
kDyž sPaDnou Masky -
neboJte se ! 

sofonJáš 3,16-17
Době postní předchází doba maso-
pustní - doba zábav, bálů a karneva-
lů. Na venkově patří k masopustu
také převleky a humorné masky,
karnevaly jsou dnes spíše dětské (a
rodiče mají s výrobou masek spous-
tu práce). Pak však přichází Pope-
leční středa a První neděle postní. A
alespoň v klasickém rozvrhu církev-
ního roku je s tím vším rozverným a

karnevalovým konec. Nastává do-
ba, kdy se odkládají masky. 
My jsme ovšem zvyklí používat
různé masky celý rok. Máme masku
pro návštěvu u příbuzných, masku
"Pilný žák", masku "Mám se pořád
skvěle", masku "Já jsem ta pravá",
masku, když jdeme na výběrové ří-
zení a jinou zase v neděli do kostela.
Doba postní je příležitostí masky
odložit. Protože s Pánem Bohem - to
je chvíle, to je místo, to je vztah, kde
si nemusím na nic hrát. Můžu být
bez přetvařování. V soustředění, 
v modlitbě - tam je úplně zbytečné
zkoušet si brát nějaké masky, zakrý-
vat se a nějak uměle se zatvářit. Před
Bohem - a to je obrovský dar - může
člověk být takový, jaký je. Jen Bůh
skutečně ví, kdo jsem a jaký jsem.
Modlitba, nebo prostě zastavení se
před Bohem, rozhovor s ním, pře-
mýšlení o sobě před jeho tváří - to je
chvíle, kdy padají masky, odkládají
se nebo nám je prostě Pán Bůh
sundá, prostě jsou zbytečné a my
dostáváme svou tvář.   
Také to je také krásné a pravdivé a
přitahující na příběhu Ježíše Krista -

že nic nehraje a vždy je autentický,
svůj, bez předstírání. V Ježíši Kristu
nám Bůh ukázal svou pravou tvář a
zároveň nám ukázal tvář pravého
člověka. 
Doba postní je dobou pravdivosti.
Dobou, kdy po karnevalech odloží-
me své masky a podíváme se sami
sobě do tváře. Občas je to bolestivé,
občas se člověk při čtení pašijního
příběhu dívá do tváře nějaké posta-
vě a vidí, že je to on sám. 
Ale to všechno není proto, abychom
byli zdecimovaní a zoufalí. Díky
Bohu se toho nemusíme bát. Do do-
by postního odkládání masek, ať si
neseme ono "Nebojte se" ze Sofon-
jášova textu. "Nebojte se" je první
vánoční slovo tam mezi pastýři nad
Betlémem. "Nebojte se" bude i první
velikonoční slovo, když ženy při-
jdou k hrobu. 
Nebojte se, i když soustředění k Ve-
likonocům a přemýšlení nad příbě-
hem utrpení Ježíše Krista nás přive-
de k sobě samotným víc než nám
možná bude příjemné. 

David Balcar
farář ČCE Praha l - Kliment

Evangelický 
týdeník
KOSTNICKÉ JISKRY

14. února 2018 l ročník 103 l cena: 13 Kč

Příští číslo vyjde 
21. února 2018

Z obsahu
* Zázrak života
* Záchrana 

z epidemie zla
5/2018

Poselství k neděli invocativ

„Milostí spaseni jste skrze víru (a to ne
sami ze sebe, dar je to Boží) ne ze skutků,
aby se někdo nechlubil. Jsme zajisté jeho
dílo, jsouce stvořeni v Kristu Ježíši ke
skutkům dobrým, které Bůh připravil,
abychom v nich chodili.“ Ef 2,8-10
Úvodem Janova evangelia čteme, že
Bůh – SLOVO je učiněno tělem, pře-
bývalo mezi námi plné milosti a prav-
dy... a z jeho plnosti jsme vzali milost
za milost. 
Co tím slovem myslíme? Co pro nás
milost znamená? Jakou s ní máme
zkušenost? „Milostpane, milostivá
paní,“...?
V kloboučnictví tetičky Marty v Dej-
vicích mi přišlo, čím asi jsou ty paní
milostivé? U nás na Bílé hoře byla

jen paní Horáková nebo paní Pro-
cházková a ani mamince neříkali
milostivá. Zdálo se mi, že lidé ve
městě si tak říkají s jistým potěšením.
A co teprve „Moje úcta! Uctivá
poklona! nebo Poroučím se!“ pokaž-
dé mi znělo něčím navíc, co si lidi
přidávají jako úsměv, jako k nákupu
lízátko bez placení.
Obyčejní se v tom možná nevyznali
a tak kde mohli (a najednou mohli
všecko), pověsili své „Oslovujeme se
soudruhu a zdravíme se Čest práci!“
tečka. Jelikož pokrok je v jednodu-
chosti, zavedli místo těch kudrlinek
jako grunt něco, čemu říkali třídní
nenávist.
Přibylo mi čtyřicet let a nakrásně

měli lidé té obyčejnosti dost... Nebo
snad ne? Skoro třicet let si už můžou
dovolit dřívější způsoby, ale moc jim
to nejde. Tak aspoň děti učíme pa-
běrkovat pravdu, vstřícnost, s úsmě-
vem laskavé přijetí, jak tomu dřív
říkali milost. Přiznejme si, že nějak
nevíme, kam s ní. Na dožití ji šoupli
do ústavy, kde straší jako právo hla-
vy státu prominout zákonný postih
usvědčenému a odsouzenému zlo-
činci, navzdory zákonodárné a soud-
ní ochraně všech.
Samozřejmě, že takové omilostnění
není odpuštěním (postižené strany
se nikdo neptá), ani viníka milost
samočinně nenapraví a jeho recidivu

Milost J 1,14-18; Ř 4,13.20-25; 5,1-2

Dokončení na str. 2

K mnoha lidem ve více než 170 zemích celého světa, kteří budou 1. pátek
v březnu (2. března 2018) - prožívat a slavit Světový den modliteb se i letos
můžete připojit buď tak, že pozvete do vašeho sboru věřící ostatních círk-
ví v okolí a uspořádáte program sami, nebo se připojíte k některé církvi,
která bude shromáždění pořádat. Letos budeme v modlitbách připomínat
problémy Surinamu. Ženy z této vzdálené země program pečlivě připra-
vily a věří, že se tak budete moci s jejich zemí seznámit a že sbírka pomů-
že jejich starosti zmírnit.
Loni se u nás např. vybralo přes 100 000 Kč, které byly určeny na pomoc
Filipínám. Polovina sbírky podpořila Lékaře bez hranic, kteří právě na
Filipínách pracovali a jsou vždy na místech, kde je lékařské pomoci nej-
více zapotřebí. Druhou polovinu obdržela Nadace lékařské pomoci, která
se stará o filipínské sirotky. 
Společná celorepubliková sbírka má vyjádřit poslání SDM: poznávat -
modlit se - konat (pomáhat). Letos máme možnost podpořit na Surinamu
aktivitu Moravian Church (Jednoty bratrské). Jde o stavbu domu pro lidi
bez domova v Paramaribo “Zinzendorf Herberge”. Dům bude využíván
zvláště ženami a dívkami, které se ocitnou v nouzi nebo utíkají před nási-
lím v rodinách a zneužíváním. Bude také poskytovat ubytování těm, které
potřebují vyléčit závažné zdravotní problémy a nemají dost peněz na
ubytování.
Světový den modliteb také upozorňuje na probíhající sbírku propisova-
ček na podporu vzdělání syrských dívek, kterou konají německé sestry.
Chtějí tak podpořit vzdělání 200 syrských dívek. Např. Za 450 použitých
propisovaček je možné vybavit školními potřebami 1 dívku. Za každý
kus dostanou organizátorky od recyklující firmy TERRACYCLE 1 cent na
tento charitativní projekt. Sbírka začala v létě a koná se do konce roku
2018. V Německu pracuje 430 míst, kde se použité nebo poškozené pro-
pisovačky odevzdávají. Zatím jich shromáždili a odevzdali přes 400 kilo-
gramů. Za 15kg krabici dostanou 15 euro. Zapojují se podporovatelé i
mimo Německo. K nim chceme patřit i my. Prosíme, navštivte především
školy a jiná zařízení, která by mohla pomoci, a poukažte na to, co je
Světový den modliteb. Až shromáždíte celou krabici, můžete ji poslat na
adresu sestry předsedkyně českého výboru SDM Aleny Naimanové do
Rychnova nad Kněžnou (Bezručova 16, 516 01 Rychnov nad Kněžnou)
nebo si od ní vyžádejte další informace (naina@seznam.cz). Materiály ke
Světovému dni modliteb v elektronické podobě si můžete vyžádat i u nás
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Letošní světový den modliteb
představí surinam

Církev bratrská – Jilemnice 1000 Kč
Daňová a účetní kancelář – Poděbrady 

(sponzorský dar) 5000 Kč
Farní sbor ČCE – Brno 1 5000 Kč
II. Farní sbor ČCE – Praha 3 Žižkov  

(sbírka na ET-KJ) 1317 Kč
II. Farní sbor ČCE – Praha 3 Žižkov 

(sponzorský dar) 5000 Kč
ses. Baďurová Lidka – Moravský Písek 400 Kč
br. Brouček Miloslav – Jimramov 1500 Kč
ses. Červeňáková Jana – Praha 500 Kč
ses. Daňková Milena – Jičín 500 Kč
ses. Hanáková Rút 1000 Kč
br. Hanus Ladislav – Holetín 6000 Kč
ses. Hrivňáková Milada 500 Kč
ses. Kadlecová Romana – Veselí n. Luž. 1000 Kč
br. Ing. Krůta Zdeněk 350 Kč

ses. Maňásková Jaroslava 500 Kč
br. Marek Vojtěch 2000 Kč
br. Nečas Jaroslav 1000 Kč
br. Petratur Michal 500 Kč
br. Pilát Daniel 500 Kč
br. Plotěný Vladimír 3000 Kč
br. Prof. Říčan Pavel 2000 Kč
br. Schilla František - Praha 3000 Kč
br. Švaříček Jaroslav 2000 Kč
br. Targosz Leo 2000 Kč
ses. Vorlová Miriam 1000 Kč
neznámý dárce 4000 Kč
celkem 50567 Kč

Dárcům, bez nichž by nebylo možné náš časopis vydá-
vat, za jejich obětavost velice děkujeme. 

redakce

Dary na tiskový fonD



nevylučuje. Jen ostatní před ním
přestává chránit. Patrně je načase 
s tím skoncovat, říkají lidi. Řádný
občan má svá práva i způsoby
zastání a na nějaké milosti nejsou
zvědaví... Sotva komu na mysl při-
jde, že z nezaslouženého dobrodiní
jsou jaksi samozřejmě od narození
živi a bez milosti přijetí, kde by
byli...?
V prvním velikém podobenství
Bible potkáváme Stvořitele, jak se
stará, aby člověk v jeho zahradě
nejen přežil, ale, svoboden od obsta-
rávek sebe sama, aby vnímal a po-
jmenovával stvoření kolem sebe
(Gn 2,19-20) a vzdělával se v bytost
duchovní, svobodně zvídavou a
vnímající hlas Boha „chodícího po
ráji k větru dennímu“ (Gn 3,8). 
Pokusme se přitom myslet své dět-
ství a dospívání... Od toho tu podo-
benství jsou. Víme přece, jak je to
dál. Jak se nám do mysli vkradlo
namlouvání odjinud: Jen do toho!
Sami si velíme! Do boha! Víme své.
Kdo nám co bude do toho tento...
že? Skvělá nabídka odvrátila naši
pozornost od Ducha Stvořitele do
světla, v němž si Boží opovědník
plní své vlastní přání. Sen, že po tom
sáhneme, a privilegium duchovních
bytostí ztratíme, vrženi do záhad a
tajemství všelijak se vzpěčující hmo-
ty. Zaměstnáni sami sebou nedoslý-
cháme, nedohlédáme k naději pře-
sahu své omezenosti, zranitelnosti a
posléze smrtelnosti, k naději bytí s
ním... Vně původního, smysl dávají-
cího, sblížení s Duchem LÁSKY
jsme i nejsme. Kdo se v nás vyzná?
Zpochybněním Boha tvoříme svět
Kainova znamení pro kníže, jemuž
jsme popřáli sluchu. Náš svět je svě-
tem Jitřenky, Lucifera, Světlonoše
(Iz 14,12), ducha závratných mož-
ností slávy, ale i destrukce a smrti.
Věčně hyne a své zdomácnělé v od-
cizení Bohu bere sebou ( 1 J 2,17).
„Víme a dokážeme, jsou základní
motivy současného racionalismu ve
vědě, v biologii, v medicíně,“ píše
MUDr. Ján Siracký, DrSc. v článku

„Budúcnosť – rozpaky a neistoty“
(ET-KJ 1/2018).
Nejen povrchností a pokrytecky
vyprázdněnou zbožností, ale ani
mnohým svým věděním, na straně
Ducha života nestojíme (1 S 16,14;
Za 4,6; 1 Te 5,19). Naší bídou v čas-
nosti je a zůstává bezesporu smrt. 
Do mizerie jejího panství se ten-
krát rozkřiklo, že zblízka je tu
MILOST, která smrtelníka dostane
dál (Mk 1,15). Naplnil se čas a do
jeho plynutí vstoupila PŘÍTOM-
NOST jiná než ta, co nám pod ruka-
ma mizí. Nad anděly s meči pla-
mennými (chceme-li se ještě přidr-
žet biblické obraznosti Gn 3,24), nad
propastí, do níž se hrneme, rozkle-
nul živý Bůh onu janovskou MI-
LOST v Ježíši Kristu, kterou před-
zvěděl před ustanovením světa 
(J 17,5.24). MILOST prohlédnutí 
a návratu odkud jsme vypadli,
MILOST přijetí k duchovnímu bytí
v PRAVDĚ, v ospravedlnění. Ztra-
cenému, obelstěnému lidskému
vědomí se přiblížila moc toho, který
vpravdě JEST, jeho kralování. Pusť
se, člověče do radikální revize své
člověčiny, svého života, čiň pokání.
Věř evangeliu, dotýká se tě Ježíš.
Snímá samozřejmou bezbožnost
světa jako chomout závislosti z kaž-
dého, kdo se rozhodne, kdo o to
stojí, kdo chce. Jak? Prostým: „Pojď
za mnou... Pojď a sleduj. Staneš se
jiným člověkem. Nahlédneš, oblí-
bíš si mé svědectví PRAVDĚ. Se
mnou trefíš na úzkou cestu do těsné
brány hojnějšího života v mé blíz-
kosti“ (J 17,23 aj.).
„Není to špatné,“ řekne kostelový
člověk, „občas jako sen na kanapi je
to fajn. Ale zvenčí? Zítra a pozítří 
v tvrdé realitě? Když ti přijde, vlast-
ně přijdou: Co s potupou a utrpe-
ním? S křížem a smrtí nevinných?
Se zločinem na Bohu a stále ještě vše
pustošící bolestí? Co s nedovršeným
hříchem světa... i mým? Život pak
jako by byl jinde...
Nuže, věř! Věř, třebaže se ti to ne-
zdá. Věř činem, opravdově ruka-
ma, nohama a potkáš se s MI-

LOSTÍ... Jen víra snese ten otřes,
před nímž svět strká hlavu do
písku, nebo občas pod peřinu po-
božnosti. Jen víra je tou silou a 
orientací PRAVDY.
Aby to vysvětlil, připomíná apoštol
z oblaku svědků víry (Žd 11,8-19)
Abrahama. Uvěřil oslovení Ducha
Božího a opustil svůj kaldejský do-
mov. Vyšel, aniž by věděl, kam jde
(Gn 12,1). Později se na Boží pokyn
ubírá s jediným synem zaslíbení, 
k hoře Moria (Gn 22,2), hotov jej,
milovaného, obětovat. Chválí Boha
v jistotě jeho slibů. Věří, že povolává
i věci, které nejsou, jako by byly.
Nechápe, ale drží směr. Tak věří, a je
mu to počteno za spravedlnost (Gn
15,6). Jeho kaldejská minulost se
nepřipomíná. Určující není, co bylo,
ale co je dnes a zítra na pochodu
Božím směrem... ON je PRAVDA.
Být s PRAVDOU, se počítá. Být
spravedlivý. 
Osloví-li tě pohled ke Golgotě jako
do zrcadla Ježíšova svědectví PRAV-
DĚ, co jsi zač (J 18,37), věř a vyjdi.
Odkud? Ze sebe, z „já“, osloveného
Boží bolestí. Kam? Ke vzkříšení
Krista. Do zázraku duchovní změ-
ny, objevu nových vzácností a hod-
not, ano chutí (Ř 8,5), jako by ses
převlékl do nového „já“, jako bys
byl stvořen nově (2 K 5,17), nasmě-
rován k PRAVDĚ, vrácen domů
Otci do „svobody slávy dětí Božích“
(Ř 8,21). I při nás Bůh povolává 
k bytí, co v naší přirozenosti není.
Tak mluví apoštol o „ospravedlnění
z víry“ (Ř 4,25nn), o MILOSTI zpří-
stupněné nám skrze Pána Ježíše
Krista (Ř 5,2). Nejen o přiřčeném
stavu, ale o dynamice, činorodosti,
poslání a úkolu (Ef 2,10; 2K 5,21),
jímž vrůstáme do duchovních sou-
vislostí hojnějšího života Boží LÁS-
KY v Kristu. ON v nás působí chtě-
ní i skutečné činění (F 2,12n).
„Našli jste se v tom,“ píše Pavel Ga-
latským, - „i mezi vámi byl ukřižo-
ván“ (Ga 3,1). „Zemřeli jste a váš
život je skryt s Kristem v Bohu. Se
Vzkříšeným jste povstali (Ko 3,1-4),
hledejte předně věci jeho kralování.
Vaše sláva je v jeho zpřítomnění 
(J 17,22). 
Tady se starej! Pečuj o tuto novou
orientaci; o věci duchovní, ne o zem-
ské! Ospravedlněn drž směr po-
znané PRAVDY. Kristus, živá, ne-
zahanbující naděje slávy v nás
(Ko 1,27), zmocni a uschopňuj i
tvoje srdce k lásce (Ř 5,5). Amen.

Modlitba:
Dobrotivý náš Otče v Pánu Ježíši
Kristu, 
děkujeme ti, že v tebe věříme. Že máme
Bibli, že slyšíme tvé SLOVO...
Věříme, ačkoli si zařizujeme život podle
okolností. Máme své počty a předpokla-
dy, prakticky odhadujeme své mož-
nosti... 
Věříme hlavně v kostele a pak, když
býváme zaskočeni v situacích, na které
jsme krátcí, kam nedosáhneme, na co
nemáme. To pak vzpomínáme, jestlis
nám k tomu nechtěl něco říct. 
Dochází nám, že jsi při nás i když na to
nemyslíme a ke škodě nejen své, na tvoji
radu nedáme. 
Odpusť nám, prosíme, tahle zarmou-
cení. 
Děkujeme, že nad naše chápání v nás
svou mocí působíš, a tak prosíme, pro-
buď nás, ať dokážeme včas varovat, bez
rozpaků a strachu rozkrývat zlo a připo-
mínat tvé SLOVO kdykoli sobě i jiným.
Amen.

Samuel Jan Hejzlar

2 KJ-ET

z církví doma i ve světě
izraeL vyzvaL PoLsko ke zMěně zákona
kvůLi zLočinůM hoLokaustu
Izrael vyzval Polsko ke změně zákona, podle něhož je nezákonné tvrzení,
že Polsko nese odpovědnost za zločiny proti lidskosti spáchané nacistic-
kým Německem na jeho půdě. Premiér Benjamin Netanjahu nařídil iz-
raelskému velvyslanci v Polsku, aby premiéru Mateuszi Morawieckému
tlumočil jeho silný nesouhlas s legislativou.
"Zákon je neopodstatněný. Nikdo nemůže měnit historii a holokaust
nemůže být popřen," prohlásil Netanjahu.
Dolní komora polského parlamentu minulý pátek schválila návrh zákona,
který za používání formulací jako "polské tábory smrti" nařizuje až tříleté
vězení. Podle Varšavy podobné výrazy naznačují, že Polsko je přinejmen-
ším částečně odpovědné za tábory, kde nacisté vyvraždili miliony lidí,
vesměs Židů. Jak uvedlo polské ministerstvo zahraničí, trest za použití
zmíněné formulace se bude uplatňovat v přesně vymezených situacích a
jeho cílem je zabránit hanobení Polska.
Kritika ale tvrdí, že legislativa by mohla zmrazit diskuse o dějinách, ohro-
zit svobodu projevu a otevřít dveře popírání holokaustu.
Mluvčí polské vlády Joanna Kopcińská napsala na twitteru, že zákon má
za cíl "ukázat pravdu o strašných zločinech spáchaných na Polácích,
Židech a jiných národech, které byly v 20. století oběťmi brutálních totalit-
ních režimů - německého nacistického režimu a sovětského komunismu".
Návrh zákona ještě musí schválit senát a prezident.

www.christnet.eu

anne GrahaM Lotzová kázaLa v inDii, 
PŘišLo PůL MiLionu LiDí
Anne Graham Lotzová (dcera Billy Grahama) kázala na začátku měsíce
zástupu půl milionu lidí v indickém městě Hyderabad u příležitosti dru-
hého ročníku národního dne modliteb. Během promluvy vyzvala přítom-
né, aby se modlili za změnu v Indii jako Daniel. „Jeden člověk, který po-
znal Boha a modlil se, pohnul nebesy a změnil národ,“ uvedla Lotzová. 
Setkání zorganizovala křesťanská rada v Telangane, která sdružuje bisku-
py z různých protestantských denominací a Římskokatolickou církev. Dle
policejního odhadu na akci přišlo 500 tisíc lidí.
Na druhý den se Lotzová připojila k bohoslužbám na venkově, kterých se
zúčastnilo 450 sborů. „Více než 10 tisíc lidí stálo ve stanu a další tisíce
venku a všichni pozorně poslouchali, jak Anne sdílela evangelium z Jana
14,“popsala Bentleyvá, členka týmu Lotzové, která dceru slavného evan-
gelisty Billyho Grahama v Indii doprovázela. Podle jejích slov mnozí lidé
reagovali na výzvu k přijetí Krista.
Křesťanská menšina čelí v posledních letech v Indii výraznému nárůstu
pronásledování z řad hinduistických radikálů. Organizace Open Doors
zařadila zemi na jedenáctou příčku v žebříčku zemí, které trpí nejhorším
pronásledováním na světě.
Samuel a Benida, dva lídři podzemní církve z New Delhi, nedávno uved-
li v rozhovoru pro The Christian Post, že politická strana Bháratíja džantá
v čele s indickým premiérem Narendrem Modihasem se snaží zajistit, aby
země zůstala „hinduistickým národem“, rostou v ní útoky na pastory a
dochází k vypalování kostelů. „Fundamentalisté přicházeli do církve
proto, aby narušovali bohoslužby. Nyní, když přijdou, nejenže naruší
bohoslužbu, ale také zbijí pastora, dokonce ženy, děti a starší lidi. Existuje
mnoho, mnoho incidentů, k nimž došlo při útocích na pastory a lidi. Vždy
zaútočí na jejich hlavy, aby to mělo maximální dopad na jejich život.
Pokud nezemřou, nebudou moc žít normální život, „ uvedl Samuel.

www.krestandnes.cz
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v redakci, kde si můžete vyžádat i informace o příštím ročníku. Pokud se
rozhodnete shromáždění uspořádat, budeme rádi, když nám dáte do re-
dakce zprávu, jak se akce vydařila. Třeba se příští rok inspirují i ostatní.
Sbírku posílejte na účet č. 277659668/0300. Vybrané finanční prostředky
pak český výbor SDM zašle na místo určení.
Svoboda náboženství je v Surinamu deklarována ústavou. Praktikovaný-
mi náboženstvími jsou: křesťanství (asi 48,4 %), hinduismus (22,2 %),
islám (13,8 %), tradiční náboženství původních obyvatel (1,8 %), javanis-
mus (0,8 %) a malé procento židovské víry a ostatních náboženství.
Křesťanství jako první přinesli a rozšířili katoličtí misionáři. Zvláštní
úlohu však sehráli „moravští bratři“, kteří přišli v roce 1735 z německé-
ho Herrnhutu a působili mezi domorodými indiány. Po roce 1748 se stře-
dem jejich zájmu stali afričtí otroci na plantážích a obyvatelé města Para-
maribo. Pro všechny bez rozdílu šířili víru a vzdělání v maroonských ves-
nicích ve vnitrozemí i mezi dělníky z Jávy a Indie. 
Ekumenická spolupráce církví byla založena v r. 1942 pod názvem Výbor
křesťanských církví. Výbor Světového dne modliteb (WDP) začal svou
práci v r. 1953, oficiálně byl ustanoven v únoru 1954. V čele stály sestry 
z Moravské církve (Jednota bratrská), Luterské církve a Holandské refor-
mované církve. Postupně se přidaly i další denominace a organizace. 
V Surinamu jsou nejčastější příčinou úmrtí kardiovaskulární nemoci
a diabetes. Alarmující, stejně jako všude na světě, je problematika drog.
Důležitou roli v poskytování zdravotní péče hrají různé církve. Vysílají
své lékařské mise a navštěvují lidi postižené malárií, HIV-AIDS a ostat-
ními nemocemi s vysokým výskytem v tropickém vnitrozemí Surinamu.
Právě těm by měla naše sbírka pomoci nemoci překonávat a naučit se, jak
jim předcházet.

Helena Bastlová

Před nějakým časem ze Saúdské Arábie do USA vzkázali, že plánované
obchodní jednání se nemůže konat, protože americkou misi vede žena.
Protože se jednalo o velký byznys, vyměnili Američané ženu za muže.
Tomu se říká pragmatismus. Jiný případ se týkal švédské delegace na
vládní úrovni. Švédské ministryně si při jednání zahalily vlasy šátky, 
i když to protokol nevyžadoval. Tomu se říká podlézavost nebo tak
nějak. 
Nedávno jsem byl na Chrámové hoře v Jeruzalémě. Viděl jsem tam vel-
kou skupinu ortodoxních židů, tak dvacet osob, všichni měli na hlavách
židovské pokrývky zvané kippy. Že by je při té návštěvě sejmuli, to je
určitě ani nenapadlo. Proč také – Chrámová hora je dnes jako součást
sjednoceného města veřejně přístupný prostor, kde nikdo nemusí řešit
svou identitu. Výsostně islámskými místy jsou jen ty dvě svatyně
(Skalní dóm a mešita Al-Aksá), kam vás jako nemuslima ani nepustí.
Byť i to je zvláštní, protože v jiných částech světa – od Malajsie přes
Turecko až po severní Afriku – mešity navštívit můžete a často vás do
nich i zvou. 
Chrámová hora je specifickým místem proto, že se nachází v Jeruzalémě
a v Izraeli. Pro ortodoxní muslimský svět je samotná existence Izraele
al-nakba – katastrofa. Historický nárok Židů na Jeruzalém Palestinci
zpochybňují, označení Chrámová hora neuznávají, existenci dvou
židovských chrámů na tom místě popírají. 
V tomto kontextu je gesto německé křesťanské delegace (viz ET-KJ, 
č. 1/2018) nejen pochybné, nýbrž přímo kontraproduktivní. Muslimové
ho totiž pojmou jen jako podporu svého dogmatického, ahistorického
stanoviska. Jednání německých biskupů zapadá do dnešního oportu-
nistického přístupu západní Evropy vůči islámu, bez rozpoznání, že 
v jeho základu je narůstající odklon od křesťanské tradice a prohlubují-
cí se duchovní vyprahlost celé společnosti. 

Josef Potoček
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Přísný pán 5.
Služba, diakonie, patří k životním projevům křesťanské církve. Kde se
zvěstované slovo nepromítá do služebné, všední praxe, tam zřejmě není 
s církví něco v pořádku. Tam jí vskutku schází cosi podstatného.
Východiskem služby církve však není nic jiného než služba jejího Pána.
A ona v ní má poslušně pokračovat. Má na ni odpovídat. Ježíš říká zcela
zřetelně: „Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby slou-
žil“ (Mk 10,45).
Sbory rané církve jistě nebyly bez poskvrny a vrásky. Měly své nemalé
potíže a problémy. Pro nás je ovšem poučné, jak se s nimi vyrovnávaly,
jak k nim přistupovaly, jak je řešily.
V jeruzalémském sboru (Sk 6,1-7) došlo zřejmě k určitým nesrovnalos-
tem, snad i k závadám vážnějšího a trvalejšího rázu. Členové sboru nema-
jí stejný „původ“. Pocházejí také z nejrůznějších společenských vrstev.
Hrozí pak reálné nebezpečí, že se budou vytvářet skupiny. Mezi nimi
dochází k nezdravému napětí.
Kruh Dvanácti měl ve sboru na starosti nejen záležitosti vnitřní, duchov-
ní, ale i ty vnější. To znamená: Péči o chudé a nemocné, zajišťování stravy
potřebným. Rozsah práce se stále zvětšuje. Při rozdílení podpor je snad-
no možné na někoho zapomenout, arciže bez zlého úmyslu. Kruh
Dvanácti už prostě nemá dostatek sil na to, aby sám stačil na všechnu
košatou sborovou činnost. A proto dochází k něčemu velmi důležitému.
K čemu? K rozdělení úkolů. 
Liturgie a diakonie, bohoslužby a služba bližním, patří neoddělitelně k
sobě. To druhé se ovšem nikdy neobejde bez prvního. V jeruzalémském
sboru dochází k potřebné dělbě práce. Změnu si vynutily zcela praktické
důvody. Mají snad apoštolé přestat horlivě kázat a nevěnovat se zvěsto-
vání evangelia? Mají se věnovat prvořadě charitativní činnosti? Mají si
bedlivě všímat, aby někdo nedostal o trochu méně, aby se mu nestala
nějaká drobná křivda a nepřišel v něčem zkrátka?  Tomuto pokušení
apoštolé zdárně odolají. Naprosto zřetelně slyšíme: „Bohu se nebude
líbit, jestliže my přestaneme kázat Boží slovo a budeme sloužit při sto-
lech“.
Apoštolé vědí příliš dobře, že nesmí dojít k omezení či dokonce k zane-
dbávání jejich prvořadé kazatelské, zvěstovatelské činnosti. Kde chybí
základ, jasné východisko, tam bude i celá další stavba značně problema-
tická.
Apoštolé dávají na první místo službu Slova. Evangelium se pak má pro-
mítat do celkového utváření života. Nicméně – není jenom a pouze pro-
středkem pro praktické účely. Nepůsobí také ani jako zázračný prášek
ihned. Člověka přetváří, formuje postupně, avšak hlubinně.
Bůh chce svou církev dodnes oslovovat. Chce s ní mluvit. Hledá spole-
čenství i s námi. Proto je tolik třeba zvěstovat, trpělivě oznamovat, co Pán
Bůh už pro člověka učinil. Nelze smlčet velké skutky Boží, dosvědčova-
né Písmem. Právě jejich připomínáním se církev obnovuje. Bez tohoto
přijímání bude její, byť i dobře míněná aktivita, sotva smysluplná.
Jistě není správné podcenit nebo přecházet problémy bližních. Zároveň
však není možné ani v elektronické době opustit základní zvěstovatel-
skou činnost. Ta rozhodně není čímsi druhořadým, i kdyby nebyly
výsledky vždy vidět, a nešlo je proto ani zanášet do statistik růstu a úspěš-
nosti.      
Křesťanská církev slouží Slovem i činem. Opravdová samaritánská služ-
ba vyrůstá ústrojně ze zvěsti evangelia. Jde o tuto spojitost, jakož i zdra-
vou vyváženost. A nadto – jde i o řád. Jaký? O řád služby. Pouhé nekon-
trolované a bezbřehé nadšenectví ještě nestačí. Církev Páně odděluje
jedince k určité službě. Dává pověření. Ordinuje. Kde je pravá kristovská
láska, tam je i řád. Tam se neprosadí chaos a anarchie, ale naopak pořá-
dek. A to ve všech projevech sboru, i ve službě církve navenek.
Ke zdravému životu církve patří řád. Shromáždění volí sedm mužů.
Apoštolé na ně vzkládají ruce. Diakonská práce má své pevné a neod-
myslitelné místo v rámci křesťanské církve. Důležité však je, aby nebyla
nikdy izolována, ale naopak úzce provázána se službou Slova.
Početní růst jeruzalémského sboru způsoboval zpočátku určité těžkosti a
problémy. Ty však posléze vedly ke kladnému řešení, k rozdělení pově-
ření, k rozšíření počtu spolupracovníků. A to vše přinášelo dobré ovoce.
„Slovo Boží se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě velmi rostl“. Vlna pří-
stupů způsobí církvi různé nové problémy. V oddíle ze Skutků 6,1-7 však
čteme o zdravém růstu. Jde o růst, způsobený mocným zvěstováním
Slova. Potíže, které s sebou nese a přinese, jsou nakonec milé a příjemné.
Církvi jsou k užitku a povzbuzení, i ke správnému nasměrování.

Jaroslav Nečas

Dokončení z minulého čísla
Švédská noha stála vedle mne a
neříkala nic. Ani Přísný pán nic neří-
kal. Byl tam vůbec?
Našel jsem si místo účetního ve
škole, kde jsem naposled studoval.
Naši to viděli jako zázrak shůry.
Další zázrak byla sametová revolu-
ce. Pak přijel Eduard ze Spolkové
republiky Německé. Jeho oči i tvář
přetékaly štěstím, přestože hřbitov,
kde odpočívali jeho předkové, byl
takřka srovnán se zemí, v kostele,
kde se ženil jeho otec s matkou, byli
jen netopýři a divoké kočky, na ro-
dinném statku jakási provozovna.
Eduard ale věřil, že všechno bude
jako dřív. Němci budou mluvit čes-
ky a pomohou Čechům zvelebit
pohraničí. Nadějné perspektivy nás
všech stvrdil tím, že se dohodl se
svým obchodním přítelem v česko-
slovenské renomované export im-
port firmě na mém přijetí do refe-
rentské funkce. Odjel záře upřím-
nou spokojeností z dobře odvedené-
ho skutku.
Nastoupil jsem ihned podle scénáře
Z chudého chlapce slavným moře-
plavcem. Přísný pán mě pomyslně
plácal po mých pomyslných rame-
nou a dělal takové ty obličeje z ame-
rických filmů, které už dospěly až 
k nám. Mělo to znamenat něco jako
– jen tak dál, Franku, jsem na tebe
pyšný. A já makal.
Pamětliv výroků Velkého Eduarda,
dřel jsem jak kůň. Po nějaké době
jsem si všiml, že moje úsilí není ani
tak podmíněno tělesným handica-
pem, jako spíš neschopností rychle
se orientovat v nově vznikajících zá-
konitostech našeho trhu. Talent na
jazyky jsem neměl, zhruba dvě stov-
ky použitelných slovíček v angličti-
ně a ruštině rozhodně neskýtaly
šanci rozzářit se na nebi mezinárod-
ního byznysu. Šoupali mne z místa

na místo, až jsem skončil v podatel-
ně. Dlužno říct, že se slušným výděl-
kem a certifikátem na obsluhu PC
pro účely zahraničního obchodu.
Přišla privatizace a další změny. 
K nim patřilo, že podatelna (já a ještě
jedna důchodkyně) se zrušila, stejně
jako telefonní ústředna, kde se stří-
dali dva nevidomí pracovníci. Velký
Eduard už nejezdil a mně by bývalo
dost trapné psát mu o svých obtí-
žích. Už jsem sice uměl na mailu, ale
viděl jsem to jako nevhodné. Přísný
pán v té době jako by pohubl a tvář
mu zestárla mnoha vráskami. 
Vzpomněl jsem si na maminčin
ustaraný obličej a na Pána Boha. Za-
čal jsem si s ním víc povídat a taky
jsem navštěvoval pravidelně svou
církev. Bůh je milosrdný. Prostřed-
nictvím jednoho křesťanského příte-
le jsem našel poměrně slušné uplat-
nění v účtárně jednoho malého pod-
niku. Je na mne sice ze všech stran
vidět, ale když budu pilný a poctivý,
nic mi nemůžou udělat. Někdy jsem
tak pilný a poctivý, že z toho nemo-
hu v noci usnout. V hlavě mi straší
haléře a kopie výdajových bloků,
které ne a ne dohledat. Přísný pán v
poslední době trochu přibral a pře-
svědčuje mne, že dobrým výkonem
se moje postavení upevní a dá mi
naději na kýžený služební postup.
Rockefeller prý také zpočátku pro-
dával párky nebo čistil boty?
Přísný pán mi povolil Bohunku.
Seznámili jsme se na internetu. Jsem
obezřetný. Bohunka je zdravá, jed-
nou rozvedená a nemá děti. Vlastně
mi toho o sobě moc neřekla. Žije na
jihu Čech, takže mohu i s ní navště-
vovat místa, která mám rád z dět-
ství. Tedy, teoreticky. Bohunka se
mnou nikam nechce. Hodně se sna-
žím, aby chtěla. Naučil jsem se ji do-
provázet k vlaku, kupovat kytky a
dárky. Pokaždé, když jí něco dám

nebo ji někam pozvu, rozhovoří se
podrobně o problémech ve firmě, o
tom, jak je potřeba získat úspěch za
každou cenu. V poslední době se mi
zdá, že vždycky odvádí řeč od osob-
ních věcí. Ptal jsem se jí, jestli by
chtěla mít děti. Převedla řeč na vý-
hodné nákupy v oblíbeném hyper-
marketu. Ptal jsem se jí, jestli se
mnou chce strávit Vánoce. Vykláda-
la mi o zádrhelích v obchodně part-
nerských vztazích na svém praco-
višti, Pozval jsem jí na velikonoční
dovolenou s křesťany. Zdvořile od-
mítla s tím, že ona se musí věnovat
svým rodičům a že bych měl udělat
totéž.
Bohunka není krásná. Má rozšířené
póry kolem nosu, silné nohy a tro-
chu je jí cítit z úst. Myslím, že bych to
přežil, kdyby byla aspoň někdy
bláznivá nebo romantická. Jenže
mne občas napadá, že Přísný pán si
vypůjčil její podobu a už mi zase
říká, co můžu, musím, nesmím, ku-
dy na dobrý výkon a od čeho raději
ruce pryč.
Jednou se jen tak mimochodem zmí-
nila o tom, že četla, jak pěkné a prak-
tické jsou bezbariérové byty pro lidi
s tělesným postižením. Že by se na
takový byt docela ráda podívala.
Třeba na můj. A jestli vím o tom, že
bych mohl dostat příspěvek na
nákup auta a jeho provoz. Snad
bychom pak s ním mohli jezdit na
výlety a na nákupy.
Bohunka je už zase zcela volná.
Přísný pán je důležitý. Maminka je
statečná. Eduard schopný a praktic-
ký. Měl bych být jako oni. Nedaří se.
Chci ženskou. A taky chci zpátky
klíč od mého komfortního vězení, ve
kterém od dětství žiju. Chci toho
moc?

Delicie Nerková

z knížky „Darmojedi“

rozdělení úkolů

Předpokládám, že zaštítí-li se někdo
přepjatou morálkou, je jen otázkou
času, kdy dopadne jako příkladný profe-
sor z prvorepublikového filmu „Mrav-
nost nade vše“. Těm, kteří toto téměř
klasické dílo neznají, připomínám, že
hlavní hrdina byl navržen Spolkem pro
povznesení obecné morálky na čestného
předsedu. Díky svým nekompromis-
ním mravopočestným názorům měl
dokonce slavnostně odhalit svoji
vlastní sochu, ale vtom se náhle obje-
vila jeho nemanželská dcera, která
jeho pověst zhatila.
Domnívám se, že asi jen málokdo z nás
je natolik vážený, aby mohl tvrdit, že
díky němu zvítězí v naší společnosti
slušnost. Vždyť všichni jsme jen omi-
lostnění hříšníci. A ten, kdo se svou
počestností příliš chvástá sám kráčí nad
propastí. Myslím, že jen náš Pán a Spa-
sitel Jezukristus je naprosto čistý, bez
viny. Tomu důvěřujme a ne těm, co se
moc holedbají.
Navíc, myslím, že kdo je opravdu sluš-
ný a mravný, ten to o sobě říkat nemu-
sí. To se přece tak nějak všeobecně ví.
Setká-li se slušňák s hulvátem, nemusí
mu zdůrazňovat, že nemluví sprostě,
nebo že nelže. Pokud tomu tak opravdu
je, nelze si toho nevšimnout.
Ale, co když někdo o sobě tvrdí něco
jiného, než je? Co když se role otočí?
Možná, že ve filmech je řada záporňá-
ků, ze kterých se nakonec vylíhnou lidé
se srdcem a naopak ze ctihodných obča-
nů se překvapivě klubou padouši. Jako

bychom si nechtěli přiznat, že jen Bůh
ví, jací doopravdy jsme.
Troufám si tvrdit, že pokud chceme více
slušnosti, je jen na nás samotných, aby-
chom se slušně chovali. Přece až bude-
me všichni slušní, tak pak teprve zvítě-
zí slušnost. Žádný člověk, byť vysoce
postavený, za nás nemůže nechat zvítě-
zit slušnost. Stejně jako ji nemůže pora-
zit nějaký sprosťák.
Nejsem příliš nadšen morálkou někte-
rých našich elitářů, nicméně je mi sym-
patičtější, když je někdo upřímný a na

nic si nehraje, než aby brnkal na faleš-
nou notu. Ostatně, morálku bychom
měli vyžadovat spíše od farářů a věří-
cích. Tím neříkám, že naši mocní, ale i
obyčejní lidé morálku mít nemusí,
ovšem není to všechno. Ostatní může-
me totiž hodnotit také podle výsledků
jejich práce, ochotě pomoci, vstřícnosti
či zachování se v těžkých situacích. Na-
konec návod na posudek druhých máme
v Písmu. Podle ovoce poznáte je.

Ivo Kraus

Prohraná slušnost?

Hromadnými sdělovacími prostředky proběhla zpráva, že - byť zatím na
zkušební dobu - Strakonice zavádějí bezplatnou přepravu autobusy MHD,
aby omezily individuální automobilovou dopravu. Město tak vynaloží
nemalé náklady, aby zlepšilo životní prostředí ve městě.. V dimenzích
města jde především o zklidnění ulic a omezení tlaku na parkovací místa. Je
to sice svým způsobem experiment - chování majitelů aut lze těžko předví-
dat, ale každopádně toto rozhodnutí má být výhodné. Předpokládá se, že
přínos z omezení počtu aut, jedoucích i stojících na veřejných místech, bude
větší než výrazně zvýšené náklady na provoz MHD. Znamená to, že dneš-
ní společenské náklady na nadměrný automobilizmus ve městě přesahují
to, co město dá do veřejné dopravy. Dá to z daní, které zatěžují stejně moto-
rizované i nemotorizované.. Udělá to v naději, že si automobilisté budou z
toho, co patří všem, ze životního prostředí, budou brát menší část. Tím, že
platí benzin, pojistné, údržbu auta atd., nepokrývají společenské náklady
spojené s provozem auta. A to zatím uvažujeme jen o těch nákladech, které
souvisejí s provozem aut uvnitř měst. Vliv provozu aut na stav ovzduší
svědčí o tom, že tu jsou ještě jiné nežádoucí dopady.
Stojíme na prahu postního období. Smyslem půstu není nějaké sebemrskač-

ství. Jde o to uvědomit si, že můžeme spotřebovávat méně, abychom se
mohli sdílet s druhými lidmi. V minulosti se při tom myslelo především na
potravu. Dnes je prostor sdílení daleko širší.  Připomněli jsme si, že nadměr-
ným užíváním aut si ze společného bohatství bereme více, než kolik nám
náleží, a to na úkor jak našich současníků, tak i těch, kteří - bude-li to Boží
vůle - budou na Zemi žít po nás. Omezení automobilismu tak je úžasným
postním tématem. Poradní odbor pro otázky životního prostředí při SR
ČCE spolu s Českou křesťanskou environmentální sítí letos opět vyzývá 
k autopůstu, který znamená v postním období se vzdát používání auta, pří-
padně je aspoň co nejvíce omezit. Auto lze nahradit hromadnou dopravou,
jízdním kolem či pěší chůzí.  A při tom se lze zamýšlet nad tím, jaký dopad
má naše jednání na druhé lidi i na přírodu. Děkovat za zázrak života a uva-
žovat, jaký dopad na něj má naše jednání. A snad tyto úvahy povedou k to-
mu, že něco z postních omezení se stane trvalou složkou způsobu života. 
Připojením k autopůstu přitakáme snaze radních ze Strakonic i z mnoha
dalších měst, kteří se snaží i za cenu nezanedbatelných finančních nákladů
zlepšit životní prostředí ve městech, a tak přispět ke klidnějšímu a důstoj-
nějšímu životu občanů. 

Jiří Nečas

strakonická inspirace
pro postní dobu
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Kniha je první souhrnnou syntézou
dějin Církve československé (husit-
ské) v období druhé republiky a na-
cistické okupace. Primárně se za-
měřuje na perzekuci a rezistenci
tohoto po Římskokatolické církvi
druhého nejpočetnějšího církevní-
ho společenství v Protektorátu Če-
chy a Morava. 
Za více než deset let se autorovi
podařilo shromáždit širokou škálu
archivních pramenů a vytvořit 
z nich obraz zápasu církve s oku-
pační a protektorátní správou po
březnu 1939, který se odrážel v je-
jím fungování a vnitřní struktuře.
Jednotlivé kapitoly zachycují re-
striktivní zásahy, stěžejní oblasti
církevního života a události, s ni-
miž se musela CČS(H) v letech
1938–1945 vyrovnávat. 
Čtenáři se tak mohou seznámit 
s momenty, kdy byla výrazněji
ohrožena samotná existence církve.
Detailně je popsán celý proces nu-
cené změny jejího názvu. 
Monografie též mapuje zapojení
věřících v domácím i zahraničním
odboji, celou škálu sociálních akti-
vit nebo vztah CČS(H) k pronásle-
dovaným Židům. Nesoustřeďuje se
však pouze na území protektorátu,
nýbrž ukazuje, že se změny na
evropském kontinentu bolestně do-
týkaly také života věřících na Slo-
vensku nebo třeba na Těšínsku.
Posláním křesťanské církve není
zůstávat izolovaným a od lidského
života odděleným společenstvím.
Kněz nemá právo vyznávat Boha,

pokud nebere vážně
bolest svých bližních.
Čtenáři v knize na-
jdou údaje o počtech
usmrcených a vězně-
ných duchovních v le-
tech 1939–1945. Jejich
jména se tak po více
než 70 letech vracejí
do povědomí veřej-
nosti. Pro naše čtená-
ře mohou být zajíma-
vé i pasáže, které se
dotýkají i historie
dalších církví (např.
Českobratrské církve
evangelické a také
Kostnické jednoty i na-
šeho časopisu a jeho
redaktorů.
Knihu si můžete za-
koupit prostřednic-
tvím internetu na
stránkách knihku-
pectví Kosmas.cz.

(red)

nové knihy
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Neobvyklý skleněný kříž a dřevěný altán v těchto dnech vyrůstají na far-
ské zahradě v Chrástu u Plzně. Autorem návrhu je architekt David Vávra. 
U fary Českobratrské církve evangelické v Chrástu již stojí hrubá stavba
altánu, který je možné vnímat i jako jakousi zahradní otevřenou kapli.
Spojuje totiž v sobě symboliku uspořádání tradičních tolerančních modli-
teben s užitnou hodnotou otevřeného místa odpočinutí a úkrytu před deš-
těm a sluncem. Autor návrhu David Vávra k tomu dodává: „Altán dopl-
ňuje veřejně přístupné dětské hřiště o místo posečkání. Altán je letní bytiš-
tě, místo setkání. V konstrukci altánu jsou patrné dva kříže, které doplňu-
jí kříž skleněný.“
A právě zmíněný kříž v těchto dnech David Vávra tvoří ve sklárně ve Ska-
lici u České Lípy. Bude vyroben metodou fusingu, uměleckého spékané-
ho skla. „Kříž je oboustranný maják a vysílač Kristova nadějného utrpení.
Se sluncem se skleněný kříž rozzáří, v šedých mracích působí důstojně a
normálně jako mnoho chvil našeho života,“ vysvětluje Vávra.
Projekt vyšel z iniciativy místního evangelického sboru. Jeho uskutečnění
by ovšem nebylo možné bez podpory celé církve i místních lidí a firem. 
Z půlmilionového rozpočtu zbývá v tuto chvíli od dárců získat ještě nece-
lých sto tisíc korun. Hotové dílo se veřejnosti poprvé představí při chrás-
teckém posvícení v neděli 15. dubna. Prostor bude poté sloužit k boho-
službám pod širým nebem, veřejným kulturním akcím, ale i všem, kdo se
budou chtít chvíli zastavit v zeleni farské zahrady nebo  strávit čas s dětmi
na zdejším hřišti.
„Snad toto místo přinese klidné spočinutí, ale se stane také dějištěm dět-
ských výkřiků radosti a hudebních tónů, které se s hlasy ptáků mohou
vplétat do korun stromů,“ uzavírá zasněně David Vávra. 

Karel Šimr
farář Farního sboru Českobratrské církve evangelické 

v Chrástu

Průběžné informace o stavbě najdete zde:
http://chrast.evangnet.cz/online-stavime-altan-kriz-na-farske-zahrade

v Chrástu vyrůstá altán a kříž
podle návrhu Davida vávry

PerzekuCe a rezistenCe Církve českosLovenské (husitské) v LeteCh 1938 - 1945

Byl synem krejčího a sám se začal tomuto řemeslu učit, utekl však 
z domova, aby získal základní vzdělání v Prietrži, Modré a Ivančině,
vyšší v Gemeru a v Bratislavě. Od r. 1781 byl v Bratislavě varhaníkem,
kantorem a kolektorem a připravoval se na kazatelskou dráhu. Pod vli-
vem Michala Institorise přijal povolání do Čech. V roce 1784 nastoupil
do Velké Lhoty u Dačic, v roce 1785 do Bukoviny u Černilova, ještě týž
rok do Křížlic, v roce 1787 do Krabčic, v roce 1790 opět do Křížlic a 
v roce 1794 do Prahy, kde setrval až do roku 1798. Pak však odešel do
Dunaegyházu u Budapešti a v roce 1810 do Kiskoeroese. 
V letech 1786-1798 zastával úřad superintendenta, jemuž podléhalo 
12 sborů a.v. v Čechách. 
Byl dvakrát ženat: v letech 1788-1792 se Zuzanou roz. Krupovou a 
v letech 1793 - 1818 s Rebekou roz Laučkovou, rovněž literárně a kul-
turně činnou. Stýkali se a spolupracovali s předními českými literáty.
„Byl to muž vzdělaný, správný, národu svého velice milovný.“

(Josef Růžička)
„Nejčilejší kazatel a spisovatel toleranční a.v.“ 

(Jan Toul)
Z jeho literární tvorby:
Rozmlouvání jednoho helvetského vyslance s evanjelickým a.v. Čechem, Nová
kniha zpěvů křesťanských, Řád evanjelický a.v.,  Počáteční cvičení v nábožen-
ství, Summa zákona Božího, přel. J.A.W.: Vděčný protestant naproti svému
snášenlivému císaři. 
Byl redaktorem v Prešpurských novinách, přispíval do Krameriových
novin a do Puchmajerových básní. 
Účastnil se práce na Dobrovského Německo-českém slovníku a Pál-
kovičově Německo-česko-latinském slovníku. Vysvětlivkami prostřed-
koval Slovákům a Čechům (vzájemné) pochopení neobvyklých výrazů.

Bohuslav Vik

evangelický a.v. superintendent a spisovatel 

štěPán Leška
(21. 12. 1757 vrbovCe u MyJavy- 25. 2. 1818 kiskörös v uhráCh)

Hesla Jednoty bratrské jsou nejdéle pe-
riodicky vydávanou tiskovinou na světě.
Ani světové války, ani jiné kalamity a
katastrofy nedokázaly vydání Hesel zne-
možnit. Poprvé byla vytištěna v roce
1731, předtím byla ručně opisována a
tak roznášena a rozesílána. 
V roce 1723 se na panství hraběte Zin-
zendorfa v Horní Lužici usazovali exu-
lanti z Moravy (sto let po násilném roze-
hnání Jednoty bratrské). Mezi přistěho-
valci bylo dost hádek a svárů a ani vzta-
hy k hraběti nebyly vždy nejlepší. Ten
dostal nápad, že každý večer vybral ně-
jaké slovo na příští den - "Losungsbote"
- a tuto krátkou zprávu osobně roznášel
po rodinách kolonistů. Každodenní náv-
štěvy v bratrských rodinách pomáhaly

zároveň hraběti udržovat stálý styk
s osídlenci, zjišťovat jejich problémy a
potřeby. Lidé si přinesené slovo celý
další den pamatovali, přemýšleli a rozjí-
mali o něm a večer si o něm zase společ-
ně povídali. Tímto způsobem působilo
přinesené heslo jako pouto. Hesla byla
každý rok jinak tematicky zaměřená. 
V 1. ročníku (1731) to byly verše z pro-
roků, ve 2. ročníku to byla slova Starého
zákona, vztahující se k Ježísi Kristu. Tak
vznikla tzv. ochranovská sbírka čítající
cca 1800 veršů.
Nyní každoroční vydání Hesel připra-
vují v Ochranově s tříletým předstihem
dvě sekretářky, dva pracovníci ředitel-
ství a jeden mezinárodní host. Nejprve
je nutno připravit kalendář: kdy budou
Velikonoce a další neděle a svátky cír-
kevního roku atd. Potom, po důkladné
modlitební přípravě, může dojít k vlast-
nímu losování (tažení) hesel. V nádobě,
ze které se losuje, je obsaženo přibližně
1800 čísel (nejstarší čísla ručně psaná
pocházejí z roku 1453) a pro každý den
je taženo jedno číslo. K těmto číslům exi-
stuje zvláštní kartotéka - každému číslu
v losovacím osudí odpovídá podle této
kartotéky jeden verš ze Starého zákona. 
Vylosovaná hesla jsou dána stranou a
vracejí se do osudí až po čtyřech letech -
to proto, aby se tažená hesla neopakova-
la příliš často. 

Helena Bastlová

Co možná nevíte 
o heslech Jednoty bratrské


