblížiti. 
„Jděte dříve,“ pravili muži Judska k cestujícím od východu.
„Ne“, odpověděli tito, „vy jste zde byli dříve.“
„Avšak vy přicházíte z mnohem větší dálky než my,“ trvali
na svém pastýři.
„Nuže dobře,“ znovu namítali mudrci – „vstoupíme spo-
lečně.“
Všichni tedy se postavili před jesličky a klaněli se tak hlu-
boce, že jejich čela dotýkala se země. A dary boháčů se smí-
chaly s dary nuzáků, takže Josef, který ztratil trochu rovno-
váhu, děkoval mudrcům za laskavost, kterou prokázali tím,
že přinesli s sebou ječmenné koláče, košíky sýrů a džbány
mléka, a vzdával dík pastýřům za vzácné kusy zlata, kadi-
dlo a myrhu.
Zatím Marie usmívala se, myslíc jen na svého syna.
A zdálo se, že tento již svým jasným pohledem tušil, že u
těch, kteří ho ctí, mají v jeho očích větší cenu než všecky
poklady světa: srdce naplněná láskou.
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Začíná večer Tříkrálový. Mám zjištěno, že
dnes zapadá slunce o šest minut později než
o svátku svaté Lucie, která noci upije. Tak
významné prodloužení slunečního svitu
využívám, oblékám si svetr a jdu na balkon
odstranit vánoční výzdobu. Čtyři blikající
LED svíčky mi ale trochu sentimentálně při-
pomínají, jak jsem je během Adventu postup-
ně rozsvěcela, aby poutníci ve tmě našli
místo, kde se svítí. Nikdo nepřišel. Tak mu
dám ještě šanci dnes do půlnoci.
Venku už se zešeřilo a barevné koule, rozto-
divní andílci a řetězy putují spolu s umělým
chvojím do krabice. Zlaté jmelí, usychající
větve a scvrklá nahnilá jablíčka končí v od-
padcích. Ozdobenou větev na stole jsem na-
hradila živými květy. Vše uloženo, vytřídě-
no, nachystáno na příští Vánoce. Snad se jich
všichni dožijeme ve zdraví.
Nalévám si do sklenice jiskřící červené víno a
tento pohár pozvedám směrem ke krabicím
se zakonzervovanou idylou. Tak: Na život...!

Z reproduktorů se line Handlův Mesiáš zpí-
vaný hebrejsky. Je zvláštní, jak živé a nadše-
né mi přijdou hlasy zpívající chválu Bohu na
výsostech. Jak šťavnatě působí Halleluja 
v podání mně dosud neznámého pěveckého
sboru. Hm, jestlipak to není tím vínem...?
Všude je zhasnuto. Jen na balkoně blikají čty-
ři elektrické svíčky. Dnes naposled.
Přemýšlím o sobě, o Vánocích, o všech kázá-
ních, která jsem během Adventu vyslechla, o
všech křesťanských článcích a biblických
moudrostech přečtených za uplynulých pět
týdnů. Jako bych si přehrávala v hlavě další
desku, jejíž Halleluja se nese celou svou silou,
celým mým srdcem a celou mou myslí ke
chvále Nejvyššího.
Už je skoro půlnoc. Můj pohled opět zabloudí
na krabice připravené k úschově. Chybí tam
jen ta blikátka z balkonu. Poutníci zas nedora-
zili. Je mi za ně smutno – kdo ví, kde bloudí.
Do zklidněné a usebrané mysli se vkrádá
vzpomínka na Vánoce před třiceti, čtyřiceti

lety. Vždycky byly doprovázeny smutkem. 
O Vánocích mi zemřely obě babičky. O Váno-
cích se naši nejvíce hádali. O Vánocích zemře-
la máma. O Vánocích jsem bývala nejbolestně-
ji zklamaná nejen z jejich pomíjivosti, ale pře-
devším z dárků. Na co jsem vlastně čekala?
Dnes to vím. Čekala jsem na bílý kamínek, na
němž bude napsáno mé jméno.
Jedinečný kamínek jsem nakonec přeci jen
dostala. Stalo se to o Vánocích 1987. Daroval
mi je ten, který má mé jméno nesmazatelně
vyryto také ve svých dlaních. Od té doby,
kdy jsem natáhla zcela prázdné ruce, abych si
svůj bílý kamínek konečně vzala, jsem ne-
zvratitelně šťastná. Od té doby jsem tak boha-
tá, že mohu kolem sebe rozdávat plnými
hrstmi spoustu dárků. A stejně jako můj Dár-
ce mám nevýslovnou radost, když si je někdo
vezme a potěší se jimi. 
Je půlnoc, večer Tříkrálový. Lampičky z bal-
konu se odebraly spát do své krabice. Kam šli
spát poutníci, kteří nenašli ani o těchto
Vánocích světlo, to věru nevím. Kéž neza-
bloudí, nezlomí si nohu na srázných cestách
a kéž jim uprostřed tmy zabliká alespoň
maličká hvězda naděje.

Delicie Nerková: Devánotizace

* Jak vzpomínáte na Vánoce svého dětství?
Vánoce mého dětství byly krásné, je to kapitola sama pro
sebe. Ale od těch dob pro mě Vánoce mnoho ztratily, protože
je mi protivný konzumní způsob života, který je obklopuje.
Hlavně to hektické shánění dárků, kdy do sebe lidé 
v obchoďácích šťouchají a předhánějí se v tom, co velkolepěj-
šího dají svému dítěti pod stromeček. Právě tyto věci mi osla-
vu vánočních svátků deklasovaly. Osobně je dnes beru jako
niternou záležitost a vnější projevy zcela ignoruji.

* Na které vánoční svátky nejraději vzpomínáte?
Na Vánoce, kdy jsem dostal pod stromeček svého syna Kubu.
Narodil se 13. prosince, takže moje žena se krátce před Štěd-
rým dnem vrátila z porodnice domů a samozřejmě neměla
čas koupit nějaké dárky. A tak Kubu prostě zabalila a dala mi
ho pod stromeček.

* Pro mnoho lidí bude jistě překvapením, že jste jako chlapec
ministroval u františkánů. Jak jste se k tomu dostal?
Byl jsem k tomu veden rodiči, navíc vila v sousedství na
Spořilově, kde jsme bydleli, byl klášter – byla to sice malá
vilka o třech františkánech, nicméně fungovala jako klášter,
měli tam i klauzuru. A když mi bylo šest nebo sedm let, tak
mě přizvali k ministrování a já to ochotně a velice rád přijal.
Dokonce jsem byl pověřen chodit v poledne zvonit Anděla
Páně a jednou ve druhé třídě jsem překvapil svého třídního,
když jsem mu v poledne oznámil: „Pane učiteli, nezlobte se, já
musím zvonit.“ Panu učiteli spadla čelist, protože se mu to za
celou jeho učitelskou kariéru nikdy nestalo, a byl z toho tak
šokovaný, že jenom řekl: „Tak jdi.“ Později mi ovšem ozná-

mil, že v době vyučování už zvonit nesmím. Byl jsem pokřtě-
ný jako římský katolík, ale už jako kluk jsem litoval, že nejsem
řecký, protože těch je míň a já byl vždycky individualista: říct
tak při vyučování náboženství, že jsem řeckokatolík, ti by
čuměli! Jinak jsem ale s františkány udržoval dost intenzivní
kamarádství, znal jsem je v té vilce všechny a třeba pater
Mikuláš mě bral v létě ve Velkého Meziříčí, kde bydlela jeho
maminka, a tam jsem trávil prázdniny. Dostal jsem se také 
k Panně Marii Sněžné, kde jsem chodil po klášterní zahradě,
která tehdy byla hustě zarostlá s takovými malými uličkami.
Dnes je z toho veřejné prostranství. 

* Změnila se od těch dob nějak vaše víra?
To je složitá věc. V mládí jsem přijímal víru naprosto pasivně.
Chodil jsem sice do kostela a žil v intencích, které mi byly vští-
peny paní katechetkou, ale dnes už vím, že se v mnoha věcech
mýlila – vzpomínám si, jak třeba říkala, že ten, kdo je pokřtě-
ný v jiné církvi, nemůže dojít spásy. Čím jsem byl starší, tím
víc jsem o otázkách víry přemýšlel sám, intenzivně jsem četl
Bibli a začal o určitých věcech také pochybovat. Nedávno
jsem četl knihu Tomáše Halíka „Co je bez chvění, není pevné“
a musím mu dát za pravdu – od té doby, kdy jsem začal různě
pochybovat a věci více vážit, je moje víra mnohem intenziv-
nější a už vím, k čemu směřuji.
Myslím, že nejhorší byly doby, kdy jsem víru bral jako rutinu,
jako naprosto zmechanizovanou záležitost. V tomto směru mi
hodně pomohlo, že jsem se později dostal do světského pro-
středí a poznal život z mnoha stránek. V současnosti píšu o
svém duchovním hledání knihu s názvem „Komik si povídá
s Bohem“...

Jiří Suchý: O Vánocích 
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Láska
Právě před 40 lety (7. prosince 1988) bylo v Arménii velké
zemětřesení.V jednom městě se zřítila i škola a pohřbila ve
svých sutinách mnoho dětí, které v ní právě byly. Ke zříce-
ninám spěchal i otec malého Armanda. Zatímco ostatní na-
říkali a bědovali, on holýma rukama začal zával odhrabá-
vat. Stále horečně pracoval - 12 hodin, 24 hodin, 36 hodin.
Konečně uslyšel hlasy a zavolal zesláblým hlasem: 
„Armande, jsi tam?“ 
Ihned dostal odpověď: 
„Tati, jsme tady, pomoz nám. Já věděl, že mne tady nene-
cháš bez pomoci a dětem jsem to pořád tvrdil.“ 
Naštěstí se v tom místě vzpříčily panely tak, že vytvořily
jakousi jeskyňku, v níž se nacházelo 14 zasypaných dětí.
Všechny byly zachráněny. Otec při návratu do svého do-
mova byl oslavován jako hrdina, ale chválu odmítl: 
„Slíbil jsem Armandovi, že budu pro něho vždy k dispozi-
ci, a to jsem udělal. Jen jsem dodržel svůj slib.“
Víme, že náš Otec je i nám k dispozici…

Prázdné jesličky 
Ve školce se objevila adventní výzdoba. Vedle hvězdiček,
zvonečků a perníčků to tentokrát byl i malý betlém. Děti
výzdobu obdivovaly, jen něco chybělo.V jesličkách neleže-
lo děťátko. Jeden tatínek si stěžoval u paní ředitelky. Ta mu
vysvětlila, že Ježíšek se přece narodil až 24. prosince, proto
bude děťátko vloženo do jesliček právě v tento den. To ale
ve školce děti nebudou… 
Nejsou ty prázdné jesličky podobné tomu, co mnozí lidé 
v dnešní době zažívají? Vánoční jsou trhy, pečivo, svíčky,
dárky i písně jako „Rolničky, rolničky“ nebo „Vánoce,
Vánoce přicházejí“. Střed, smysl Vánoc, jakoby chyběl. Bet-
lém, kde lidé pospíchají k jeslím, ve kterých není děťátko,
nedává smysl. Kvůli prázdným jeslím by pastýři neodešli 
v noci od svých stád.
Vánoce se mohou slavit „bez Ježíše v jeslích“, se slavnost-
ními dekoracemi a dárky, ale nemohou přinést tu pravou
vánoční atmosféru a smysl.

Čekání
Maminka byla nešťastná. Chtěla koupit své kamarádce k na-
rozeninám knížku a zapomněla ji v knihkupectví objednat.
Zdálo se jí, že je vše ztraceno. Dcerka je ale z jiné generace
a ví si rady: „Objednáme tu knížku přes internet a dostaneš
ji coby dup.Všechno stihneš.“
Lidé naší doby jsou zvyklí, že jejich přání se plní hned nebo
je jim to alespoň nabízeno jako očekávatelná výhoda. My
ale dobře víme, že všechno nemůže být hned a někdy ne-
zbývá nic jiného než čekat - a někdy se vůbec nedočkáme.
Stává se to také, když o něco prosíme Boha. On není auto-
matem na plnění přání, jak si někdo může myslet. Bůh ne-
dělá vždy zázraky, když bychom si to právě přáli. Plněním
(nebo neplněním) našich proseb nás také vede, vychovává
a posiluje ve víře. I čekání má svůj smysl!

(AN)

* * * * * *

A vědí to vůbec lidé? Zvířecí sněm o vánočních svátcích
Kdysi dávno svolala zvířata sněm. Liška se zeptala veverky: „Co pro tebe znamenají Vánoce?“
Veverka odpověděla: „Pro mne Vánoce znamenají krásný stromeček ozdobený spoustou svíček a cukrovím, které mám tak ráda.“
Liška se připojila se svou představou: „Pro mne samozřejmě nesmí chybět voňavá pečená husička. Bez pečínky by to opravdo-
vé Vánoce nebyly.“ Do řeči se jim vložil medvěd: „Vánočka! O Vánocích musím mít obrovskou sladkou vánočku!“
Slyšet se dala také straka: „Podle mne jsou o Vánocích nejdůležitější krásné a zářící šperky. O Vánocích se má všechno jen
třpytit.“ Pozadu nechtěl zůstat ani vůl: „Vánoce dělá Vánocemi teprve šampaňské. Já bych ho vypil klidně dvě lahve!“
A osel, který to už nevydržel se rychle zmocnil slova: „Vole, zbláznil ses? Vždyť na Vánocích je nejdůležitější Ježíšek. Copak
jsi na to zapomněl?“ Vůl se zastyděl, sklopil velkou hlavu a zabučel: „A vědí to vůbec lidé?“

Co se andělovi nelíbilo Aneb proč byl u jesliček oslík s volečkem
Zatímco Josef s Marií putovali do Betléma, jeden z andělů svolal všechna zvířata, aby mezi nimi vybral ta nejvhodnější, která
budou v chlévě pomáhat Svaté rodině.
Jako první se samozřejmě hlásil lev: „Jen král je hoden sloužit Králi světa“, zavrčel. „Já se postavím ke vchodu a každého, kdo
by se chtěl k Ježíškovi jen přiblížit, roztrhám!“ „Jsi příliš hrubý,“ odmítl ho anděl.
Andělovi se k nohám ihned začala lísat liška. Vychytrale ho s nevinným pohledem přesvědčovala: „Nejvhodnější jsem přece já.
Každého rána pro Božího syna ukradnu nejlepší med a mléko. A Marie s Josefem se se mnou také budou mít dobře. Každý den
jim přinesu mlaďoučkou slepici.“ Ty jsi příliš nepoctivá,“ namítl anděl.
Po těch slovech před andělem roztáhl svůj nádherný ocas páv. Zamával mu peřím duhových barev před očima a prohlásil: „Se
mnou se i obyčejná stáj změní v královský palác, který  by jim záviděl i Šalomoun!“ „Ty jsi zase moc pyšný,“ mínil anděl.
Zvířata předstupovala před anděla jedno po druhém a vychvalovala své největší přednosti. Marně. Andělovi se nezamlouvalo
ani jedno z nich. Ale všiml si osla a vola. Pracovali na poli u vesničana, který bydlel poblíž betlémské stáje.
Anděl na ně zavolal: „A co můžete nabídnout vy?“ „Nic,“ odpověděl osel a sklopil skromně dlouhé uši. „My jsme se nenauči-
li ničemu – jenom pokoře a trpělivosti. Všechno ostatní nám přinese jenom rány holí.“ Vůl však nesměle namítl, aniž by vzhlé-
dl od země: „Ale čas od času bychom mohli odhánět mouchy dlouhým ocasem.“ Konečně se anděl spokojeně usmál: „Právě vás
jsem potřeboval!“

Z vánočních příběhů pro potěchu duše


