
v mAličkém HNěvě skryl jsem tvář
svou NA mAličko Před tebou, 

Ale v milosrdeNství věčNém slituji se
NAd tebou, PrAví vykuPitel tvůj,
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Před několika dny jsme vstoupili
do nového roku, mnozí s různými
předsevzetími – křesťané nejspíš 
s křesťansky zaměřenými. 
Chceme procházet časem – od
Boha darovaným a svěřeným –
co nejlépe, co nejvěrněji. 
Uvědomujeme si svou nedosta-
tečnost v blízké i dávnější mi-
nulosti, kdy jsme promarnili čas 
i příležitosti ke službě být dru-
hým lidem příkladem toho, že
život s Bohem stojí za to.
Jaký je rozdíl mezi naším časem 
a věčností? 
Pro děti je to nepředstavitelná
představa. Je to něco dlouhého,
delšího než čekání, až nastanou
konečně letní prázdniny. 
My dospělí dobře víme, že náš
čas je proti věčnosti jen malič-
kým a nepatrným úsekem, ale
také si to neumíme nějak blíže

představit. Víme jen, že náš po-
zemský čas plyne velmi rychle.
Chtěli bychom se dožít něčeho
dobrého, i když si mnohdy spíše
připouštíme, že to, co přichází, je
negativní. 
Vyhlížíme dobrou zprávu? 
Izajáš nám připomíná, že když se
Bůh na svůj lid (oprávněně) hně-
vá, je to jen na krátký čas ve srov-
nání s jeho slitováním, které je
neskonale větší. 
Co je tedy před námi jako cíl na-
šeho putování? 
Neměli bychom se v nastalém
novém roce s větší důvěrou při-
mknout k Boží věrnosti a slito-
vání?

Alena naimanová,
farářka 

církve československé husitské

rychnov nad kněžnou

Evangelický 
týdeník
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Poselství k 1. neděli po Zjevení Páně

Lewis a Tolkien – 
pozvání do příběhu
Říjen 1931. Je temná a bouřlivá noc,
prší. Na Magdalen College v Oxfor-
du jdou po cestě nazvané Addison's
Walk dva profesoři, odění do dlou-
hých plášťů, kouřící dýmky. Kráčí
podél houstnoucích stínů vrásčitých,
tajemných, starých a temných stro-
mů v jejichž stínech je snadné před-
stavit si krčící se elfy. „Podívej!“ ná-
hle řekne jeden z mužů. Vysoký, 
s protáhlou tváří, vrásčitým čelem 
a mrkajícíma očima mudrce či kou-
zelníka. Ukáže na velký dub. „Tady
stojí“, řekne "nohama na zemi a 
s hlavou v oblacích. Majestátní zá-

zrak stvoření. A jak mu říkáme?
Strom“. Zasměje se „Slova znějí ab-
surdně, když se pokouší jít k jádru
samotné věci.“ "Skutečně, je to tak,"
odpovídá druhý muž, s kulatou tvá-
ří, jemně připlešatělý, s brýlemi, kte-
rému je mezi třicítkou a čtyřicítkou.
„Podobně jako jakékoli slovo, jedná
se pouze o slovní sdělení – symbol
naší nedokonalé vynalézavosti.“
"Přesně tak," odpoví první muž.
"Myslím, že tak jako je slovo pou-
hým sdělením, popisujícím jakýsi
objekt či myšlenku, tak příběh může
být sdělením o pravdě.“ Druhý muž
si protřel bradu. „Od svého dětství
jsem měl rád příběhy. Hlavně příbě-

hy o hrdinství a oběti, smrti a vzkří-
šení. Ale když jsem se s tímto setkal
v křesťanství, jako by to bylo o ně-
čem jiném. Jednoduše nerozumím
jak něčí život a smrt před dvěma tisí-
ci lety může pomoci mně a teď.“
"Skutečně to Jacku nevidíš?“ opáčil
jeho přítel. „Křesťanský příběh je nej-
úžasnějším příběhem ze všech, pro-
tože je to skutečný příběh, který
všechny příběhy naplňuje a navíc
nám ukazuje, co znamenají. Je to
strom sám – ne pouhé sdělení o 
stromu.“ Jack se zastavil a otočil se
„Chceš mi říci, že v příběhu o Ježíši
Kristu všechny ostatní příběhy něja-

Pozvání od lewise a tolkiena 
do roku 2019

Usilujme o pokoj (Žalm 34,15b)
Hesla Jednoty bratrské existují již
od roku 1731; na každý den, tak jak
rok plyne, dávají čtenářům krátké
biblické texty. Další zvláštní verše 
k zamyšlení nabízejí na každý mě-
síc. A stejně je i celý rok zaklenut
jedním heslem, nejdůležitějším ze
všech. Biblickým veršem, který má
osvěcovat všechny ostatní. Pro rok
2019 nás má takto vést naléhavé
zvolání: „HleDeJ mír, JAko lovec zA
ním JDi“. Člověče, jde ti o dobrý ži-
vot, chceš vidět dobré dny. zdržuj
jazyk od zlého a rty od lstivých slov.
odvrať se od zlého a čiň dobré. Hle-
dej pokoj a usiluj o něj. Básnický
překlad viktora Fischla je údernější
než ten ekumenický. odkaz k lovu tu skutečně je, i martin luther tak pře-
kládal. Ať je dychtění po Božím pokoji tak veliké, jako lovcův hlad; ať se
stejně naléhavě dotýká hranice života a smrti. 
Tento verš roztíná naše unylé toužení, mírumilovnost, která často zname-
ná jen nechuť rušit svůj vlastní klid. Tenhle klid ale není šalom – pokoj
Boží. Život, ke kterému jsme byli stvořeni, je totiž žití nezastrašené,
celostné, překypující dobrem, které pak skrápí i naše vztahy s jinými
lidmi. „zdržuj jazyk od zlého a rty od lstivých slov“, čteme v předcháze-
jícím verši. Taková je Boží vůle. k jejímu plnění je nezbytné aktivní nasa-
zení člověka. zlému se vyhýbejte, jen dobré čiňte, a pak uvidíte, že i Bůh
je dobrý. Bez této vlastní zkušenosti to nejde. vždyť na počátku Bůh řekl:
„Učiňme člověka, aby byl naším obrazem“, podle „naší podoby“. A tak
zůstaňme v rukou Božích a nechme se obrušovat v jeho dílně. Berme 
z jeho ruky sílu k odvaze a k činu, odhoďme svou mdlobu, pasivitu a lho-
stejnost. 
Pán Bůh pomáhá, zachraňuje – tak jako zachránil legendárního pisatele
34. žalmu, Davida, který, jak se dozvídáme v prvních verších u kralic-
kých, „změnil svou tvář“ před pelištejským vladařem Abímelekem, před-
stíral šílenství a byl od něj vyhnán. Tedy: nebyl zmrzačen, ani zabit.
Unikl, aby mohl žít, založit rod davidovských králů, rod Spasitele opra-
vdového obrazu Boha na zemi, opravdové posily. Ať je těchto několik
veršů z žalmistovy děkovné písně pro nás výzvou a povzbuzením i na
prahu letošního roku.

Hana Jalušková
farářka ochranovského seniorátu, rovensko pod Troskami

Heslo na rok 2019

Tradiční novoroční ekumenická slavnost se tentokrát konala v Černošicích 
v moderní modlitebně Církve bratrské. Ta patří mezi několik málo církevních
staveb postavených po pádu komunistického režimu. Byla vystavěna v letech
2009–2010 podle návrhu brněnského architekta Zdeňka Fránka. Otevřena
byla 24. listopadu 2010. 
Slavnost na téma naděje uspořádali: Ekumenická rada církví v ČR, Česká
biskupská konference a Sbor Církve bratrské v Černošicích. V přímém pře-
nosu ji jako obvykle přenášela Česká televize.
Zúčastnili se představitelé členských denominací Ekumenické rady církví,
včetně předsedy ERC a synodního seniora ČCE Daniela Ženatého a patriar-
chy CČSH Tomáše Butty. Římskokatolickou církev reprezentoval kardinál
Dominik Duka. Kázal předseda Rady Církve bratrské David Novák, který
před zahájením slavnosti vyjádřil na svém facebookovém profilu toto přání:
"Můžete dnes večer držet palce anebo se raději modlit. Některými zatracova-
ná ČT dává prostor, aby dnes od 18 hodin zaznělo křesťanské poselství. Byl
bych rád, aby zaznělo a to nikoli ve smyslu "navraťte se ke křesťanským koře-
nům" nebo "dotkněte se tajemství", ale raději ve smyslu, že potřebujeme Kris-
ta. A aby to zaznělo inteligentně a srozumitelně." 
Toto přání se mu opravdu splnilo. Po letech, kdy ekumenické slavnosti při-
pomínaly spíš tryznu, letos zaznělo opravdu nadějné poselství, které bylo umocněno radostným a živým vystoupením
místní hudební skupiny i vhodně vybranými písněmi. 
Na rozdíl od minulých let, kdy jsme pravidelně vyslechli mnoho slov, letos přibylo více zpěvu, více radosti i více naděje.

Helena Bastlová

AktuAlitA: NovoročNí ekumeNická slAvNost v režii církve brAtrské

Dokončení na str. 2
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Z církví doma i ve světě
méNě AmeričANů si myslí, že váNoce jsou HlAvNě
svátkem NAroZeNí kristA
Zatímco jsme se domnívali, že většina Američanů věří, že vánoční období
by mělo být více o Ježíši, toto číslo se neustále snižuje, ukázala studie spo-
lečnosti LifeWay Research, která shledala, že dvě třetiny Američanů (65 pro-
cent) říkají: „Vánoce by měly být více o Ježíši.“ Těch, kteří si myslí, že Vá-
noce jsou hlavně o Kristu, je však podstatně méně než před čtyřmi lety,
informuje The Christian Post. V roce 2014 to bylo podle LifeWay Research
79 procent obyvatel USA. Studie společnosti Lifeway Research potvrzuje
zprávu Pew Research Center z prosince 2017, která zjistila, že z 90 procent
Američanů, kteří oslavovali Vánoce v tom roce, 55 procent je považovalo za
náboženské svátky, ve srovnání s 59 procenty v roce 2014. Méně než polo-
vina respondentů (46 procent) uvedla, že vidí Vánoce jako „spíše nábožen-
ský svátek“ než „kulturní svátek“, oproti 51 procentům před čtyřmi lety.
Průzkum také zjistil, že pouhých 57 procent Američanů věří základní dokt-
ríně o biblickém narození Krista oproti 65 procentům v roce 2014. Na zákla-
dě svých zjištění dospěl Pew k závěru, že „Američané o svátku Vánoc pře-
mýšlejí sekulárněji.“

www.krestandnes.cz

červeNá středA
Některé klučičí války trvají nadosmrti, ale ty naše ne. Jakmile jsme vychladli po rvač-
ce nebo divočejším sporu, podali jsme si vzájemně ruce a řekli jsme: „Mír.“ Jednoho
dne jsme si s kluky opět podávali ruce, ale tentokrát jeden z nás místo obvyklého Mír
řekl: „Mír až do příští války.“ Bylo to natolik výstižné, že jsme mu nikdo neopono-
val, naopak jsme to zopakovali všichni a říkali jsme to tak už pokaždé.
Ve středu 28. listopadu 2018 se v České republice poprvé konala akce nazvaná Čer-
vená středa, a to zásluhou europoslance Pavla Svobody. Červená ve smyslu prolité
krve. Organizátory byla Česká biskupská konference (ČBK), Ekumenická rada círk-
ví v ČR (ERC) a Federace židovských obcí (FŽO). Tuto aktivitu v originále nazva-
nou Red Wednesday založila britská papežská organizace Aid to the Church in Need
(ACN; Církev v nouzi) a připomíná tak pronásledované pro víru. Mezi řečníky a
zástupci křesťanských církví a židovské obce byli patriarcha Církve československé
husitské Tomáš Butta, kardinál Dominik Duka, rabín Ron Hoffberg, Tomáš Kraus
(FŽO), biskup Václav Malý, Pavel Pokorný (ERC), P. Stanislav Přibyl (ČBK),
Mark von Riedemann (ACN), Jan Royt (KTF, FF UK), Marcela Szymanski (ACN),
Petr Jan Vinš (ERC) a synodní senior ČCE Daniel Ženatý (ERC). Nejdříve jsme se
sešli v Malé aule Karolina Univerzity Karlovy, kde proběhla konference Úloha círk-
ví ve společnosti. Byli jsme tam jak židé, tak křesťané (o ateistech nevím). Dozvěděli
jsme se několik údajů, které nás nepotěšily, třeba to, že poslední dobou „respekt 
k náboženské svobodě ve světě stále klesá“. Další informací bylo to, že Česká repub-
lika je pro židy výjimečně klidnou zemí, dusno je na východ od nás, ale už i na západ
od našich hranic. Pro mě bylo novinkou označení „náboženská negramotnost“, která
je prý jedním z problémů Západu. Setkávám se s ní sice neustále – v novinách i deba-
tách –, ale nenapadlo mě, že by neznalost náboženství měla svůj název. Dále jsme se
ve Velké aule zúčastnili křesťansko-židovského modlitebního setkání a poté jsme s
červenými svíčkami prošli od Karolina ke katolickému kostelu sv. Havla, husitskému
kostelu sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí a ke Staronové synagoze. Všechny
tři budovy byly červeně nasvícené. Několikrát jsem zaslechl, že tato novinka byla
zajímavá a přínosná, ale že jednou by to stačilo, za rok že by se už podobné setkání
konat nemuselo, což vyznělo jako laskavé přání. Nicméně pokaždé ten dotyčný dodal:
„Ale asi bude muset, svět se nezmění.“ Jak jsme se tam tak sešli, židé, katolíci a pro-
testanti, v poklidu a bez nepřátelství, snad nám to vydrží. Snad nedojde k tomu, že
bychom si vzájemně říkali to, co znám z dětství: „Mír – až do příští války.“

Pavel Čáp, člen spolku Exulant

kým způsobem dosahují naplnění
pravdy?“ Za týden a půl, Jack – nám
známější pod jménem S. C. Lewis,
učitel, spisovatel obhájce křesťanské
víry, spisovatel Letopisů Narnie –
píše svému příteli Arthurovi Gree-
vemu: „Právě jsem překročil od víry
v Boha k úplnému uvěření v Krista –
ke křesťanství. Moje dlouhá noční
procházka s Tolkienem na tom má
veliký podíl.“ 
Tolkien vlastně Lewisovi ukázal, že
všechny velké příběhy, které si lid-
stvo od nepaměti vyprávělo, mají
určitou strukturu, která vyjadřuje
lidské touhy člověka. Zároveň, že
existuje příběh, ve kterém se tyto
příběhy setkávají a tím je příběh Je-
žíše Krista.
Když jsem zmiňoval Lewise, potom
přečtu ještě jeden příběh – resp.
dopis, který kdysi napsala jedna ma-
minka Lewisovi o svém synovi,
který byl zamilován do Letopisů
Narnie a prý měl výčitky, že miloval
Aslana více než Ježíše. Lewis jí
odpověděl: „Protože to, co Aslan
dělá nebo říká a pro co ho má Lau-
rence tak rád, je prostě proto, co Ježíš
opravdu řekl a udělal. Takže když 
si Laurence myslí, že miluje Aslana,
miluje ve skutečnosti Ježíše, a mož-
ná ho miluje víc než kdykoli před-
tím“.
Obyčejně uvažujeme tak, že pravda
je, když se spojí to, co řekneme 
s viditelnou nebo co nejjasněji doká-
zanou skutečností. Realita je strom,
Karel IV., moji rodiče. Oproti tomu
Narnie je pohádka, kterou čtou naše
děti. Lidé v minulých dobách byli
tak trochu natvrdlí, protože věřili
mýtům. Jenže v čem je síla všech
pohádek, mýtů, Pánů prstenů, Nar-
nií? R. Hein – emeritní profesor
Wheathon Colledge napsal: „Jsou
příběhy, při nichž se najednou pro-
budíte s výkřikem – ano, ano, o tom
je přesně můj život, tohle je smysl
mého života, tohle je moje přesvěd-
čení.“ My můžeme jen dodat, že na-
jednou vůbec neřešíme, zda se to či
ono stalo, ale víme, že nás příběh

hluboce zasáhl. Vlastně v podob-
ném duchu hovoří Pavel: …nehledí-
me k viditelnému, ale k neviditelné-
mu. 2 K 4,18 a do tohoto světa uvádí
učedníky Ježíš v příběhu o cestě 
z Emauz. Do tohoto světa nazírání
na skutečnost bych vás chtěl pozvat
i já v příštím roce. Jisté nebezpečí je 
v tom, že se jedná o trochu jiné vní-
mání reality.

Dvojí svět
l 24, 13 – 30

Učedníci se šourají domů a mají
podobný pocit, jako mnozí z nás – 
i my jsme kdysi doufali. Měli jsme
naděje, dokázali jsme se nadchnout,
důvěřovali jsme lidem i Bohu… pro-
stě jsme doufali… ALE. Sice se našli
někteří lidé – v případě učedníků
ženy, přinášející naději, ale stejně jim
moc nevěříme. Realita nás poučila,
že se ničemu nedá moc věřit. Jenže
Bible, příběh z Emauz, vyznání
učedníků je, že hledí k neviditelné-
mu, tedy že existuje i další naprosto
reálný, byť našim očím neviditelný
svět. Svět, který je mnohem skuteč-
nější, skutečnější, důležitější a nebez-
pečnější než ta část reality, kterou
vidíme. Jinými slovy ve skutečnosti
se toho odehrává víc, než oči vidí.
Tím není řečeno, že Bible je mýtus,
jen to, že nám znovu a znovu uka-
zuje, že existuje i jiná realita než ta,
kterou vidíme a zakoušíme svými
smysly. Problém je, že jsme se upnu-
li pouze na realitu viditelnou, po-
psatelnou, že přestáváme vidět a
vnímat svět duchovní, a pak připo-
mínáme učedníky… Písmo hovoří o
očích srdce. Toto vůbec neznamená
myslet emocemi. Mysl vyhodnocuje
informace, srdce žije v realitě lásky,
nenávisti, života, smrti. Zároveň je
centrem nejhlubších myšlenek:
„Ježíš viděl myšlení jejich srdce.“
Marie „vše uchovávala ve svém
srdci.“ Můžeme logicky sledovat ně-
které důkazy Boží existence, ale 
k vnímání duchovní reality nestačí
jen rozum. Nakonec Boha uzří „ti,
kdo mají čisté srdce“, nikoli ti, kdo o
něm vše vědí.  A právě tuto druhou
– duchovní realitu někdy ztrácíme 
a příliš se zaměřujeme na pouhou
realitu každodennosti a o její vnímá-
ní bych chtěl, abychom usilovali.

Svět je ve válce
Když se podíváme na mýty, slavné
příběhy, potom se v nich vždy vy-
skytuje realita boje. Když sourozenci
Pavensovi zabloudí do Narnie, je
celá země ve spárech zlé čarodějnice.
Frodo odchází z Kraje, aby ukryl
prsten moci… atd. Jedná se o námět,
se kterým se dávno vyrovnává Bible
a kvůli čemu nás Bible burcuje.
„A kde se rozjasní, tam je světlo.
Proto je řečeno: Probuď se, kdo spíš,
vstaň z mrtvých, a zazáří ti Kristus.
Dávejte si dobrý pozor na to, jak žije-
te, abyste si nepočínali jako ne-
moudří, ale jako moudří; nepromar-
něte tento čas, neboť nastaly dny
zlé.“ Ef 5,14-16
„Slovo na cestu tento text parafrá-

zuje: Doba je vážná, a proto nejed-
nejte bezmyšlenkovitě, ale ve všem
se snažte rozpoznat a vyplnit Boží
vůli.“ Bible nám na mnoha místech
říká, že žijeme ve válce. Kdosi to
okomentoval: „Křesťanství není ná-
boženstvím nedělních škol, dobrého
chování, posíláním obnošeného šat-
stva do Mexika – jakkoli jsou tyto

věci dobré. Všude kolem nás se ode-
hrávají obrovské a nesmírně nebez-
pečné události, my v nich vězíme až
po uši a nejhorší ze všeho je, že
pochybujeme, že v nich máme se-
hrát nějakou zásadní roli.“ Všimně-
me si, že ty, kdo na realitu boje upo-
zorňovali, většinou čekala smrt –
proroci, Ježíš, Pavel, skoro všichni
apoštolové. Zároveň proto jsou po-
hádky, mýty a příběhy v takové ob-
libě – protože na tuto realitu ukazují
a tím vyjadřují, co vlastně nějak vní-
máme. I když kolem nás nelétají
kulky, nehrozí nám ztráta života,
žijeme v realitě boje.  Buďte střízliví!
Buďte bdělí! Váš protivník, ďábel,
obchází jako 'lev řvoucí' a hledá, ko
ho by pohltil. (1 P 5,8) Jiný překlad
říká: „Mějte se na pozoru“ – prostě 
i jako jednotlivci, i jako sbor žijeme 
v realitě boje a “být na pozoru“ je
cesta jak obstát.

Tíže slávy
Třetí a pro nás asi nejtěžší věc k při-
jetí je ta, že jsme to my, kdo máme 
v příběhu sehrát klíčovou roli. Ve
filmu Matrix hraje důležitou roli
Thomas Anderson. Když jde nepří-
tel proti němu, Thomas říká: „To je
šílený. Proč zrovna já? Co jsem udě-
lal? Vůbec nic!“ Jinými slovy  - já nic
neznamenám, já chci mít pokoj, já
jsem nula, dejte mi se svými „velký-
mi příběhy pokoj. Nebo slovy Moj-
žíše – „Pane, vyvol si někoho jiné-
ho“. Když se vrátíme k mýtům,
potom je to půlčík z Kraje, který je
oním vyvoleným, Dorotka z Kan-
sasu, která se ocitla v zemi Oz, aby
přinesla zkázu Zlé čarodějnici. Jenže
podobný scénář najdeme i v Bibli.
Malý kluk zabije obra, rybář se stane
vůdcem církve, prostitutka se zla-
tým srdcem vykoná čin, který máme
na Ježíšův příkaz připomínat po
celém světě… Prostě my nejsme ta-
koví, jak vypadáme. Namítnete – ale
já žiji naprosto obyčejný život, na
kterém skutečně není nic dobro-
družného. A upřímně – ani takový
život moc nechci. Někdy bych ho i
chtěl, ale výhružný pohled partnera
„drž se doma“ mě včas uklidní. S. C.
Lewis napsal: „Mýtus je cenný tím,
že bere každou věc, kterou důvěrně
známe, a vrací jí celé bohatství jejich
významů, až doposud zahalené zá-
vojem samozřejmosti“. Ukázal bych
to na příkladu – asi v polovině cesty
se Sam zeptá Froda – „Rád bych
věděl, do jakého příběhu jsme spad-
li my.“ Toto je správné přemýšlení –
vychází z předpokladu, že existuje
určitý větší příběh, do kterého jsme
byli vtaženi. A možná toto někdy
ztrácíme… protože se porouchalo
auto, pohádali jsme se s partnerem,
potřebujeme splácet hypotéku, po-
třebujeme prostě přežít… Jenže
další nás potřebují a my musíme vy-
jít. Bůh nás volá, a my potřebujeme
vyjít. Potřebujeme se modlit – Pane
ukaž mi místo, které jsi pro mě při-
pravil ve svém velkém scénáři, kde
není malých rolí.
Když se dívám do dalšího roku, chci
nás všechny pozvat nikoli k útěku
do jiného světa, ale k novému a
hlubšímu poznávání neviditelného
světa, k tomu, abychom vstoupili do
duchovního boje, který se odrazí i 
v našem životě a k tomu, abychom
hledali a přijali svoji roli v Bohem
daném příběhu…

David novák

Pozvání od lewise a tolkiena 
do roku 2019

Dokončení ze str. 1

Pod tímto názvem (Společně pro
Evropu) je zahrnuta ekumenická
iniciativa, která propojuje největší
počet křesťanských organizací 
v Evropě. Toto hnutí bylo založeno
v roce 1999 a postupně zahrnulo
více než tři stovky různých křesťan-
ských organizací jako jsou např.
Evangelická aliance, focolare, Alfa
kurzy, charismatická obnova, hnutí
Taizé, Sant’Egidio, YMCA, hnutí
domácích skupin, ProChrist, Vinice
a mnoho dalších. Toto hnutí uspo-
řádalo několik významných setká-
ní, kterých se zúčastnili představite-
lé církví a vrcholní politici Evrop-
ské unie. Známými se stala setkání
ve Stuttgartu (2004 a 2007), kterých
se zúčastnilo vždy přes deset tisíc
účastníků. Hnutí se zaměřilo na
duchovní kořeny Evropy, na zvě-
stování evangelia, ochranu rodiny,
ekologii a obnovu života Kristo-
vých učedníků. 
Kromě velkých konferencí, se kona-
jí setkání regionální. Jedno takové
třídenní setkání se uskutečnilo 15.-
17. listopadu 2018 v Praze. Zástupci
různých křesťanských hnutí se set-
kali v centru Mariapoli v Praze –

Vinoři, které patří hnutí focolare.
Bylo to ve dnech, kdy jsme si připo-
mínali 100 let od založení Českoslo-
venska. Více než 200 delegátů z růz-
ných zemí dostalo příležitost sezná-
mit se s naším historickým i duchov-
ním vývojem. Historický vývoj při-
blížil Jaroslav Šebek. Zaměřil se na
přehled od christianizace naší země
až k sovětské okupaci v roce 1968.
Na jeho slova navázal senátor Pavel
Fišer a přiblížil kulturní a politický
vývoj naší země. Věnoval se pozici
malého státu na území mezi Zá-
padem a Východem. Připojil také
osobní zkušenost svého duchovního
života. Přednáškou pokračoval To-
máš Halík, který se soustředil na
znamení dnešní doby, sekularismus
naší společnosti a službu v kontextu
evropské kultury. Po každé před-
nášce následovala živá diskuse. Pra-
covali jsme také v menších skupi-
nách podle jednotlivých zemí. Dis-
kuse katolíků i protestantů byly
velmi otevřené, kritické k vlastním
nedostatkům a společně hledající
cestu svědectví a služby kupředu.
Zřetelně převládalo přesvědčení, že
se nesmíme nechat rozdělit, ale nao-

pak společně pracovat pro Evropu a
přitom navazovat na evropské koře-
ny a hodnoty. 
Celé setkání bylo výborně organi-
začně zajištěno českým pořadateli a
nepochybně přispělo k povzbuzení
účastníků. Odnášeli jsme si nejen
množství nových informací a zkuše-
ností, ale také navázání nových přá-
telství, a především inspiraci do
další práce. Různá křesťanská hnutí
a organizace představují velký
potenciál a jsou výzvou pro často
unavenou církev v Evropě. Du-
chovní hnutí v sobě mají ekumenic-
ký náboj a svým speciálním zaměře-
ním na konkrétní službu v mnoha
směrech církve předcházejí. Na dru-
hou stranu tato hnutí nejsou církve-
mi a spolupráci s Kristovým tělem –
církví potřebují. Pražské setkání
bylo příležitostí pro místní křesťany
setkat se s těmi, kteří slouží a pracu-
jí v podobném kontextu současné
Evropy. Škoda, že více českých křes-
ťanských organizací nevyužilo mož-
nost mezinárodního dialogu a spo-
lečného předávání zkušeností a vizí.

Pavel Černý

„together for europe“ v Praze



3eT-kJ

Pokračování z minulého čísla
Pozoruhodným zjevem mezi sdru-
ženci byl bratr Slabý, tehdy oktaván
gymnasia. Pronikavou, až sžíravou
kritikou se dobíral pravdy. Od dět-
ských let býval často nemocen a mu-
sel tedy víc v životě zápasit než
chlapci jeho věku. V jeho bystrých
modrých očích byla předčasná
moudrost trpícího člověka. Již na
střední škole se rozhodl ke studiu
bohosloví. Z hovorů některých čle-
nů sboru rozpoznal, že jsem odešel
ze svého předešlého působiště Be-
rouna proto, poněvadž bylo nebez-
pečí, že budu zatčen pro prozraze-
nou ilegální činnost v akci generála
Kraváka. Často ke mně přicházel na
faru a prosil, aby se mohl zúčastnit
odbojového hnutí. V té době přichá-
zely zlé noviny. Někteří z našich lidí
se sice dostali do ciziny, jiní dále
věrně pracovali v službě pro osvo-
bození vlasti, avšak všech se nás
zmocňovala tíseň, neboť byli popra-
veni plukovník Maxa i podplukov-
ník Baše. Také Šimsa, tajemník Aka-
demické YMKY v Praze, už nemohl
poslat další informace a dlouho jsem
žil v nejistotě, komu padly do rukou
vojenské zprávy určené pro doktora
Valentu. Pak nastalo úporné mezi-
dobí, v němž němečtí nacisté po-
stupně ničili odbojové skupiny a pl-
nili našimi nejlepšími lidmi káznice
a koncentrační tábory. 
Naděje vysvitla, když k nám přišli
parašutisté. Tato heroická i tragická
kapitola odboje nebyla doposud
řádně osvětlena. Od jara 1943 se jich
několik objevilo na naší faře. Pře-

spali, najedli se, zmizeli. Bylo patr-
no, že se ztratil jednotný plán a že
navzájem o sobě nevědí, anebo jen
kuse. Počátkem září přišel na faru
krásně urostlý světlovlasý chlapec
nebojácného pohledu, byl to parašu-
tista poručík Sobotka. Pracoval ile-
gálně na Turnovsku a přišel založit
podkopovou práci pro Plzeň. Začal
v Chrástu a spojkou pro Rokycany
se stal bratr Slabý. Nevím, jak se
spolu setkali. Bratr Slabý byl ve
svém živlu. Organizoval, šířil ilegál-
ní časopisy, především ‚V boj‘, a za-
kládal drobné ozbrojené bojové sku-
piny. Hnutí mělo příliš mnoho mla-
dých a tím nezkušených lidí. Při
několika setkáních s universitním
profesorem Kamilem Kroftou jsme
hovořili o této situaci. Mezi tím nás
však již pozorovalo zlé oko gestapa
a nadějná práce byla v několika
vlnách zatčení rozehnána. Mezi prv-
ními zmizel poručík Sobotka; byl
patrně ubit. Den před Štědrým
dnem přišel pobledlý bratr Slabý
poradit se, co se dá ještě zachránit.
Mnoho toho nebylo; zakopat zbraně
a letáky a časopisy zničit. Pak přišel
ještě měsíc mučivé nejistoty. Dojde 
k novým zatčením? 20. ledna večer
před sedmou hodinou agent gesta-
pa zvonil na faře, zůstal v polostínu
na chodbě, ale poznal jsem, že je to
tentýž, který mne zjara minulého
roku tak surově napadl. Ptal se po
bratru Slabém a po sdružení mláde-
že. Večer po osmé hodině byl bratr
Slabý po příjezdu z Plzně, kde vyu-
čoval náboženství, zatčen. 
V té době bylo zatčeno již mnoho

členů našeho sboru a někteří zemře-
li utýráni v koncentračním táboře.
Spolu s bratrem Slabým byl zatčen i
jiný průbojný bratr našeho sdružení
mládeže František Racesberger; oba
se dočkali sekyry katovy a slávy 
v náruči Boží. 
Plzeňské gestapo kvalifikovalo
chrásteckou akci jako zvláště nebez-
pečnou a tak bratr Slabý se dostává
brzy do vězení v Budyšíně a pak 
v Drážďanech do pověstné věznice
na Georgeboerstrasse. Odtud přišlo
několik vroucích dopisů naplně-
ných pokojnou důvěrou ve Spasi-
tele. V dopise po rozsudku smrti
píše bratr Slabý svým rodičům:
„Moji nejdražší, každý můj dopis Vám
jistě dosud přinesl radost. Dnes tomu
však tak nebude. Musíte být stateční a
silní, jako jsem i já. Ve středu 24. května
1944 o 11. hod. 45 min. jsem byl odsou-
zen k trestu smrti. Věřím, že není ještě
všechno ztraceno. Nevím však, kolikrát
Vám budu moci ještě psát; snad je to již
naposled. Možná, že se již nikdy neuvi-
díme. Všechno je v rukou Pána Boha.
Věřil jsem v Jeho moc, sílu i ochranu od
počátku a věřím mu i dnes. A přeje-li si
mne vzít k sobě, nemůžeme Mu v tom
bránit. Kdybyste věděli, kolik síly a na-
děje mně dovede dát modlitba a některá 
z našich písní! Buďte vytrvalí na mod-
litbách. Myslím na mládež v Rokyca-
nech a v Chrástu. Chtěl bych jim všem
říci, aby zůstali na Boží cestě, po které
jsem je chtěl svými nedokonalými silami
vést. Pozdravuji všechny, zvláště pana
faráře; děkuji mu za všechno, stejně ja-
ko i těm ostatním. - Buď statečná, moje

Pokračování příště

Památce statečných duchovních
jAromírA klimeckéHo A lAdislAvA krále Pěkně kritizuje v článku „Jaká je vláda“ (ET-KJ 34) bratr Ivo Kraus vlád-

ní propagandu. Ta se nám snaží namluvit, že jde o vládu nejmoudřejší
a nejúspěšnější (také nejštědřejší), o jakousi „supervládu“ – a ona při-
tom možná vejde do dějin jako vláda národní záhuby. 
Co dělat? Bratr Kraus nás správně vyzývá k modlitbě, a to především za
naše vládce, jež Bible nazývá „v moci postavené“. Aby jim Bůh dal
moudrost, odvracel je od špatností a posiloval je v dobrém činění.
Amen.
Rád bych něco dodal. Rád bych ke Krausovu „A“ doplnil příslušné „B“.
Modlitba je pro toho, kdo se modlí, zároveň VÝZVOU A ZÁVAZKEM,
aby k uskutečnění toho, za co se modlí, sám udělal, co udělat může.
První křesťané čekali Kristův příchod každým dnem, pracovat na
změně společenských poměrů je ani nenapadlo. Přesto právě na křes-
ťanské půdě dochází v moderní době ke vzniku demokracie pro všech-
ny, doslova demokracie lidové. A tady je pro nás jedinečná šance: pra-
covat a bojovat za to, abychom žili ve společnosti spravedlivé, svobod-
né a vstřícné i ke slabým, chudým a nemocným. Aby vláda v obci, ať už
tou obcí rozumíme malou vesnici, velkoměsto nebo celý stát, byla co k
čemu. „Obec“ se řecky řekne „POLIS“ a usilování o dobrou vládu v obci
se nazývá – POLITIKA.
POLITIKA KE KŘESŤANSTVÍ BYTOSTNĚ PATŘÍ. Samozřejmě není
úkolem každého křesťana „jít do politiky“. Získat si informace a uplat-
nit je ve volbách na všech úrovních, to ano, to je povinnost. Šířit názo-
ry, které považuji za správné, ve svém okolí, to také může a měl by
každý (někdy to chce kus statečnosti). Vedení školních dětí k tomu, aby
smýšlely a jednaly mezi sebou otevřeně, poctivě, slušně, tedy demokra-
ticky, to je krásná politická práce učitele. Účast v obecním zastupitel-
stvu, to už je politika v užším smyslu a musíme zvažovat, najdeme-li na
ni čas a také jestli pro ni máme smysl, schopnost jednat s lidmi, domlu-
vit se, prosadit dobrou věc. Dobrá vůle nestačí.
A co obec, která se nazývá Česká republika? Svět ve zlém leží, jak při-
pomíná bratr Kraus. Ale dějí se i dobré věci, například v nedávných vol-
bách do senátu vyhráli převážně moudří a slušní politikové. V modlit-
bách, ke kterým vyzývá bratr Kraus, máme také za co děkovat.
Co můžeme udělat my, prostí občané, aby v této zemi láska a pravda
vítězily nad lží a nenávistí – kromě toho, že se budeme řídit Masaryko-
vým heslem „Nebát se a nekrást“? Můžeme šířit důležité pravdivé
informace a správné názory. I my dříve narození máme většinou k dis-
pozici e-mail, tak nemlčme, oslovujme své přátele a známé. Vnoučata
nás také snadno naučí Facebook a Twitter, aby náš hlas slyšeli i lidé
neznámí v celé republice. Je to všecko zadarmo a trochu toho času snad
najdeme.

Pavel Říčan, psycholog

co uděláme pro dobrou vládu?13

efezským 5,15–27
Z mezilidských vztahů a z jejich na-
plňování každodenním životem se
jakoby vytratilo srdce. Když jde ně-
komu jen o to, aby si prosadil své,
děje se tak bez ohledu na druhého.
Mezi křesťany a v církvích se mo-
hou objevovat různá témata, která se
týkají citlivých otázek mezilidských
vztahů. V souvislosti s tím se tu ale
také objevují způsoby jednání a
argumentování, která nepřipouštějí
žádnou jinou debatu, než tu jednu,
tu vlastní, která se pěkně schovává
za zbožná hesla, ale ve skutečnosti
funguje jako účinný klacek na jinak
smýšlející. Nakonec pak církev a
společnost nerozděluje to samotné
konkrétní téma, ale rozděluje touha
za každou cenu prosadit svou, a to i
prostřednictvím překroucených, 
nebo rovnou lživých argumentů. 
V těchto často jednostranných sna-
hách a aktivitách postrádám lidské
srdce, postrádám zdravý rozum a
biblickou moudrost. Převládají agre-
sivní snahy prosadit si svou vlastní
individuální a sobeckou zásadu a
zkostnatělá pravidla odvolávající se
na proroky a křesťanské hodnoty.
Troufl bych si říci, že v těchto přípa-
dech platí Ježíšovo varování z Ma-
toušova evangelia: „Dejte si pozor
na falešné proroky, kteří k vám při-
cházejí ̀ v ovčí kůži, ale uvnitř jsou to
draví vlci.“ Toto Ježíšovo varování
platí tedy na tehdejší náboženské
podvodníky, ale nemuseli to být jen
proroci a učitelé, ale mohl to být a
může být i dnes, jakýkoliv křesťan,
který se svému okolí prezentuje jako
křesťan volající po tradičních hodno-
tách!

Další, čeho si nejde nevšimnout, je,
že se z naší společnosti vytrácí
vděčnost, umět za něco poděkovat.
Vyjádřit vděčnost slůvkem děkuji.
Už od malinka učíme naše děti ne-
jen prosit, ale též děkovat. Vděčný
člověk pociťuje, co znamená uzná-
ní, co je závazek, má potřebu děko-
vat, přemýšlí nad způsobem, jak se
nějak za něco tomu druhému od-
měnit. Může jít o vděčná slova,
vděčný pohled, vděčný úsměv,
vděčný cit apod. Tak se dá vděčnost
projevit. Takto nastavený člověk ví,
že nic, co dostává a přijímá, nezís-
kává samozřejmě. 
K rozjímání o vděčnosti Bohu Otci
nás vede právě přečtený biblický
text. Vždycky a za všecko máme
děkovat, k tomu nás vybízejí apoš-
tolova slova. Není to nějaký suchý a
strohý příkaz, který bychom měli
naplňovat. Něco takového se nedá
přece nařizovat. Křesťan je vděčný
a děkuje proto, že jde o výraz jeho
hlubokého vztahu k Pánu Bohu. Je
to výraz komunikace Boha s člově-
kem a člověka s Bohem. To souvisí
s životem křesťana a patří to ke zna-
kům nového života, kterým křesťan
v čistotě mysli a srdce žije. 
Vděčný je ten, kdo žije novým živo-
tem. Zdrojem tohoto života není ale
lidské snažení či lidská askeze, není
to lidský ideál budovat církev
dokonalých, ale je jím Duch svatý.
Od nás se očekává jen to, že se
budeme dobrovolně poddávat pů-
sobení a jednání Ducha svatého, a
tím budou naše srdce přeplněná
vděčností vůči Bohu našemu nebes-
kému Otci. Vděčnost k Pánu Bohu
by neměla nikdy chybět při sborové

práci a v životě církve a ani by ji
neměli zastírat různé duchovní ne-
dostatky ve víře jednotlivce anebo
sboru. 
Nedívejte se na všechno černě a
temně, nehledejte všechny skvrny a
vrásky, nesoustřeďte se jen na
všechna selhání, nýbrž se dívejte na
veliké světlo nepochopitelné Boží
milosti, která navzdory všemu září
pro nás všechny i dnes. Tak by-
chom mohli vnímat poselství dneš-
ní zprávy apoštola Pavla. Ztratíme-
li vděčnost a budeme-li se dívat jen
na své nedostatky a nedostatky
druhých, hrozí nám nebezpečí, že
ztratíme pohled vzhůru k našemu
Bohu. 
Vždycky za všechno děkujte. Mys-
leme na to a nepřestávejme Pánu
Bohu děkovat. Denně k tomu má-
me mnoho důvodů. Nemůžeme
vyjmenovat všechny důvody naší
vděčnosti, to si musí uvědomit
každý sám. Zmíním jen některé, ty
nejdůležitější. Máme být vděční za
to, že nás Pán Bůh skrze Pána Ježíše
přijal za své děti a v něm nám otví-
rá novou budoucnost, věčný život 
v nebeském království. To je nadě-
je, která platí a nepřestává platit
navzdory veškeré lidské nedověře
a nevděčnosti. Je to právě spasení,
které stojí na konci naší cesty víry. 
Je to dědictví, které převyšuje všech-
no ze světa a které je nám přístupné
skrze zásluhy Pána Ježíše. Další
vděk patří za Boží slovo. Dnes se
tolik Bible nečte, jako tomu bylo 
v bývalém režimu. Ale bez Božího
slova se člověk k Bohu nedostane.
Cesta k němu je potom skrytá a
zatarasená. Vděk máme také proje-

vovat za společenství Božího lidu
zde ve sboru i za celou církev.
Společenství, které může být třeba
malé a slabé, protože se modlí,
zpívá, projevuje bratrskou lásku,
nesčetněkrát touto rolí převyšuje ty
nejlepší profánní spolky či kluby.
Jakmile bychom přestali za naše
společenství děkovat, znamenalo
by to, že jsme ztratili víru a ztratili
podíl na společenství Božího lidu
Bohem povolaného a vyvoleného.
V lidské nedokonalosti a slabosti,
kdy se neobejdeme bez Božího sli-
tování bychom neměli ustávat ve
vděčnosti Bohu za jeho věrnost.
Bůh při nás stojí, ať pochybujeme,
ať jsem duchovně unavení anebo
malomyslní. Jeho stálost neustává.
Samozřejmě bychom měli děkovat
za svoji rodinu, za děti, za vnouča-
ta, za sourozence. Máme děkovat
za manželství, která vytrvala, za
rozvedené, kteří se rozešli v dob-
rém, máme nepřestat děkovat za
přátele, kamarády, spolupracovní-
ky a máme děkovat za práci, za to,
že můžeme za jakoukoliv práci
vzít. V neposlední řadě bychom ja-
ko věřící a věrní své víře měli děko-
vat i za všelijaké životní zkoušky,
které Bůh dopouští do našeho živo-
ta. Někdy jde o tak těžké zkoušky,
že si zoufáme a nevíme si rady,
hodně toho se zhroutí, mnohé nás
rmoutí, mnohé nás svírá, v srdci
prožíváme úzkosti. Pán Bůh tyto
mnohé věci posílá do našich životů
proto, aby naši víru zkoušel, aby ji
pročišťoval, aby naši lásku k němu
tříbil a tím vším nás přitahoval blíž
k sobě. 
Těžko se nám v takových chvílích
projevuje vděk. Ale kde je láska 
k Pánu Bohu, nechybí vděčnost za

žádných okolností. Nic se neděje
bez Božího svolení. Na to pamatuj-
me a to si opakujme když budeme
večer uléhat. Mysleme i na svůj
hřích, na všechna selhání, kdy bylo
zřejmé, že jsme udělali něco, co by
se Pánu Bohu nelíbilo, co jsme spá-
chali proti Boží lásce a čím jsme
tuto lásku podvedli a obešli.
Takové jednání by nás mělo přivést
k zármutku nad sebou a k pokání, 
k obrácení se zpět k Pánu Bohu.
Existuje mnoho forem a způsobů,
jak děkovat a jak projevovat vděč-
nost před Bohem. Nejčastější to
jsou děkovné modlitby. Tyto mod-
litby se modlíme společně ve shro-
máždění, ale modlíme se je v rodi-
ně nebo v soukromí. Další formou
projevování vděčnosti je zpěv. Zpí-
váme písně, které v sobě zahrnují
vděčnost, a jde o duchovní písně,
které vycházejí ze zkušeností člově-
ka s Bohem. Je to forma určitého
osobního svědectví a ta se děje
hlavně před druhými. Vděčnost
také vstupuje do našeho konání
služby druhým a ve sboru. Vděč-
nost dává pečeť pravosti veškeré
křesťanské službě. Prostě není ob-
lasti v lidském životě, do které by
vděčnost nemohla vstoupit. 
A k tomu směřuje život křesťana a
člověka, který se na sebe i na svět
kolem sebe dívá zrakem víry. Který
se modlí a službou druhým o své
víře vydává svědectví. Na začátku
roku 2019 máme příležitost se otev-
řít vděčnosti Bohu a Otci ve jménu
Pána Ježíše Krista. Proto toho dobře
využijme a příští neděli přijďme a
buďme zase o kus lepšími a tak blí-
že spasení své duše. Amen.

Dušan ehmig, Dvakačovice

vždycky za všechno děkujte bohu



V neděli 9. prosince 2018 jsme si 
ve sboru Brno I při bohoslužbách 
v Červeném kostele připomenuli
100. narozeniny bratra faráře PhDr.
Jana Pokorného. 
V nedávných letech bylo zvykem
(ještě před dvěma lety), že o jeho ži-
votních jubileích v církevním tisku
informoval ponejvíce bratr farář Dr.
Josef Veselý (a naopak). Dnes již
však mezi námi mnoho vrstevníků
pana faráře není (jsou-li jací), a tak je
na mladší generaci, aby se tohoto
čestného úkolu ujala.
Každé zastavení s panem farářem
Janem Pokorným znamená i zamyš-
lení nad historií a životem sboru od
jeho počátků až podnes, které je
vždy spojeno s upřímnou vděčností
Pánu Bohu, že přivedl tohoto kaza-
tele do našeho sboru Brno I. Za fará-
ře sboru byl zvolen a povolán v roce
1952 po administrativním rozdělení
brněnského sboru na sbory Brno I 
a Brno II v roce 1951. Stal se tak 
v duchovenské službě jedním z po-
kračovatelů Václava Pokorného, za-
kladatele brněnského českého refor-
movaného sboru, se kterým jej pojí
blízká rodinná vazba (dědeček –
vnuk). Oba byli dlouholetými du-
chovními pastýři brněnského sboru,
oba působili jako vedoucí faráři
brněnského sboru v součtu 86 let.
Bratr farář Jan Pokorný se narodil
před sto lety v pro naši vlast památ-
ném roce 1918, na den přesně se
založením ČCE, 18. prosince. V bra-
tru faráři máme dnes tedy mezi se-
bou přímého pamětníka založení
sboru Brno I před 67 lety - a „živou
připomínku“ založení ČCE před 100
lety.
Studium bohosloví zahájil v roce
1938 na bohoslovecké fakultě v Pra-
ze. Po zavření vysokých škol v roce
1939 v něm pokračoval účastí na
seminářích v Husově domě organi-
zovaných bohosloveckou fakultou.
Studium teologie mohl dokončit až
po válce složením nepovinných od-
borných zkoušek. Do roku 1952 ještě
dálkově studoval v Brně filosofii, ze
které složil doktorát. 
V brněnském sboru působil na po-
pud synodní rady již od roku 1939.
V roce 1942 byl jmenován diakonem
a v roce 1943 byl zvolen vikářem.
Ordinaci za vikáře sboru vykonal
Dr. Josef Křenek 11. 4. 1943 v Blaho-
slavově domě. Podle sborových záz-
namů vystoupil na brněnskou kaza-
telnu poprvé 12. 10. 1941 a do druhé
poloviny roku 1945 potom ještě
137x, poté odešel na sbor v Prose-
tíně, kde působil až do roku 1952.
Zde se v roce 1947 oženil.
Když tedy bratr farář v roce 1952
nastupoval do farářské služby, br-
něnské prostředí mu rozhodně ne-
bylo neznámé. Volba za faráře sboru

Brno I proběhla 6. ledna a instalace
se konala 25. května 1952 v kostele 
J. A. Komenského za vedení seniora
Františka Ženatého. 
Bratr farář Jan Pokorný důsledně
pokračoval a dál rozvíjel odkaz za-
kladatele brněnského sboru Václava
Pokorného a jeho následovníků Vik-
tora Hájka a Jana Přemysla Šebesty
teologií tzv. christocentrismu, tedy
soustředěním se na postavu Ježíše
Krista a nabádáním k vděčnému ži-
votu podle směrnic přikázání. Své
směřování na místě faráře sboru
jasně naznačil, když při první schůzi
staršovstva, kterou vedl (10. 3. 1952),
poděkoval za přivítání bratrem ku-
rátorem Havlíkem slovy: „V brněn-
ském sboru zaznívala dvě hesla: "Protož
králi věků nesmrtelnému, neviditelné-
mu, samému moudrému Bohu budiž
čest i sláva na věky věků." (1 Tm 1,17)
– a "Myť pak kážeme Krista ukřižova-
ného." (1 K 1,23). Jsme na světě proto,
abychom oslavovali Pána Boha. Tedy 
i naše práce v tomto sboru a v tomto
místě má sloužit k tomu, abychom Pána
Boha oslavili. Oslavíme jej pak tím, že
věrným kázáním a poslušným životem
budeme svědčit o posledním zachránci
člověka, jím je sám Pán Ježíš Kristus.“
Sbor vedl dlouhých 40 let až do roku
1992, v letech 1969 až 1981 zastával
funkci náměstka synodního seniora.
Spolu s paní farářovou Alenou Po-
kornou vytvořili z brněnské fary
místo, kam se často uchylovali se
svými starostmi mnozí členové i
nečlenové sboru. Dostávali zde po-
moc a povzbuzení nejenom slovem,
ale i materiálně, dost často prostřed-
nictvím v té době nedostupných
léků, které dokázali manželé Pokor-
ní díky svým kontaktům v zahraničí
obstarat. Ukončením povolání za
faráře sboru na konci roku 1991 sice
bratr farář sestoupil z kazatelen Bet-

lémského kostela a kostela J. A. Ko-
menského, ale díky svému mimo-
řádnému obdarování pro práci mezi
lidmi a pro jasný a srozumitelný
výklad evangelia v každodenním ži-
votě zůstává ve sboru stále velmi
viditelný. A taky díky výsledku a
odkazu své dlouhodobé systematic-
ké práce. Práce, která nepřinesla vel-
kolepé formální objevy, ale po-znání
důležitosti drobných, mnohdy až
neviditelných kroků, které provází
člověka na jeho životní cestě a udr-
žují ho v Boží blízkosti. 
Jsme vděčni Pánu Bohu za všechno,
co jsme mohli a stále můžeme my a
všichni v okolí bratra faráře Jana Po-
korného přijímat. Blahopřejeme mu
k jeho mimořádnému životnímu
jubileu a do dalších let přejeme jemu
a jeho nejbližším přiměřené zdraví,
klid, sílu a Boží požehnání. Přejeme,
ať se může bratr farář ve sborovém 
i rodinném kruhu nadále těšit rados-
ti ze zvěsti evangelia, které po celý
svůj život předává svému okolí.

václav matoulek

bratr farář Phdr. jan Pokorný - 100 let!A

inzerce

evAngelický TýDeník - koSTnické JiSkry
Vydává Kostnická jednota 
Redakce a administrace: Soukenická 15,
110 00 Praha 1, tel.: + 420 770 624 052,
e-mail: ET.KJ@worldonline.cz
www.evangelickytydenik.cz
Celoroční předplatné 592 Kč, jednotli-
vé číslo 13 +3 Kč. Č.ú.: 228961190/0300
Redaktorka: Helena Bastlová
Uveřejněné příspěvky nemusí vždy
vyjadřovat stanoviska vydavatelů.
Nevyžádané materiály redakce nevra-
cí, ani neuschovává. 
Tiskne: Grafotechna plus, s. r. o. 
Lýskova 1594/33, 155 00 Praha 13
Distribuci provádí: 
* Pro jednotlivce: Česká pošta, s.p.
bezplatná infolinka 800 300 302
adresa pro písemný styk:
Česká pošta oddělení periodického tisku
Olšanská 9, 130 00 Praha 3
e-mail: postabo.prstc@cpost.cz
*Hromadné zásilky: ADLEX s.r.o.
Xaveriova 1888/45, 150 00 Praha 5
tel.: 251566451; 234139373; 603716570
Fax: 251566451, e-mail: adlex@adlex.cz
Registrační číslo MK ČR: E 365
ISSN 0139-505X

Papežské schisma sužovalo západní křesťanstvo od r. 1378 a koncil v Pise
(1409) je měl odstranit. Kardinálové obou stran proto vyzývali církevní 
i světské činitele, aby vůči oběma papežům zaujali neutrální stanovisko.
Český král Václav IV. (1378- 1419) k tomu byl ochoten, ale pražský arcibis-
kup Zbyněk Zajíc z Házmburka a německá část univerzity stranili dále
papeži římskému. Římský král Ruprecht Falcký (1352-1410), který v r. 1400
nastoupil na Václavovo místo, si počínal stejně a navíc vyvíjel tlak na němec-
ké profesory a studenty v Praze (jakožto na své poddané).
V české části univerzity sílilo wiklefovské reformní křídlo kolem Jana
Husa, Jeronýma Pražského a Jana z Jesenice, a to bylo královým snahám
nakloněno. Václav doufal, že mu koncil napomůže k navrácení římské
královské koruny a kromě toho mu vadily nepokoje na univerzitě.
Na popud českých mistrů, hostů z pařížské Sorbonny a svého rádce
Mikuláše z Lobkovic se rozhodl k ráznému kroku: změnil univerzitní
stanovy ve prospěch „českého národa“ (zahrnujícího také Uhry a Sed-
mihradsko), dal mu tři hlasy a Němcům (národu „saskému“, „bavor-
skému“ a „polskému“) pouze jeden. Dekret byl sice vypracován na
Točníku, ale datován je „na Horách Kutných“.
Německá část univerzity se vzbouřila a nebyla ochotna ani ke kompro-
misům. 80 % univerzitní obce proto odešlo do Vídně, Heidelbergu,
Kolína nad Rýnem a do Lipska, kde tak vznikla nová univerzita.
Dostavily se četné následky: Václav sice získal zpět římskou korunu,
české reformní křídlo ovšem také rozhodné nepřátele (Hus to výrazně
pocítil v Kostnici), pražská univerzita se octla v izolaci (zvláště rozhod-
nutím Kostnického koncilu), ale stala se mluvčím husitského hnutí,
postupně ovšem skomírala. Praha pocítila také hospodářskou újmu,
česká veřejnost však dekret vřele přivítala.
Král asi rozhodl spravedlivě, ovšem nedokázal si představit dlouhodo-
bé následky svého kroku. Koncil v Pise zvolil nového papeže (Alexand-
ra V.), ale schisma tím neodstranil, protože ani jeden z dosavadních
papežů neodstoupil, teprve na koncilu v Kostnici bylo dosaženo jedno-
ty. V rámci českých dějin byl Kutnohorský dekret úspěchem.

Bohuslav vik

mezi kierkegaardem a bergmanem
Ve 42 letech zemřel dánský teolog S. Kierkegaard (1813-1855), když se 
v akutním záchvatu paniky uchýlil do kostela. Desetidílný dánský tele-
vizní seriál „Ride upon the Storm“ (česky: „Jízda na bouři“) z roku 2017
z prostředí současné luterské církve je kierkegaardovské rozervanosti
plný. Sleduje čtyři hlavní postavy z rodiny, kde po dvě století (devět
generací) bývají muži duchovními – otce Johannese, jeho manželku a
dva dospělé syny.

sestuP NAstíNěNý ve více vrstvácH
Shrňme osudy mladšího syna Augusta. Po vystudování teologie nepři-
jme výnosný post faráře v kodaňském sboru, neboť „nechce dělat tisíc-
krát to samé“. Místo toho odletí jako vojenský kaplan do Afghánistánu.
Zpočátku žehná – v souladu s předpisy – před akcí pouze vojákům a
žádosti o žehnání technice zamítá jako „pověrčivé“. Aby překonal bari-
éru, která se v důsledku toho mezi ním a mužstvem vytvoří, zúčastní se
(na doporučení velitele) rutinně se jevící akce. Tým však upadne do
léčky. V nouzi požehná August mužům i zbraním. Nakonec musí bojo-
vat všichni přeživší a August nedopatřením zastřelí civilistku, která –
po utišení vřavy – přebíhala přes ulici k dítěti.
V Dánsku se do Augusta pustí tisk, jemuž kdosi vyzradil, že žehnal
zbraně. Navíc se ocitne v hledáčku vojenské policie, která vyšetřuje
zabití afghánské civilistky po přestřelce. Na radu otce své selhání zapře.
Zapírá dál a dál, což jej postupně psychicky rozloží a zničí … Právě zde
je snad nejpozoruhodnější aspekt seriálu: vícevrstevnost. Augustův
sestup má křesťanskou formu. Z postu sborového faráře přejde na post
pouličního kaplana. Stará se o bezdomovce, pomáhá uprchlíkům bez
dokladů. Do péče o nemocného muslimského uprchlíka zapojí manžel-
ku (lékařku) a poskytne mu azyl v prostorách fary svého otce. S doda-
tečným souhlasem otcovým, leč nakonec proti vůli staršovstva, a zejmé-
na biskupky. (Pikantní detail: Při volbě do úřadu kodaňského biskupa
– na začátku seriálu – Johannes prohrál, neboť protikandidátce se poda-
řilo vlákat jej do „politicky nekorektního“ vyjádření o islámu. Podobně
paradoxně se vrací více motivů …)

komičNo Při vší trAgičNosti
Celý seriál, který sklidil dánské mediální ceny a nyní obchází televizní
kanály mimo Dánsko (v německé verzi má název „Die Wege des Herrn“,
tedy „Cesty Páně“, ve francouzské „Au nom du Pere“, tj. „Ve jménu
Otce“), není ničím jiným než sérií existenciálních zápasů a proher. (August
umírá mladší, než zemřel Kirkegaard.)
Obsahuje i humorné momenty, byť pokaždé v rámci nepřekročitelných
tragických limitů. Třeba když jeden z predikantů (kazatelů) v odlehlej-
ším kostele Johannesova sboru volá Johannesovi, že v kostele není ani
noha, zato se na bohoslužby dostavil člověk, který je pravou rukou bis-
kupky (ta se chce neperspektivního kostela zbavit). Johannes narychlo
sežene pár lidí včetně jednoho (pro ten účel zaplaceného) bezdomovce
a doveze je na bohoslužby (kde poté bezdomovec vstává a sedá si „ne-
standardně“). Když se vizitace přežene, úsměvy ztvrdnou. Johannes
predikantovi vynadá, že měl nejhorší kázání, jaké kdy slyšel. Ten ná-
sledně na parkovišti zkolabuje a zemře…
Nebo když se Johannes v nemocnici probere z kómatu, spatří nad sebou
biskupku a snaží se ji uchlácholit: „Nebudeme snad dělat problémy 
z pneumonie …“ Biskupka odsekne: „O jaké pneumonii mluvíte? Měl jste
otravu alkoholem!“ (Předtím se jej drahnou dobu snažila přesvědčit, že

SBor Čce krUcemBUrk nABízí
k pronájmu byt 2+1 v přízemí
bytového domu. V obci je MŠ, ZŠ,
ZUŠ, pošta, ordinace lékařů. Vol-
ný od února.

č. 8
"mUcHomůrkA" - rekreAČní UBy-
Tování pro skupiny mládeže u
Janských Lázní - celoročně. 
Informace u S. Hejzlara: 
tel.: 603 578 108; e-mail:
sammyhej@gmail.com.

č. 13

dekret kutnohorský z 18. 1. 1409

Bratr farář Jan Pokorný na oslavě 90. narozenin

chce-li nadále pracovat v církvi, měl by absolvovat protialkoholní léčbu…)
Nebo když se po předsvatební konzultaci snoubenka bez snoubence 
k Johannesovi vrátí a svěří se mu s pochybnostmi: nastávající se jí zdá
dosud životem nedotčen. Johannes se neudrží a zvolá: „Tak se na svat-
bu vykašlete a žijte si dál podle svého!“ A následně – pod tíhou nega-
tivních zkušeností z manželství vlastního – horuje proti instituci man-
želství, dokud si z dívčina zaraženého výrazu neuvědomí, že své výle-
vy přehnal … 
Kromě prvků specificky dánských (např. diskrétního ujednání o účet-
ním odepsání škod po bujaré oslavě tak, aby nic „neprosáklo ven“, tj. za
dveře místnosti, kde zasedá staršovstvo, k novinářům, potažmo k daňo-
vým poplatníkům) prochází seriálem téma obecně protestantské, zná-
mé třeba z Bergmana či z Hanekeho – zápas o vymanění se z nadvlády
tyranského otce, takto váženého duchovního. Dílo, zdůrazněme závě-
rem, vystihuje relevantní polohy kierkegaardovských zápasů víry, 
k nimž se tvůrci apriorně zaměření u náboženských témat na pitvořivé
bonmoty a gagy nemají šanci ani přiblížit.

František Schilla


