
potreStej mě, HoSpodiNe, 
podle právA, 

Ale Ne v HNěvu, 
AbyS mě NezNičil.

jeremjáš 10,24

Svatodušní svátky spolu s Vánoce-
mi a Velikonocemi tvoří základ cír-
kevního roku. Na rozdíl od Vánoc a
Velikonoc se však k nim nevážou
lidové tradice, a tak komunistický
režim celkem bez problémů zrušil
pracovní volno na Svatodušní pon-
dělí, Svatodušní neděle se přestala
označovat v kalendáři, a tak se tyto
"narozeniny církve" z povědomí lidí
ztratily. Občanský kalendář je však
ani třicátý rok po pádu komunismu
nepřipomíná! 
Svým poselstvím i skutečným časo-
vým intervalem mezi připomínaný-
mi událostmi Svatodušní svátky
bezprostředně navazují na Veliko-
noce. Biblická zpráva o Ježíšově
vzkříšení ukazuje, jak diskrétně ony
nejvýznamnější události lidské his-
torie proběhly. Až po sedmi týd-
nech, o letnicích, se poselství o zá-
chraně člověka a o vítězství života
nad smrtí stalo veřejnou záležitostí.
Ježíš už v těle na Zemi nepobýval,

avšak podle svého zaslíbení seslal
na svět Ducha svatého, ducha prav-
dy (J 15,26; 16,13), a tak založil
Církev. O rozmanitosti působení
Ducha sv. se hodně dovídáme od
apoštola Pavla. Duch svatý svým
způsobem působil i dříve; vede člo-
věka k pokoře a k poznání pravdy, a
tedy i k vědomí viny a nehodnosti
před Hospodinem, jak připomíná
prorok Jeremjáš prostřednictvím
našeho dnešního textu. Kristus však
svou obětí břemeno naší viny vzal
na sebe a dává nám svobodu, aby-
chom mohli v plnosti prožívat to
největší, co ve stvoření existuje -
lásku. A má pro nás důležité poslá-
ní: V lásce a v síle Ducha jít mezi lidi
a celým svým životem - slovy, vzta-
hy, postoji, jednáním - šířit radostné
poselství o záchraně člověka a
smyslu bytí (Mt 28, 18-20).

Jiří Nečas,
výpomocný kazatel ČCE,

sbor Praha-Jarov
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poselství ke Svatodušní neděli

I když jsme na velikonoční svátky
nejspíše už zapomněli, můžeme
kdykoli nahlas, ale také v srdci zvo-
lat: „Kristus vstal. Sláva. Aleluja.
Radujme se.“ Nemají to být prázdná
slova, není to časově omezené osla-
vování, svátek nebo tradice, které si
připomínáme jen jednou v roce. My
se máme radovat pořád a bez pře-
stání hlásat do světa, že náš ukřižo-
vaný Mistr a Pán žije. Můžeme se ale
radovat, když mnohým lidem ko-
lem nás a někdy i v samotné církvi
taková radost, takový způsob slave-
ní přijde jako prázdný lomoz? Zní
jim slova takové zvěsti jako slova
dutá a bezobsažná. Velikonoce se
slaví jako svátky jara, lidé s nimi mají
spojené bujaré veselí, které je slavené
jako svátek (velikonoční pondělí),

jako volný den v kalendáři. Z toho,
co se odehrálo během velikonočního
třídenní se jich nic nedotýká, je jim to
fuk. Takový je svět kolem nás, ale
takový byl i v době Ježíšově. Bohu-
žel i mezi křesťany jsou lidé, kteří 
v sobě velikonoční radost nemají.
Proč by se měli radovat, když vlast-
ně nic z té skutečné velikonoční ra-
dosti nezakoušejí.
Čím to je? Ptám se sám sebe. Situace
takových lidí a berme to tak, že
všichni jsme stvoření Boží, každý má
duši, je přirovnatelná k člověku s ne-
mocnýma očima, který je nucen se
radovat z východu slunce. On ví, že
slunce už zřejmě vychází, protože se
o tom kolem něj mluví, někteří se 
z toho dokonce veselí, ale on se 
z toho radovat nemůže. Naopak,

slunce dráždí jeho bolavé oči a nejra-
ději by umlčel všechny bezstarostné
oslavovače světla. Člověku s nemoc-
ným zrakem je zvěst o východu
slunce spíš provokací než dobrou
zprávou. Nemocný zrak, nemocný
sluch, nemocné srdce, nemocná
duše. A můžeme pokračovat, ne-
mocný vzduch, nemocná atmosféra,
nemocná rodina, nemocný sbor,
nemocné staršovstvo, nemocná cír-
kev i svět kolem. 
Může takto nemocný člověk zlepšit
svou situaci, může něco u sebe změ-
nit a má to vůbec smysl? Má zastavit
východ slunce? Obrátit se k němu
zády? Zavřít oči a tvrdit, že slunce
neexistuje? Nebo umlčet oslavovače
slunce, aby se jeho bolest nejitřila?

kristus vstal!

Vy jste světlo světa…Když někdo rozsvítí lampu, nestaví ji pod nádobu, ale
na svícen; a svítí všem v domě. Tak ať svítí vaše světlo před lidmi…

Matouš 5, 14-16
Když byl dům Církve bratrské v Praze na Vinohradech, kde jsme bydle-
li, zasažen 14. února 1945 leteckou bombou, byl na několik měsíců pro
nájemníky uzavřen. Jeden z členů sboru nabídl mým rodičům, abychom
se po dobu, dokud bude „náš“ dům prohlášen za neobyvatelný, ubytovali
v jeho venkovské vile ve Stránčicích u Prahy. Bylo to od středu Prahy dost
daleko, asi 20 km, dojíždět se muselo vlakem. Vila byla pěkná, prostorná
a stála uprostřed menšího lesa, prostě mně se tehdy zdála kouzelná.
Nejméně nadšená byla z nového obydlí maminka. V domě totiž nebyla
dosud zavedena elektřina. Vařilo se na sporáku vytápěném dřevem a po
večerech se svítilo petrolejovými lampami. Náhle jsme se ocitli v prostře-
dí jakoby o sto let zpátky v čase, kdy oheň v kamnech ani v lampě nebyl
ještě vytlačen plynem a elektřinou.
Když jsme pak po válce tábořívali pod stany v přírodě, byla nám práce 
s ohněm blízká a příjemná. Rádi jsme sedávali kolem táboráku a sledo-
vali jsme, jak přikládané dřevo hoří, svítí a hřeje, praská a mění se po-
stupně v dým a žhnoucí oharky. Těšili jsme se mihotavým světlem i sála-
jícím teplem ohně. Naši předkové se dlouho domnívali, že oheň je jeden
ze základních praprvků – elementů – celého vesmíru. Říkali mu flogiston.
Ačkoliv oheň stále používali nebo s ním zápolili při požárech, nedovedli
si jeho podstatu vysvětlit. Teprve jeden ze zakladatelů moderní chemie,
francouzský vědec Lavoisier, dokázal v 18. století svými pokusy, že hoře-
ní je prudké okysličování, slučování hořlavých látek se vzdušným kyslí-
kem. Tím vysvětlil i to, co lidé už dávno znali ze zkušenosti, že třeba hoří-
cí svíčka pod skleněným příklopem po chvíli zhasne. Dokázal také, že 
v prostoru, z něhož byl vyčerpán kyslík, nelze nic zapálit.
V Ježíšově době ještě neznali petrolej ani svíčky. Zdrojem světla byly
větší nebo menší kahany, v nichž hořel knot napájený olivovým olejem.
To je lampa, o které Ježíš hovoří ve svém kratičkém, ale výmluvném
podobenství o světle. Rozsvícené kahánky se upevňovaly na vysoké pod-
stavce podobné dnešním svícnům. Tam byly užitečné; když jich bylo
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V noci 24. května bylo u nás otevřeno 1640 kostelů a modliteben (mezi
nimi i Schwarzenská hrobka v Domaníně - viz obrázek) a připraveno
bylo 7839 programů (koncerty, workshopy, přednášky a komentované
prohlídky bohoslužebných prostor...) 
Statistika ještě není vyhodnocena, ale loni bylo po celé České republi-
ce zaznamenáno více než půl milionu návštěvnických vstupů a letos to
nebude o nic méně. Podle výzkumu agentury IBRS, který si nechala
vypracovat Římskokatolická církev, je Noc kostelů mezi lidmi nejvíce
reflektovanou církevní akcí.
Zajímavostí např. je, že se už počtvrté noc kostelů uskutečnila i ve ve
věznici Příbram-Bytíz, kde odsouzení i pozvaní návštěvníci zhlédli
např. vystoupení hudební skupiny Církve adventistů sedmého dne 
s programem čtení evangelia a vyslechli původní gospely, složené spe-
ciálně pro věznici. Nechyběl koncert hudební skupiny FREEDOM
Specializovaného oddělení výkonu trestu, který umělecky zaštítil le-
gendární frontman Olympicu Petr Janda svou osobní přítomností. 
Noc kostelů se u nás koná od roku 2009. Inspirací jí byla Vídeň, kde se akce vzniklá náhodou koná od roku 2005. Akce
Rok předtím totiž nechal kostelník jednoho z vídeňských chrámů při úklidu otevřené dveře. Kolemjdoucí potom se zájmem
do kostela vstupovali. Noc kostelů se koná také na Slovensku, v Estonsku a v roce 2016 se k ní připojilo Švýcarsko.

(hb)

AktuAlitA: Noc koStelů u NáS už podeSáté

Světlo a oheň

Dokončení na str. 2
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z církví doma i ve světě
koNfereNce církve brAtrSké projedNAlA život církve. 
věNovAlA Se i pAStorAci moNGolSkýcH křeSťANů
Ve dnech 17. a 18. května proběhla jako každý květen výroční konfe-
rence Církve bratrské. Šlo o konferenci zemskou; společná konference
se zastoupením slovenské části církve se bude konat v listopadu. Ten-
tokrát se 166 řádných delegátů z celkem 74 sborů Církve bratrské z Čes-
ké republiky sešlo v sále Smíchovského pivovaru.
Delegáti projednali (případně vzali na vědomí) Výroční zprávu o čin-
nosti a hospodaření Rady CB a řadu dalších zpráv. Rada CB zdůrazni-
la potřebu Evangelikálního teologického semináře (ETS) jako vlastního
vzdělávacího zařízení Církve bratrské. Konference svým rozhodnutím
schválila předložené návrhy ordinací, založila dva nové sbory CB (Ost-
rava-Trojka a Třinec-Sosna), zrušila funkci tajemníka Rady CB.  
Na slavnostní bohoslužbě v modlitebně v Soukenické ulici byli v pátek
večer ordinováni noví kazatelé CB: Václav Andrš, Pavel Bischof a Da-
niel Litvan. Současně bylo požehnáno diákonům, kterým udělila dia-
konskou ordinaci Rada CB, těmi jsou Petra Kašperová-Poldaufová a
Munkh-erdene Turmunkh (Munkuš). Diakon Munkuš se kromě práce
na vlastním sboru (Praha – Jižní Město) stará o řadu mongolských křes-
ťanských komunit po celé Evropě; konferenční shromáždění proto mělo
mongolské hosty z několika sborů nejen z České republiky, ale i z Ně-
mecka a Rakouska.
Sobotní duchovní část konferenčního programu vycházela z Vize Rady
Církve bratrské. 
Po ranní bohoslužbě se slavností večeře Páně, proběhly semináře na
témata: Kazatel a staršovstvo, Církev pro hříšníky a Pravdivost v lásce
(versus milosrdenství). Čtvrtý seminář byl věnován modlitbám za cír-
kev – nikoli teorii, jeho účastníci se modlili. Odpoledne se delegáti
věnovali rozhovoru nad zprávou o stavu církve, kterou připravil před-
seda David Novák.

www.christnet.eu

prezideNt jižNíHo SúdáNu: „téměř jSem Se třáSl, 
když mě pApež proSil o mír“
Při nebývalém gestu políbil papež František s prosbou o mír v zemi
nohy několika jihosúdánským politikům, kteří navštívili Vatikán.
Prezident Salva Kiir Mayardit řekl pro EWTN News, že setkání, které
poutalo mediální pozornost po celém světě, ho „téměř roztřáslo“.
„Cítil jsem se zahanben pokorou Svatého Otce, když se sklonil k zemi a
políbil mi nohy,“ řekl v rozhovoru pro EWTN News.
„Skoro jsem se třásl, protože taková věc se ještě předtím nestala, s vý-
jimkou doby, kdy Ježíš poklekl, aby umyl nohy svým učedníkům. 
A mělo to být naopak; jeho učedníci měli být ti, kdo mu měli umývat
nohy … to je to, co mi přišlo, když si papež poklekl,“ komentoval situ-
aci, ke které došlo při odchodu z Vatikánu.
Salva Kiir Mayardit a bývalý viceprezident Riek Machar se setkali s pa-
pežem 10. – 11. dubna na duchovních cvičeních ve Vatikánu. Papež
uspořádal toto setkání speciálně pro vůdce, kteří byli ve společné válce
už léta.

www.krestandnes.cz 

Nebude lepší zcela rezignovat? Co si
zvolí? Jen hlupák by nepoznal, že ře-
šení bude nejspíše v léčení zraku. 
I duše má svůj zrak. Každá duše je
nastavena tak, že jí je vlastní citlivost
vůči Bohu a jeho věcem. V jakém
stavu je zrak naší duše, ten pohled,
kterým se dívá na Boha?
Tento zrak, tento zrak duše a lze ho
vnímat i skrze oči druhého, může
být zanícen hříchem a zalepen náno-
sy zbytečných zájmů a nánosy
nesmyslných předsudků. Ježíš říká,
že lidé čistého srdce budou dobře
vidět, takoví budou vidět Boha. Lidé
čistého srdce. Ti, kdo mají srdce čisté
od nepravosti, od pýchy, od hříchu a
od zloby, od náboženské zlomysl-
nosti. Srdce nikoli zakřivené do se-
be, ale Bohu a lidem otevřené. Srdce
tiché, nikoli přetížené neustálou pal-
bou vnějších podnětů zneschopněné
ztišit se před Pánem, zahlédnout
jeho dary a vážit si jich. Čisté srdce je
pokorné, přiznávající vlastní ne-
schopnost klást Boha na první místo
a zároveň právě o toto nesmírně usi-
lující. Jde o srdce hrdinného svědka
víry, bojujícího s vlastní vůlí a sobec-
kými sklony. Je to srdce dítěte, které
tváří v tvář vlastním limitům nere-
zignuje, nýbrž s důvěrou otevírá
dlaně před svým Nebeským tátou.
Čisté srdce má ten, kdo si jej od Boha
nechává pravidelně očišťovat, komu
zánět hříchu Bůh vytrvale vymývá.
Čisté srdce je srdce toho, kdo žije
stejně postem jako Velikonocemi
pořád. Tím postem krotí svou smy-
slnost, obětavostí svou hrabivost,
modlitbami svou pýchu. Čisté srdce
má ten, kdo pochopil smysl kříže a

oběti. Ten, kdo se nezdráhá přijímat
těžkosti z Božích rukou, i když prá-
vě nechápe, co jimi Bůh zamýšlí.
Čisté srdce má ten, kdo žije, jakoby
viděl Vzkříšeného, i když fyzicky
vše zůstává stejné nebo se dokonce
zhoršuje. Člověk čistého srdce se
podobá apoštolům v tom, že je pev-
ně přesvědčen o Vzkříšeném Pánu a
neohroženě hlásá evangelium, ne-
boť ví, že i kdyby byl zabit, bude žít.
S tím se ztotožníme. Ale hůře se to
naplňuje, hůře se to dělá. Nebude
snazší si říci, já už jiný nebudu, já už
to nějak doklepu? Po nás potopa.
Anebo ještě můžu využít stále platí-
cí nabídku a něco začít dělat pro
svoje duševní zdraví, pro zdraví du-
še i srdce? Pro začátek úplně stačí,
když čisté srdce alespoň chceš. Tvoje
chci je před Bohem nezměrně důle-
žité. Takové hnutí vůle proměňuje
tvůj stav z člověka špatně vidícího 
v pacienta s nadějí. Jestliže však ne-
chceš, pak ti není pomoci.
Pokud ti není úplně lhostejné a je ti
líto, že nezakoušíš radost vzkříšení,
nezoufej. Cesta k této radosti není
snadná, ale ani nemožná. Pracuj na
sobě a z Boží milosti dospěješ tam,
kam mnozí před tebou. Jistě, nyní
oslavujeme, že Ježíš zvítězil, ale nás
naše vítězství teprve čekají. Naše
křížové cesty nekončí, naše Golgoty
jsou před námi. Proto nesmíme
polevovat v životě pokory, oběti a
lásky - s očišťováním srdce opakova-
ně. Jako když vymýváme a čistíme
zranění na těle, aby se nám rána
nezanítila. Cesta ke Vzkříšení vedla
přece přes Kalvárii. Vždyť k radosti
nebe dospíváme přístupem překro-
čit sami sebe. 

František z Assisi řekl, že opravdová
radost je taková, o niž tě nepřipraví
ani chudoba ani nemoc ani jiná
pohroma. To znamená, že jsi-li zdra-
vý, materiálně zajištěný, užívající si
radůstek moderní doby, pak jsi ještě
nevystoupil ze své zóny pomyslné-
ho bezpečí a zatím netušíš nic o
opravdové radosti. Proto vykroč 
z tohoto svého bezpečí a podrob
svoji radost zkoušce. Začni sloužit 
v Církvi, ve sboru, ve společnosti,
začni se věnovat starým a opuště-
ným lidem, začni se postit a dávat
desátek. Až pak se uvidí, jak to 
s tvou radostí vlastně je.
Opravdová radost není jen prchavý
pocit ani přechodná nálada. Oprav-
dová radost je spíše jako pramen,
který otevírá Bůh v nejhlubších útro-
bách tvého nitra. Tento pramen je
svrchovaným darem Božím. Vše 
z něj je jeho, nic z něj není tvoje. Bůh
jej otevírá v srdcích těch, kdo po
něm touží, kdo umějí čekat a jsou
vytrvalí. Těm, kteří to tak chtějí. A
tento pramen, zprvu nepatrný a tak-
řka postřehnutelný, pomalinku za-
plavuje celou duši a oživuje vše v ní,
čistí ji a uzdravuje. A tak kde je duše
této Boží vody plná, tohoto léčivého
pramene, začne se vylévat ven a
stává se zřídlem a radostí dalších li-
dí, kterým dává tušit, co je opravdo-
vá radost. Kéž toužíme po Boží veli-
konoční radosti více, než po radůst-
kách a úspěchu světa, aby naše
mysl, srdce i duše, byly zdravé,
měly světlo, měly vláhu a život, kte-
ré se budou líbit Bohu.
Podle úvahy římskokatolického novokně-
ze, který nechtěl být jmenován, upravil a
napsal:                            Dušan Ehmig

kristus vstal!
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* Čo by ste odkázali ľuďom, ktorí označujú LGBTI
komunitu za zvrátenú a odmietajú dokonca aj regist-
rované partnerstvá homosexuálov?
Odkazujem im, že posudzovať a odsudzovať iných ľudí
je vždy jednoduchšie ako naprávať vlastné myšlienky a
skutky. Zvrátené veci dokážu robiť všetci ľudia. A aj ich
robia, bez ohľadu na svoju sexuálnu orientáciu alebo
rodovú identitu. Zrada vernosti, násilie, lož, sebectvo, to
všetko sú veci, ktoré narúšajú akékoľvek medziľudské
vzťahy. To je zvrátenosť. Naopak láska, vernosť, vzájom-
ná podpora a život v pravde sú hodnoty, ktoré upev-
ňujú vzťahy medzi ľuďmi a dávajú im hĺbku. Registro-
vané partnerstvá osôb rovnakého pohlavia ako právny
rámec by boli veľmi dôležitým signálom. Bolo by to
vyjadrenie uznania ľuďom s homosexuálnou orientá-
ciou, že aj oni, tak ako každý iný, chcú a dokážu žiť vo
verných a dlhodobých vzťahoch. Cirkev sa musí zbaviť
svojho stredovekého zmýšľania. Často si zakladá na au-
torite, na lesku a sláve, na moci a zasahovaní do životov
ľudí. 
* Prečo podporujete LGBTI komunitu? Nie je to v roz-
pore s vašimi náboženskými hodnotami?
Túto otázku dostávam často. Nie je to v rozpore s moji-
mi náboženskými hodnotami. Biblické texty sa na ľud-
skú sexualitu pozerali na základe vtedajšieho stavu po-
znania o človeku. Tie najstaršie majú dva a pol až tri tisíc
rokov a najmladšie asi tisícdvesto rokov. Dnes vieme, že
sexualita a identita človeka sú veľmi úzko prepojené.
Sexuálna orientácia a rodová identita človeka nie sú
vecou jeho slobodného výberu. Sú výsledkom množstva
faktorov, ktoré on či ona nedokážu ovplyvniť. Na zákla-
de tohto poznania musíme čítať aj biblické texty. Pre
mňa je podstatným posolstvom kresťanskej viery to, že
Ježiš spájal rozdelené spoločenstvo ľudí. Preto sa aj ja

ako veriaci chcem postaviť za slobodu a dôstojnosť kaž-
dého človeka. Ide mi o to, aby sme v prvom rade v kaž-
dom videli človeka, ktorý má rovnakú hodnotu a dôstoj-
nosť. 
* Čo je podľa Vášho názoru najväčšou hrozbou pre slo-
venské rodiny?
Najväčšou? Zlé sociálne podmienky, ktoré pôsobia to, že
v rodinách chýbajú často základné veci. Osobne poznám
príbehy rodín, ktoré pravidelne rozdeľuje nutné do-
chádzanie za prácou do zahraničia. Je tu veľmi slabá do-
stupnosť bývania – a to najmä pre mladé rodiny. Ceny
pritom neustále rastú neprimerane k príjmom. Na Slo-
vensku stále cítime aj platovú nerovnosť – a to medzi
jednotlivými regiónmi, nehovoriac o porovnaní s inými
krajinami EÚ. Z toho potom plynú pocity zlyhania a
vzájomné obviňovanie, závislosti či domáce násilie. To
všetko je jeden veľký komplex problémov, ktoré sa len
ťažko riešia. Najstrašnejšie na tom je, že sa vždy nájde
niekto, kto začne za rodinné krízy obviňovať homo-
sexuálov. Je to do istej miery pochopiteľný mechaniz-
mus sebaobrany. Keď vám niekto ponúkne takéto jed-
noduché riešenie, ľahko sa ho chytíte. Len málokto je
ochotný pripustiť, že za týmito problémami stojí
nezvládnutá sociálna politika štátu. Riešením však nie je
blúznenie o tradičnej rodine, ktorá sa uskromní a odolá
aj chudobe. Riešením je moderná sociálna politika. Na
dúhovom PRIDE som vtedy povedal, že cirkev by si
mala vážiť, keď sa gejovia či lesby rozhodnú žiť vo ver-
nom a dlhodobom vzťahu. Rozhodne to neľutujem a 
s čistým svedomím by som povedal to isté aj dnes. 
* Prečo sa podľa vás liberálne zmýšľanie čoraz viac 
očierňuje?
Ja pod liberálnym zmýšľaním chápem slobodné uvažo-

ondrej prostredník: “cirkev sa musí 
zbaviť svojho stredovekého zmýšľania”

Pokračování na str. 3

několik, projasnily ztemnělou místnost. Jaký by to byl nesmysl, kdyby
někdo zapálený kahan přiklopil kbelíkem. Světlo by zmizelo a lampa by
dříve či později zhasla. Pro každého, kdo jsme uvěřili v Krista, platí Jeho
slovo: „Tak ať svítí před lidmi světlo, které jsem v tobě zapálil!“ Když se
budu za víru stydět a pěstovat si ji jenom v naprostém soukromí, nejen že
neposvítím nikomu, ale moje vlastní nadšení časem pohasne. Budu mít
nedostatek „duchovního kyslíku“.
Říkám si, tak hloupý přece nejsem, abych o evangeliu nepromluvil aspoň
s nejbližšími kamarády, s rodinou, s manželkou, s dětmi. Ježíš určitě svá
podobenství opakoval, aby si je posluchači zapamatovali. Asi je také tro-
chu obměňoval a doplňoval. Marek (4,21) zapsal, že ještě přidal: „…pod
nádobu nebo pod postel“. Pod postelí, která má trochu vyšší nohy, lampa
do nejbližšího okolí přece jen svítí. A podívejte, ono se to Pánu Ježíši
nezdá dost. Lukáš (11, 33) se zase dověděl, že někdo zaslechl „do kouta
nebo pod nádobu“. Z kouta i malá lampička trochu svítí, ale jinde v míst-
nosti zůstává stín. 
Tak takové nároky má Ježíš na nás, kdo chceme být jeho učedníky. Žádné
schovávání! Soukromí je sice v pořádku, ale nestačí, On se nespokojí ani
se skromným koutkem – šup s lampou na svícen, ať svítí kdekomu. Při-
znám se vám, že mně až běhá mráz po zádech, když si vzpomenu na všec-
ky kbelíky a soukromé koutky pro víru ve svém životě. A jak rád vzpo-
mínám na několik chvil, když jsem se odvážil promluvit o své víře před
lidmi, kterým to patrně bylo nepříjemné a pro mne dokonce nebezpečné.
Lituji, že jich nebylo víc. Pomohlo by to mé „lampě“ a možná by se něko-
mu z dalších lidí také „rozsvítilo“. Zkuste si vzpomenout, od kterého člo-
věka, od kterých lidí přeskočil plamének víry do vašeho života.

Pavel Javornický

Dokončení ze str. 1

Světlo a oheň

V pokoji starého osamělého muže stála překrásná zaprášená lampa. „Rozsví-
títe si ji někdy?“ zeptala jsem se. – „Pro koho? Mě nikdo nenavštěvuje.“ –
„Rozsvítíte ji, když vás navštíví naše sestry?“ – „Ano, když uslyším lidský
hlas, rozsvítím ji.“ Nedávno mi vzkázal: „Řekněte mé přítelkyni, že světlo,
které v mém životě rozsvítila, stále ještě svítí.“

Tereza z Kalkaty

evanjelická cirkev na Slovensku odmieta prehodnotiť svoj postoj k spolužitiu osôb rov-
nakého pohlavia. Nemalé percento duchovných predstaviteľov si myslí opak, boja sa ale
prehovoriť. prof. ondrej prostredník je evanjelickým teológom, farárom a bývalým vyso-
koškolským pedagógom, ktorého podporovanie lGbti komunity pripravilo o miesto na
škole. Na Slovensku je známy svojimi liberálnymi názormi, a preto sa stal podobne ako
bývalý arcibiskup róbert bezák tŕňom v oku cirkvi.
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Pokračování z minulého čísla
Je zvláštní, že i takový modlitebník,
jakým byl Abakuk, měl s Bohem
občas trápení! Poznal, co to je, když
se Bůh člověku pro jeho porušenost
vzdálí. I Abakukova víra se po něja-
kém čase dostala do pochybností,
kterých není nikdo ušetřen! Víra je
zápas na celý život. Proto se může
stát i nám, že při našich duchovních
zápasech se nám někdy bude zdát
Boží blízkost méně zřetelná. Jenže
Bůh se nám nevzdaluje, ale my se
vzdalujeme jemu svou porušeností
a vzdorem, svou sebejistotou a pře-
svědčením o tom, že všechno činí-
me a konáme správně. Pak se nám
skutečně může trochu rozostřit náš
duchovní zrak. I to patří k zápasům
víry. Někdy se dokonce zdá, jakoby
víra musela být čas od času zkouše-
na, prubována a doprovázena po-
chybnostmi, abychom potom ještě
vroucněji a opravdověji mohli při-
stoupit k Pánu, a u něho s vděčnos-
tí přijímat nové odpuštění, novou
odvahu, sílu a pomoc. Kdosi pově-
děl, že není tajemství víry, na které
by se neodvážila pochybnost! Jenže
naše víra musí vědět, že se Bůh od
těch, kteří se vahou své existence na
něho spoléhají, nikdy neodvrací. 
V čase pochybností nesmíme ze-
slábnout, i kdybychom momentál-
ně neviděli východisko. Právě v ta-
kových chvílích musíme víru pro-
nést všemi těžkostmi s vědomím
toho, že nejsme ve svém zápase
sami. Sami ani nejsme schopni vy-
bojovat všechny pochybnosti! Je tu
náš Bůh, který stojí vedle nás ve
svém Synu a našem Pánu Ježíši
Kristu, který nás drží a podpírá.
Jeho ruky se musíme jen pevněji
chytit. On je věrný, vyslýchá mod-
litby pokorných srdcí. A my na

Abakukovi můžeme vidět, jakým
způsobem Bůh vyslýchá modlitby
a prosby pokorných. Někdy ta jeho
odpověď na volání z hlubin může
být překvapivě jiná, než bychom
čekali. Náš Bůh je Bohem z hlubin.
Je to Bůh, který nás miluje a který
nás provází na každém kroku živo-
ta. My se však někdy nestačíme
divit, jak podivuhodně jiné mohou
být Boží cesty, a stačíme jen v údivu
nad činy Boží lásky žasnout. Ale
Boží láska přináší vždycky do na-
šich situací záchranu. Činy Boží
lásky jsou překvapující! Události
kolem příchodu Božího Syna na
tento svět, byly také překvapující a
nečekanou Boží odpovědí, která
byla dána člověku na jeho prosby a
volání. Proroci odedávna připravo-
vali cestu Mesiáši. Bůh ho skutečně
na tuto zemi poslal, jenže to zařídil
zcela jinak, po svém. 
A naše reakce na tuto Boží lásku?
Místo úcty, pochopení, přijetí a ná-
sledování, ho vlastní nepřijali, učed-
níci mu mnoho nerozuměli, a nako-
nec prožíval svůj zápas v hlubinách
utrpení na hranici lidských možnos-
tí od všech opuštěn. „Bože můj, proč
jsi mě opustil?“ (Matoušovo evange-
lium 27,46) Tak zaznělo volání
Božího Syna z hlubin. Jenže právě
tudy vedla Boží rukou připravená
cesta k naší záchraně, skrze kříž 
k vítězství nad smrtí, peklem a hří-
chem. Tato jeho cesta nám otevřela
výhled k naději u trůnu Boží milosti.
Byla to podivuhodná Boží odpověď,
zcela a nečekaně jiná. Tak Bůh ve své
svobodě vždycky odpovídá svému
lidu. Činí tak, jak chce on sám! Do-
provází nás životem, a jde s námi
všemi možnými cestami, prolamuje
se do nich, a využívá k tomu nejrůz-
nějších prostředků, aby nás přiměl

být vnímavými a citlivými na jeho
doprovod. Vede nás i skrze proroka
Abakuka k tomu, abychom se mod-
lili, aby naše srdce mohlo růst ve
víře a lásce. Protože jen tak se bu-
dou moci naše životy měnit do
podoby Božích dětí a naše srdce se
budou postupně rozšiřovat pro Bo-
ží lásku. 

„Doléhají na mne zhouba a násilí,
rozrostly se spory a sváry!“ (1,3)

Abakukovo proroctví se při pohle-
du do naší situace jeví jako nadča-
sové. Zní aktuálně i do dnešní do-
by! My si možná snad ani neuvědo-
mujeme, jak jsme zabydlení ve
svých myšlenkách, představách, ve
svém duchovním stavu, ve svých
sborech, ve své církvi tak, že se nám
v tom všem Bůh ztrácí. Přestáváme
vnímat realitu Božího pohledu,
Boží trpělivosti, přestáváme vidět
Boží zachmuřené čelo. Ve své sebe-
střednosti přestáváme tušit, že jde-
me cestou neposlušnosti, která se
Bohu nemůže líbit. To ve chvílích,
kdy přestáváme být v modlitebním
zápase před jeho tváří, kdy přestá-
váme slyšet a vnímat jeho hlas, kdy
si jeho slovo upravujeme ke svému
obrazu, jen aby ladilo našemu slu-
chu, kdy neseme z Božího slova do
svých sborů jen poselství, které
lahodí uším našich posluchačů ve
strachu, abychom je neztratili, na
místo jasné evangelijní výzvy k po-
kání, k obrácení lidského srdce 
k Bohu. V poklidu přežíváme, spo-
léháme se na Boží trpělivost a jeho
lásku. 
Jenže náš Bůh není jen Bohem lásky
a milosrdenství, ale také Bohem
soudu. 

Pavel Rybín
Pokračování příště

proroctví Abakuka proroka 4
Ježíšovi nejde pouze o teorie, o všelijaké zajímavé lidské spekulace a
rozvahy. Jde mu o činění, o plnění a jednání a o praxi, nikoliv o nezá-
vazné diskuse. „Nebuďte jen posluchači – to byste klamali sami
sebe“, zaznívá k nám zřetelně i z Jakubovy epištoly (1,22). Pravé sly-
šení vede k zaujetí určitého stanoviska, k rozhodnutí a následování.
Nestačí pouze vědět o dané či nastíněné možnosti jednání. Samotné
vědění o správném jednání – bez ozvuku této znalosti v praktickém
životě ještě není zhola k ničemu. Teorie bez praxe – to je slovo bez
skutku, poslouchání bez naplnění, obdiv bez odpovědnosti.
Kdo uvádí Ježíšova slova do života, je přirovnáván k člověku rozváž-
nému a prozíravému. Jeho moudrost je zejména v tom, že počítá s ko-
nečností svého pozemského údělu. Ví o Božím soudu. Ví o tom, že se
bude ze svých činů, postojů a jednání odpovídat před svatým Bohem.
A proto žije odpovědně. Proto staví základ svého života na skále, i
když je to značně namáhavé. Vždyť skutečná víra počítá i s různými
zatěžkávacími zkouškami. 
Bůh se ptá po tom, co je pod fasádou. Po tom, co není hned vidět.
Zkoumá i to, a právě to, co je skryté. Ježíš  zná ze své životní praxe, ze
svého okolí, jak převelice důležité jsou solidní základy domu.
Jakost stavby se neukáže ihned. Námaha se zúročí až v nesnázích.
Moudrý je ten člověk, ten stavitel, který počítá i s mimořádnými si-
tuacemi, s ohrožením a nepohodou.
I v církvi je možné stavět rychle a i s patřičným efektem. Ano, ukazo-
vat hezkou fasádu. Říkat lidem zrovna to, co chtějí slyšet, ukájet
jejich náboženskou zvědavost. I dnes jsou společenství, která se mo-
hou pochlubit až závratně rychlým nárůstem členské základny. Bu-
dou však základy natolik kvalitní, že vydrží i po vyprchání počáteč-
ního nadšení?
Kde jsou ostatní davy, které přistupovaly po první světové válce do
nově vzniklé ČCE? Kolik sborů a kazatelských míst tehdy vzniklo!
Ale – jaký byl fundament? Byl to skutečně Ježíš Kristus? Nebo spíše
národnostní zápal a odpor k Římu?
V posledních letech se roztrhl pytel s nejrozmanitějšími i nejrozto-
divnějšími náboženskými tématy. Úspěch mají zejména ty knihy,
které jsou čtivé, nenáročné, a dávají i recepty a snadná, jednoznačná
řešení. Odborné, vskutku hluboce fundované spisy vycházejí poměr-
ně málo. Není ani divu! Tento typ literatury se sotva hned prodá. 
A knihkupci si nemohou dovolit mít na skladě „ležáky“.
Věroučně solidně zakotveného člověka v Písmu a v tradici církve se
ničivě nedotkne ani nepřízeň a proměny doby. Víru mu nevezmou
ani rozmanité a nelehké životní zkoušky. Nedá se zmást ani lákavý-
mi nabídkami cizích, efektních a módních učení. Ví, komu uvěřil. Ví,
kde je doma.
Ježíšovo učení má rozhodující význam pro náš věčný úděl. Kdo toto
nerozpoznává, je připodobněn k pošetilému a nezdravě sebevědomé-
mu staviteli. Slyší, možná i leccos zná, ale z toho, co přijímá, nevyvo-
zuje patřičné důsledky. Má mělké životní základy. Taková stavba
života se ovšem ve zkoušce, ve všelijakém vichrování časů, hroutí
jako domeček z karet. „A spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se
vichřice, a obořily se na ten dům; a padl, a jeho pád byl veliký“ 
(Mt 7,27). Na obnovení stavby už není žádná naděje. Vše je definitiv-
ně, s konečnou platností v troskách.
Pán Ježíš nám staví otázku na tělo. Jsme činiteli slova? Bereme vážně
jeho kázání? Ani křesťanům se nevyhnou všelijaké zkoušky a  tříbe-
ní. Křesťan však počítá – obrazně řečeno – i s tou povodní. Nepře-
kvapí ho. Vždyť k lidskému životu patří i krize a různé obtíže. Ani
křesťanova cesta se nepodobá ničím nepřerušované rovné dálnici 
s výborným povrchem. A my se nemůžeme uchlácholovat, že se nám
nic zlého v životě nepřihodí.
Moudrost před Bohem, před poslední autoritou, je něco podstatně
jiného, než chytračení před lidmi. Bližní můžeme poměrně snadno a
bez větších obtíží oklamat. Můžeme se úspěšně přetvařovat. Bůh však
vidí i za fasádu, do hlubin srdcí. Prohlédá k motivům jednání.
Na čem a na kom vskutku stojíme a stavíme, poznáváme pouze před-
běžně, a proto i nedokonale, již v průběhu pozemského života. Jasně
uvidíme nicméně teprve při konečném účtování. Při hodnocení, jaké
kdo z nás nesl ovoce. Tehdy vyjde zřetelně najevo rozdíl fundamen-
tů, základů života. Chutné ovoce závisí nejen na slyšení, ale také na
činění. Na pozorném naslouchání, ale zejména na radostném i vděč-
ném plnění.

Jaroslav Nečas

vanie, diskusiu o sporných a často tabuizovaných
témach. Je to základný princíp demokracie. Ľudia, ktorí
slobodne uvažujú, sa však veľmi ťažko ovládajú.
Myslím, že to je hlavný dôvod, prečo sme svedkami
takého masívneho odporu proti ľuďom, ktorí majú
odvahu slobodne hovoriť o ťažkých témach. Pre mno-
hých ľudí slobodné uvažovanie narúša predstavu o sta-
bilnej a bezpečnej spoločnosti. Boja sa zmien. Storočia,
keď sa za otváranie nových a ťažkých tém ľudského spo-
lužitia trestalo smrťou, väzením alebo vyhnanstvom sú
však už minulosťou. To by si mali uvedomiť politici,
ktorí koketujú s autoritárskymi režimami. Neprekva-
puje ma, že títo politici tiež hľadajú oporu v autoritár-
skych predstaviteľoch cirkvi. Výsadou liberálnej demo-
kracie je, že ctí právo na názor a jeho prejavenie. A to si
musíme chrániť. 
* Čo podľa vás dokáže cirkev v 21. storočí ponúknuť
mladým ľuďom? Nie je jej zmýšľanie príliš „stredo-
veké“?
Áno, máte pravdu. Cirkev sa musí zbaviť svojho stredo-
vekého zmýšľania. Často si zakladá na autorite, na lesku
a sláve, na moci a zasahovaní do životov ľudí. A musí sa
oslobodiť aj od pokušenia fundamentalizmu, ktorý
zaslepuje veriacich a vytvára v nich pocit nadradenosti.
Potom môžu ľudia v cirkvi autenticky začať hovoriť o
nadčasových hodnotách ukrytých v biblických textoch.
Sú to hodnoty vzájomného porozumenia a úcty medzi
ľuďmi, ochoty pomáhať, proste to, čo je zhrnuté v takz-
vanom zlatom pravidle: Čo chceš, aby iní robili tebe, rob
aj ty im. Som za odluku cirkví od štátu. Považujem ju za
jedinú doteraz nenaplnenú požiadavku demonštrantov
z novembra 1989. 
* Mal by byť celibát v rámci cirkvi odstránený alebo
stojíte za jeho zachovaním? A myslíte si, že existuje
priamy súvis medzi celibátom a následnými sexuálny-
mi škandálmi cirkevných predstaviteľov?
Som evanjelický teológ a farár. Mám manželku a tri do-

spelé deti. Manželstvo považujem za úžasnú vec. Ale
myslím, že tú krásnu skúsenosť z toho môžem mať len
preto, lebo som sa tak slobodne rozhodol a našiel som
osobu, ktorá sa tiež slobodne rozhodla deliť sa o svoj
život so mnou. O celibáte teda viem hovoriť len na zákla-
de svojej skúsenosti z manželstva. Myslím si, že by mal
byť dobrovoľný. A tiež si myslím, že požiadavka povin-
ného celibátu v rímskokatolíckej cirkvi vytvára nezdra-
vé prostredie. Určite je väčšina celibátnikov, ktorí svoj
sľub zvládajú vo všetkej počestnosti. Ale žiaľ je mnoho
takých, ktorí vstupujú do vzťahov, ktoré potom musia
tajiť. Pokiaľ ide o konsenzuálne vzťahy dospelých ľudí,
je to ešte ten menší problém. Najstrašnejšie však je, keď
kňazi svoju nezvládnutú sexualitu nasmerujú na deti a
mladistvých. Istý súvis tam teda vidím. 
* Ako vnímate našu právnu úpravu umelého preru-
šenia tehotenstva? Máte k nej z pohľadu teológa
výhrady?
Za najdôležitejšiu časť slovenského interrupčného záko-
na považujem ustanovenie o tom, že neželanému teho-
tenstvu sa predchádza predovšetkým výchovou k plá-
novanému a zodpovednému rodičovstvu v rodine a 
v školách a pôsobením v oblasti sociálnej a kultúrnej.
Chápem to tak, že sa to týka aj sociálneho a kultúrneho
pôsobenia cirkví. Práve v tom však majú cirkvi a najmä
rímskokatolícka cirkev veľký dlh voči spoločnosti, keď
odmietajú vo svojom prostredí modernú sexuálnu vý-
chovu. Interrupcia určite nie je dobré riešenie pre niko-
ho. Musíme urobiť všetko pre to, aby bola naozaj len cel-
kom poslednou možnosťou. Ako taká však musí zostať
legálne dostupná. Spolu s väčšinou evanjelických teoló-
gov na Slovensku i v zahraničí pokladám súčasnú prá-
vnu úpravu za dobrú a rešpektujem právo ženy roz-
hodnúť sa do 12. týždňa tehotenstva. Hriechom je ko-
rupcia, paktovanie s drogovými dílermi, fašizmus a aj
ohováranie. To je hrozba pre našu spoločnosť. A o tom
by mali predstavitelia cirkví hovoriť.

Dokončení příště 

ondrej prostredník: “cirkev sa musí 
zbaviť svojho stredovekého zmýšľania”

K DISKuSI O DANěNí
Děkuji bratru Kantorovi za výstižný příspěvek k článku „Daníme, neda-
níme“. Samozřejmě, ne vždy je „nepožehnané“ vzít si domů něco z prá-
ce, zvláště když se to upotřebí a zaměstnavatel to vítá. Nechtěl jsem čte-
nářům poskytnout návod jak správně křesťansky postupovat pro požeh-
nané přilepšení si. Šlo mi spíše o to vytvořit impuls k zamyšlení se nad
tématem. Možná, že správnější by bylo napsat, že je to každého věc, aby
si ve svém svědomí zodpověděl, zda jedná nepoctivě nebo ne.

Ivo Kraus

důležitost základů

Pokračování ze str. 2

k diskusi

„cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou
jasnou cestu života, po ní opatrně vykračoval, pamatoval na
minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost.“ 

jan Amos komenský



Kdysi se často říkávalo, že je třeba
věci nazývat pravými jmény. Ji-
nými slovy, nic nezakrývat a říci
to přímo, tak aby to bylo každému
jasné. Poslední dobou však sleduji
spíše opačný trend, kdy se řečník
snaží vyjádřit tak, aby nikoho ne-
urazil. Svá práva mají nejrůznější
menšiny, ať už národnostní, se-
xuální či jiné a je myslím správně,
že se učíme vzájemné snášenlivos-
ti. Nicméně mám dojem, že vůči
menšině křesťanské to má společ-
nost nastavené trochu jinak.
Znáte to. Chcete-li v konverzaci
například zesměšnit Němce, na-
zvete je skopčáky či Rusy rusáky.
V zásadě nemusí jít o nic špatné-
ho. Pokud takto lidé mluví třeba u
hokejového zápasu, nelze se čemu
divit. Ovšem, komentují-li lidé cír-
kev, už to zas taková sranda nebý-

vá. Všímám si jak s ateisty někdy
doslova cloumá vztek a zlost a to
pak není daleko k výrazům jako
černoprdelník či pánbíčkář.
Nedávno mě zaujal jen komentář
na Facebooku, kde si diskutující
stěžovala, že v neziskových orga-
nizacích poskytujících sociální
služby jsou „modlíkáři“. A s chutí
dodala: „Pokud je to jen jejich víra,
je to v pořádku. Ovšem jakmile to
narušuje jejich práci, je to špatně.“
Nevím přesně jak to myslela a ani
se nezlobím za nezvyklý výraz pro
věřící křesťany, ale troufám si to
vyložit tak, že modlíkáři asi budou
lidé, co se modlí. Možná, kdyby se
jednalo o církevní příslušníky, kte-
ří se ani pomodlit neumí, nemuse-
lo by být snad tak zle.
Výše uvedené ukazuje současný
trend. Pohledem ateistů je pravdě-

podobně akceptovatelný takový
křesťan, který svoji víru nebere
moc vážně a nemá problém s tako-
vými tématy jako je namátkou ne-
věra, žití na hromádce, rozvod,
potrat, pohřeb bez obřadu, apod.
Jakmile však dotyčný nejen jakoby
se považuje za křesťana, ale i tak
žije, ku příkladu se modlí nebo čte
Písmo, ve kterém najde odpověď
na řadu životních otázek, které
pak formují jeho postoje k etickým
tématům, situace se často mění.
Už to není křesťan, ale náboženský
fanatik. Jde tedy o negativní ná-
lepkování.
Osobně nevím, čím může víra 
v pomáhající profesi modlíkářům
škodit, ale je možné, že to vědí jiní.
Přeji vše dobré.

Ivo Kraus

“modlíkáři”
V knize Numeri čteme o Áronovu požehnání:
Hospodin dále promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k Áronovi a jeho synům: Budete
žehnat synům Izraele těmito slovy: Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, ať
Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv, ať Hospodin obrátí 
k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Tak vloží mé jméno na Izraele a já jim
požehnám." (Nu 6,22-27)
Jednou se do mne nadlouho vepsal zážitek z undergroundového festi-
valu Magorovo Vydří ve Skalákově Mlýně. Jdu areálem, na podiu ně-
kdo vystupuje. U stolu opodál sedí parta mladých lidí, každý samý
piercing a dredy. Já je neznán, oni mne ano.
"Prosím tě, nemohl bys mi požehnat?" křikne na mne prosebně asi dva-
cetiletá, černě oděná holka. "Ale já nejsem věřící, nevadí to?" 
"Jasně, že ne. Jak se prosím jmenuješ? Já Láďa..."
"Já Bětka."
"Bětko, můžeš se prosím postavit?"
Stojí přede mnou krásné stvoření. Dívám se Bětce do zvědavých očí,
kladu ji ruce na dredatou hlavu a pronáším slova požehnání.
"Bětko, jsi nádherná Boží dcera. Jsi jedinečná a velmi důležitá jak pro
Pána Boha, tak pro své nejbližší i pro všechny ve svém okolí, i pro tyto
své přátele. Bůh tě nesmírně miluje, vždy o tobě smýšlí jen dobře, vždy
tě hluboce chápe, stále je skryt v hlubinách tvého srdce a nikdy tě neo-
pustí. Bude tě milovat na věky. Ať ti žehná  všemohoucí Bůh Otec, i Syn,
i Duch svatý."
Bětčiny  zvědavé oči postupně zaplavuje úžas a nakonec dojetí i slzy.
Oba nás zahrnuje nepopsatelný pokoj, stejně jako Bětčiny kamarády,
kteří scénu s napětím sledují. Slova mé modlitby se potkala se skuteč-
nou Bětčinou vnitřní zkušeností, bez ohledu na to, co říkala předtím.
Jsou věci, které jsou pro nás pravdivé až tehdy, když je prožijeme.
Požehnání je dobrořečení, benedictio či eulogia. Zkusme si Áronovo po-
žehnání převést na naše konkretní osobní vztahy. Co se stane, když
mne spatří někdo, kdo mě má rád? Jeho tvář se rozzáří. Jakmile se pot-
kají dva milující se lidé, rozzáří se jeden na druhého a záře jednoho
vyvolává a zintenzivňuje záři druhého a naopak. Oba nakonec na sebe
září jako dvě slunce, mají radost z toho, že se vidí a že se milují. Je to
úžasný obraz: jestliže Hospodinova tvář nad člověkem, nad člověkem
konkretním, nikoli abstraktním, tedy nade mnou září, pak to znamená,
že mne Hospodin vidí rád, že mne miluje, že je rád se mnou, že mi přeje
všechno dobré, že mne provází, že jsem pro něj jedinečný a cenný, že
jsem zkrátka jeho.

Z knihy Ladislava Heryána: Exotem na této zemi 
vybral Jan Trnka
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uzdravující blízkost

Ústavní stížnost na zdanění finančních náhrad za maje-
tek nevydaný církvím v restitucích, kterou vypracovala
KDU-ČSL, podpořilo 42 senátorů. Kromě lidovců jsou
mezi nimi i členové senátorských klubů ODS, Senátor 21
a tři senátoři vládní ČSSD, která ve Sněmovně zákon
podpořila. Podle autora stížnosti Jakuba Kříže je stížnost
založena na několika argumentech. Zdanění je podle ní
retroaktivní, protože nárok na výplatu náhrad vznikl už
v roce 2013. Podle stížnosti vzniká také daňová nerov-
nost, protože církve by se staly prvním subjektem, který
by musel vyplácet daně z majetku vráceného v restitu-
cích. Argumentuje také tím, že zdanění znamená zásah
do legitimního očekávání církví a náboženských společ-
ností, které se dohodly se státem na vyplacení náhrad,
stát ale nebyl ochoten vyplatit částku najednou, a proto
se dohodl na třicetiletých splátkách, jejichž část nyní
chce zdanit.
"Jsme v situaci, kdy je popíráno legitimní očekávání a
zároveň je zdaňováno něco, co není příjmem, ale od-
škodněním," řekl předseda KDU-ČSL Marek Výborný.
"Stát něco ukradl, teď to církvím vrací a současně říká,
odveďte z toho něco státu. Považujeme to za něco zcela
nepřijatelného," řekl.
"Tento zákon považujeme za velkou hanebnost," uvedla
místopředsedkyně ODS Alexandra Udženija. Podle ní

zdanění církevních restitucí vytváří velkou právní nejis-
totu, stížnost k Ústavnímu soudu podle ní je bojem za
spravedlivý právní systém.
Podle předsedy senátorského klubu ODS Miloše Vystr-
čila strany, které zákon ve Sněmovně podpořily, vědí, že
je v rozporu s ústavou, a snažily se pouze udělat gesto,
které by jim přineslo body u voličů. "Pokud bychom tak-
hle pokračovali, Česká republika by kráčela cestou, která
do civilizované Evropy nepatří," řekl.
Senátoři žádají o přednostní projednání záležitosti, pro-
tože zákon nabude účinnosti od ledna 2020.
Samostatnou ústavní stížnost na zdanění církevních res-
titucí připravují i poslanci, podle Výborného je koncipo-
vána jiným způsobem a bude se doplňovat se senátní
stížností. Podání vlastní stížnosti avizovali také senátoři
STAN, což Výborný označil za tříštění sil. Podle Vystr-
čila by se senátoři ODS mohli připojit i ke stížnosti
STAN, pokud by také mohla přispět ke zrušení zákona.
Zdanění finančních náhrad prosadila v dubnu vládní
koalice ANO a ČSSD za podpory KSČM a SPD, když
přehlasovala veto Senátu. Prezident Miloš Zeman zákon
podepsal 2. května. Církve mají hradit daň z peněžitých
náhrad, které dostávají od státu za majetek nevydaný v
restitucích, od příštího roku.
Restituční zákon schválený za bývalé vlády premiéra

Petra Nečase (ODS) počítal s tím, že
církve dostanou od státu nemovitý
majetek v hodnotě zhruba 75 miliard
korun. Za nemovitosti, které se podle
zákona nevydávaly, mají církve
během 30 let získat 59 miliard korun
navyšovaných o inflaci. Náhrady
jsou vypláceny od roku 2013. Zákon
ale také fakticky znamená odluku
státu a církví. Dosavadní příspěvky
státu na jejich činnost se postupně
snižují až na nulu v roce 2030.

www.christnet.eu

ústavní stížnost na zdanění církevních restitucí
podpořilo 42 senátorů

„když se člověk oddaluje od člověka, když člověk nedo-
vede snášet člověka, když člověk zuří proti člověku, je to
zřejmý úpadek lidství.“

* * *
„člověk má rozum, aby rozeznával, a vůli, aby volil, co-
koli je kde dobrého nebo zlého.“

jan Amos komenský


