
daVidoVo Vyznání
Žalm 139,3

„Sleduješ mou stezku, místo, kde ležím,
všechny moje cesty jsou ti známy“.

Pro nás lidi bývá zpravidla těžké
přiznat svá pochybení. Tolik selhá-
ní je možné zakrýt, zamaskovat, za-

mést pod koberec, zvláště když
zapomeneme, že náš život není vi-
ditelný jen pro blízké lidi doma 
či spolupracovníky v zaměstnání.
Před lidmi je možné věci skrývat,
ale to není možné před svatým
Bohem, naším Stvořitelem. 
Není pochyb o tom, že Hospodin
vidí do našeho srdce. Ví o zlých
myšlenkách, zlých slovech i skut-
cích.  Král David v žádném případě
neměl čistý trestní rejstřík. Měl
toho na svědomí dost a dost. A
přece jen nám zůstává v něčem vel-
kým příkladem. David litoval
svého hříchu a svůj hřích vyznával.
Jak k tomu došel? David získal hlu-
boké vědomí Boží vševědoucnosti,
moci a svatosti. Věděl, že Hospodin
sleduje jeho život, zná místo, kde se
David nachází a zná Davidova po-
kušení, touhy i naděje. Bůh nepo-
třebuje monitorovat naše hovory
přes mobilní telefon, nemusí po-
mocí navigace sledovat, kde se
právě nacházíme. Bůh Stvořitel nás

zná lépe, než známe my sami sebe.
Jeho pohledu nic neunikne. Toto
přesvědčení vedlo Davida k tomu,
že Hospodinu sám a dobrovolně
znovu otevřel svůj život. Davidovy
modlitby a písně obsahují častá
vyznání Boží velikosti, moci a
milosti (Ž 139). 
David je vzorem zbožnosti, která
dospěla k poznání, že život je třeba
žít „coram Deo“ – před Bohem, 
v Boží přítomnosti. David ví, že
nemá cenu před Bohem utíkat. To
nejlepší je Bohu se odevzdat,
vyznat a otevřít mu svůj život a
poprosit za milost odpuštění. Útěk
před Bohem je nesmyslný! Jak by
mohlo stvoření utéct svému
Stvořiteli? Je ztrátou času dělat to,
co nemá naději na úspěch. Zato
život v Boží přítomnosti má svou
velkou hodnotu a vede na hlubinu
bezpečí. 

Pavel Černý  
kazatel Církve bratrské, 
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Asi bychom se všichni shodli, že jen
málokteré slovo má tak silný emoci-
onální náboj jako naděje. Nedávno
jsem četl následující slova: Člověk
nezestárne tím, že je na tomto světě
už řadu let. Zestárne tím, že opustí
svůj ideál. Léta mohou přidat vrás-
ky na jeho kůži, ale opustí-li člověk
svůj ideál, přestane-li mít naději,
objeví se mu vrásky na duši. Jinými
slovy stáří ale i mládí není o tom,
kolik nám je let, ale zda ještě máme
naději. 
Ztrátu naděje v češtině vyjadřujeme
slovy, už to nemá smysl. V tomto
rčení zaznívá zajímavá stopa, kdy
naději spojujeme se smyslem. Mys-
lím, že přesně zde je dilema naší
doby, které by se dalo vyjádřit slo-
vy, že sice umíme lidský život pro-
dloužit jako nikdy v dějinách, ale
často mu nejsme schopni dát smysl.
A možná i proto tolik lidí v naší
zemi navzdory ekonomické pros-
peritě a hospodářskému růstu na-
ději neprožívá. 
Právě o naději jsme četli v příběhu,
který se odehrál v jednom malém
městě jménem Kafarnaum, kde se
před 2000 lety odehrál zázrak, který
se dostal i do Bible. Už ve slově zá-
zrak slyšíme slovo zazřít. Pojďme
tedy společně zazřít to, co je za zra-
kem – tedy co zázrak, který Ježíš
udělal, znamenal a znamená pro nás
lidi 21. století v České republice. 
K lidem se donese zpráva, že při-
chází jakýsi Ježíš, který přináší na-
ději na uzdravení. Brzy je Ježíš ob-
klopen mnoha lidmi, stejně jako je
obklopen lidmi každý o kom se roz-
křikne, že přináší naději, zvláště
naději na uzdravení. Protože se 

k němu pro množství lidí nedá
dostat, pár vynalézavých jedinců
vyleze na střechu, rozebere ji a
spustí svého nemocného kamaráda
k Ježíšovi s nadějí, že ho Ježíš
uzdraví. Když se díky tomuto krko-
lomnému kousku nemocný dostane
před Ježíše, když už to konečně
vypadá, že se naděje promění v rea-
litu, Ježíš najednou začne povídat
něco o odpuštění hříchů… 
Jak asi uvažovali lidé, kteří rozebra-
li střechu a nemocného spustili 
k Ježíšovi? Asi úplně stejně jako vy,
kdybyste přišli se svojí nemocí 
k nejlepšímu specialistovi v naší
zemi a on by vám místo léčby začal
něco kázat. Možná v hlavě ochrnu-
tého probíhal tento monolog: „Od-
puštění hříchů je fajn, vím, že o tom
mluvíváš, ale zdraví je zdraví. To je
můj palčivý problém, kvůli kterému
jsme rozebrali střechu. To jsi Ježíši tak
natvrdlý, že ti to nedošlo? Zklamal jsi

moji naději.“ Proč Ježíš místo oka-
mžitého uzdravení, tedy splnění
nadějí, mluví o odpuštění hříchů? 
Ježíš otázkou zda je snazší odpustit
hřích nebo uzdravit vlastně říká to-
to. „Vím, o vašich problémech a očeká-
váních. Jenže problémy tohoto nemoc-
ného a každého člověka jsou ještě hlubší
a větší než je jeho tělesný stav.“ Ježíš
vlastně říká, že když uzdravím tvo-
je tělo, tedy splním tvoji momentál-
ní naději, nějakou dobu budeš mít
pocit, že už nikdy nebudeš nešťast-
ný. Jenže euforie opadne a až ti
otrne, opět přijde pocit nespokoje-
nosti. Jde totiž o to, že kořeny lidské
nespokojenosti sahají hlouběji než 
k tomu, jaké máme zdraví, kolik
máme přátel, co jsme vystudovali, 

o naději marek 2,1-12

Tlampač v londýnském metru opakovaně varuje své cestující před
mezerou mezi podlahou vlaku otevřených dveří a pevnou dlažbou
nástupiště. Činí tak pregnantním výrazem „Mind the gap!“ Je to opráv-
něné varování; znám ženu, která v pražském metru nechtěně opřela
svou berli právě do té mezery a při následném pádu si zlomila ruku.
S překvapením jsem se dočetl v novinách, že se maďarský ministr zahra-
ničí zúčastnil v Praze konference o pronásledování křesťanů ve světě.
Jedno překvapení bylo v tom, že jsem předtím o žádné takové konfe-
renci nečetl v církevním ani v jiném tisku. Druhé a větší překvapení
však bylo jeho sdělení, že maďarská vláda finančně přímo podporuje
výstavbu škol v Iráku, Sýrii a Jordánsku a že poskytuje mladým křesťa-
nům těchto zemí stipendia, financuje provoz nemocnic i rekonstrukci
křesťanských kostelů v Libanonu. Tam prý jsou křesťané postihováni
největší nenávistí. Toto je podle jeho názoru snad největší bolest naší
doby. A zdůrazňuje: Evropa se nemá vzdalovat od svých duchovních
základů, které jsou křesťanské! Podivuhodná shoda i neshoda s českým
vládním názorem. Českému ministerskému předsedovi jsou zřejmě
křesťanské duchovní základy lhostejné, asi i neznámé. Avšak v tom, že
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pozor na mezery!

Farní sbor ČCE Benešov 1.000 Kč
Farní sbor ČCE Lysá nad Labem 1.352 Kč
Farní sbor ČCE Praha Jižní Město 3.000 Kč
Farní sbor ČCE Praha 5 Smíchov 5.000 Kč
Sbor CB Bystré u Dobrušky 4.000 Kč
Sbor CB Jilemnice 1.000 Kč
Sbor CB Ostrava 1.443 Kč
Sbor CB Praha 9 Horní Počernice 2.500 Kč
sestra Bartňová Dana 1.000 Kč
bratr Bistranin Jan 300 Kč
bratr Fifka Ladislav 500 Kč
bratr Hanus Ladislav – Horní Holetín 2      14.000 Kč 
Hanušovi – Mezileč 1.000 Kč
sestra Hlavsová J. – Praha 4 10.000 Kč
sestra Jaroměřská Jiřina 6.000 Kč
sestra Jechová Bohumila – Hor. Počernice 2.000 Kč
sestra Klementová Daniela 2.000 Kč
bratr Kraus Jaroslav 2.000 Kč
bratr ing. Krůta Zdeněk 650 Kč
bratr Marek Vojtěch 2.000 Kč
bratr Medek Petr 2.000 Kč

bratr Nečas Jaroslav – Česká Třebová 3.000 Kč
sestra Paulů Herta 2.000 Kč
bratr Paulus Tomáš – TAXOM – Poděbrady    5.000 Kč
bratr Pawlica 2.400 Kč
bratr Petratur Michal 500 Kč
bratr Pietak Stanislav 1.000 Kč
bratr Przeczek Kazimír 200 Kč
sestra Rausová Rút 500 Kč
bratr Schilla František 3.000 Kč
sestra Slavíková Oluše 200 Kč
bratr Škrabal Zdeněk 1.000 Kč
bratr Šlechta Miroslav 2.000 Kč
sestra Švábová Jaroslava 400 Kč
bratr Švaříček Jaroslav 2.000 Kč
bratr ing Toušek Daniel – Praha 10 10.000 Kč
bratr Trnka Jan – Praha 2.500 Kč
sestra Vedralová M. – Praha 10 2.000 Kč
sestra Vorlová Miriam – Klokočov 1.000 Kč
bratr Vyskočil Jaromír 1.000 Kč
nejmenovaní dárci 67.308 Kč
celkem 169.753 Kč
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Možná poslední pražský “tradiční” novoroční ohňostroj. Stále více lidí včetně
rady magistrátu se přiklání k tomu, aby v následujících letech nahradila ohňo-
stroje a dělbuchy světelná show, která nestresuje zvířata.

V roce 2018 jsme od našich milých dárců přijali tyto finanční příspěVky, 
za které Velice děkujeme.



2 KJ-ET

z církví doma i ve světě
protestanté V hongkongu nosí černou
na podporu čínských křesťanů
Stovky protestantů se 23. a 30. prosince zúčastnily svých bohoslužeb v kos-
tele, oblečeni v černé barvě, aby projevili solidaritu s pronásledovanými
křesťany v Číně. Myšlenka nosit smuteční černou vznikla s cílem zvýšit
povědomí o osudech mnoha protestantských komunit v Číně, uvádí Evan-
gelical Focus. Za iniciativou stojí pět skupin a byla zorganizována pro-
gresivními křesťanskými skupinami a jednotlivci, kteří vydali výzvu 
k jednání, protože „Kristus je pronásledován, církev v Číně je pronásle-
dována“. Toto gesto následuje po zásahu úřadů ve třech velkých neofi-
ciálních protestantských církvích. Pastor a jeho manželka byli zatčeni
společně se stovkou dalších členů komunity a obviněni z „podněcování
rozvratu vůči státní moci“. Ve skutečnosti chtěli pouze uctívat Boha
mimo oficiálně řízené komunitní církve.

dle www.krestandnes.cz

egyptský prezident oteVřel nejVětší katedrálu
na Blízkém Východě
Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí 6. ledna otevřel poblíž Káhiry nej-
větší křesťanský kostel na Blízkém východě. Nová katedrála stojí zhru-
ba 45 kilometrů východně od Káhiry ve vznikající správní metropoli
země. Má pojmout více než 8000 věřících, takže jde o největší křesťan-
ský kostel v oblasti Blízkého východu. Katedrála byla slavnostně otev-
řena vpředvečer vánočního svátku, který egyptští Koptové slaví 7. led-
na. Sísí se v novostavbě zúčastnil společně s mnoha dalšími pozvanými
hosty bohoslužby, informovala agentura DPA. Patriarcha koptské cír-
kve Tavadros II. označil otevření katedrály, kterou ještě čekají poslední
stavební práce, za bezprecedentní událost. Také Vatikán zveřejnil vi-
deoposelství papeže Františka, který popřál Egyptu, Blízkému východu
a světu mír a blahobyt. Koptská církev podle něj i v nejtěžších chvílích
dokázala podávat "skutečné svědectví víry a lásky k bližnímu".
Nová katedrála má být symbolem náboženské tolerance, soudržnosti a
jednoty severoafrické země. Křesťané tvoří odhadem přibližně deset
procent egyptské populace, která čítá přes 90 milionů lidí. Soužití křes-
ťanů a muslimů je většinou pokojné, ale v některých venkovských ob-
lastech se opakovaně vyskytuje i napětí.

podle ČTK

V rakousku proBěhl prVní sňatek osoB stejného pohlaVí
Dvě ženy se 1. ledna vzaly v Rakousku jako vůbec první pár osob stej-
ného pohlaví. Stalo se tak poté, co vstoupilo v platnost zrušení zákonné
úpravy, na jejímž základě mohly uzavírat sňatky jen heterosexuální
dvojice. Informovala o tom agentura AP. Nicole Kopauniková a Daniela
Paireová se vzaly krátce po půlnoci v obci Velden v jižní části země. Obě
ženy ve věku 37 let byly čtyři roky zasnoubené.
Rakouský ústavní soud ještě v prosinci 2017 rozhodl o zrušení zákonné
úpravy, na jejímž základě mohly uzavírat sňatky jen dvojice osob roz-
dílného pohlaví. Osoby stejného pohlaví mohly využívat pouze institut
registrovaného partnerství.
Podle rozhodnutí soudu bylo rozlišování uvedených právních institutů
podle toho, zda jde o vztahy mezi různými nebo stejnými pohlavími, 
v rozporu s ústavním zákazem diskriminace na základě osobnostních
rysů, mezi které patří i sexuální orientace.
Vládní strany Rakouská lidová strana (ÖVP) a Svobodná strana
Rakouska (FPÖ) odmítaly párům se stejným pohlavím povolit sňatky.
Rozhodnutí soudu však budou respektovat.

www.krestandnes.cz

v jakém jezdíme autě nebo kolik
peněz máme na kontě. Víme, že i 
v zemích, kde je skvělá lékařská
péče, kde je vysoký životní stan-
dart, se lidé trápí a trpí beznadějí.
Kde je tedy problém? Když se Ježíš
místo okamžitého uzdravení zeptá,
co je těžší, zda odpustit hřích nebo
uzdravit tak vlastně řekne, že nej-
větším problémem, dokonce vět-
ším, než nemoc, je hřích.
Jenže co je hřích? V obecném pod-
vědomí je hřích to, že kradu, jsem
nevěrný, lžu a nevím co ještě. Křes-
ťanství je potom vnímáno jako po-
někud úzkoprsá snaha člověka
oloupit o těch pár potěšení, které na
tomto světě má. Jenže toto je poně-
kud zjednodušená představa. Hří-
chem člověka, od kterého se odvíjí
vše další, je pýcha, tedy, že si hraje
na Boha, že se mu staví na roveň, že
žije, jako by Bůh nebyl. Jenže něčím
Boha nahradit musíme. Na něčem
život postavit musíme. Do něčeho
musíme vložit svoje naděje. Prob-
lém je, že pokud postavíme svoji
naději, hodnotu ale i štěstí, na zdra-
ví, lásce, práci, sportu, úspěchu,
pak se jedná o něco nepochybně

důležitého ale zároveň velmi křeh-
kého a nestabilního.  
Hřích tedy především neznamená
dělat špatné věci, ale klást dobré
věci na místo, které byly vyhrazeny
Bohu. Pokud totiž existuje Bůh,
který nás stvořil, pak nejhlubší zá-
koutí naší duše, naše nejhlubší na-
děje nemůže uspokojit láska, sláva,
zdraví ale pouze autor lásky, slávy
a života. Ježíš vlastně chromému
řekne, že největším problémem člo-
věka, kořen beznaděje je v tom, že
se vzdálil Bohu, ale zároveň že
skrze odpuštění hříchů vede cesta
zpět, k obnově vztahu s ním.  
A o vztah s Bohem v křesťanství bě-
ží především, nikoli o dokonalost,
protože té stejně nedosáhneme a
pokud si některá církev nebo jednot-
livec myslí, že jí dosáhl, pak se jí
snadno stane to, co v tomto fiktiv-
ním příběhu: Byl jednou jeden vy-
hlášený hříšník, kterého exkomuni-
kovali z církve. Se svým trápením
se nakonec obrátil k Bohu se slovy:
Pane, nechtějí mě pustit dovnitř,
protože jsem hříšník. Bůh mu na to
odpověděl. Prosím tě, co si stěžuješ,
mě tam taky nepustili.
V příběhu o naději je nakonec chro-

mý uzdraven. Splnily se jeho nadě-
je a dostal další šanci. 
Na závěr bych chtěl položit otázku,
na níž již v tomto příběhu odpověď
nenajdete – jak nakonec uzdravený
chromý dopadl? Zemřel… tak jako
všichni lidé. Klíčové ale bylo, zda
zemřel jako ten, komu byly odpuš-
těny hříchy, kdo odešel smířen 
s Bohem, kdo Ježíše poznal nejen
jako toho, kdo mu kdysi zkvalitnil
život, ale především jako toho, kdo
se mu stal přítelem, zachráncem a
tím, kdo naplnil jeho naději a touhu
po věčnosti. A to je otázka, která pře-
sahuje tento příběh. Je to otázka,
která míří na každého člověka, na
každého z nás. Přál bych každému 
z nás, abychom mohli Ježíše pozná-
vat jako toho, kdo i dnes koná zázra-
ky ale i jako toho, kdo se stává naším
přítelem a průvodcem. Cesta k Pánu
Bohu je otevřená pro každého. Přeji
v roce 2019 každému naději, která
neselže a kterou dává Bůh…

David Novák.
předseda Rady Církve bratrské 

kázání na novoroční ekumenické slav-
nosti ve sboru CB v Černošicích

1. ledna 2019
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se má postiženým v Africe a na Předním východě pomáhat v jejich
zemích a ne zde, je shoda. Jak podivuhodně propletený je současný
duchovní svět!
Českobratrská církev uspořádala těsně před Vánoci – vedle slavnosti 
v Obecním domě – ještě jinou ve Valdštejnském paláci, díky senátoru
Šilarovi. To bylo mezinárodní setkání na téma „Církve ve střední
Evropě v převratném roce 1918“. Na tomto setkání dostali slovo vedle
českých a slovenských znalců také i zástupci okolních národů: němec-
ký, rakouský, polský i maďarský. Všichni se pokusili postihnout, jaký
vliv měl rok 1918 a jeho následky na jejich národy a jak byly tyto
následky v jejich zemích vnímány. Tu se ukázalo, že naše české vděčné
nadšení nad výdobytky převratného roku 1918 naši sousedé většinou
nesdíleli! Šťastný obrat jedněch může přinášet také nechtěnou bolest
jiným. Jak rozličné pohledy a zkušenosti mohou hýbat různými skupi-
nami – třeba jsou nám prostorově blízko! A my o tom ani nevíme,
nevšimneme si. Není toto největší nebezpečí naší doby? Jaké jsou mezi
námi duchovní mezery!
Ano, křesťanské poselství je v současném světě statisticky na ústupu.
Avšak může ono, byť nepojmenováno, vnášet i do veřejných vztahů vzá-
jemnou pozornost a důvěru? Pán Ježíš se se svými učedníky loučil také
i slovy: „Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít
lásku jedni k druhým.“ (Jan 13,35) Ta láska ať se projevuje také citlivou
pozorností vůči sousedům i dalším bližním. Nejen horoucími výlevy.
Citlivá ohleduplnost vůči bližním, zvědavost na jejich pocity a zkuše-
nosti nás může překvapit, když objevíme, že je mezi námi mnoho mezer
nedorozumění. Učme se tyto mezery vnímat a sledovat, zaplňovat i od-
straňovat. Jak lapidárně se to dá vystihnout: Mind the gaps!

Blahoslav Hájek

pozor na mezery!
Dokončení ze str. 1

Vnímání sebeoběti Jana Palacha
bylo rozporné od samého
počátku. V tomto článku se
vůbec nebudu zabývat nesmys-
ly v podobě „teorie“ Viléma
Nového o „studeném ohni“,
který prý vymyslely západní
špionážní centrály, jež Jana
Palacha obalamutily, protože
mu slibovaly, že se mu vlastně
nic nestane. V době, kdy Jan
Palach dokonal svůj čin, si ho
naprostá většina národa velmi
vážila, byť mnozí jeho čin pova-
žovali za nesprávný, a to buď 
z důvodů náboženských (kla-
sická křesťanská etika zapovídá
sebevraždu), nebo kvůli pře-
svědčení, že živý člověk toho z principu dokáže víc než
mrtvý (což považuji za značně diskutabilní). 
Domnívám se, že všechna pro a proti, uváděná těsně
po Palachově činu, zaznívají i dnes, 50 let po této udá-
losti.
Co vlastně Palachův čin znamenal? Jaký měl smysl?
Předně je třeba jasně říci, že se nejednalo o sebevraždu.
Výraz sebevražda nemůže stát sám o sobě – je odvozen
od slova vražda, a vraždit Jan Palach nechtěl, a to ani
sebe, ani nikoho jiného. Sebevraždu člověk někdy pá-
chá, když není spokojen se svým životem. Palach byl
zřejmě také nespokojen se životem, ale nelze říci, že se
svým osobním životem. Nechtěl se smířit s životem ve
lži, v přetvářce, v pokrytectví, v nesvobodě. Ano, lze
legitimně zastávat názor, že tuto nespokojenost lze
projevovat celou řadou jiných prostředků; bylo by ale
ohavnou křivdou na Janu Palachovi, kdybychom ho
vinili ze slabosti.
Pokud Palachův čin nebyl sebevraždou, o jaký čin se
vlastně jednalo? A je to čin legitimní z hlediska bib-
lického?
Dnes už si patrně málokdo pamatuje, že forma protes-
tu, kterou Palach zvolil, byla poměrně dobře známa 
z tehdejšího Vietnamu, kde se (zejména v polovině
šedesátých let) upálila celá řada budhistických mnichů
na protest proti americké intervenci. Sebeupálení jako
forma politického protestu tedy nebylo něčím nezná-
mým. O upalujících se vietnamských mniších se vědě-
lo – psalo se o nich na titulních stránkách všech světo-
vých deníků a Jan Palach o nich jistě četl nebo slyšel.
My křesťané jsme si vždy vysoce cenili mučednické
smrti, která byla vyjádřením věrnosti poznané pravdě.
Palachovu smrt bychom ale těžko mohli označit za kla-
sické mučednictví. I když… Mučedník se řeklo řecky
martys, což znamená svědek. A Palach jistě svého dru-
hu svědkem být chtěl: Chtěl dosvědčit, že jsou hodno-

ty, za něž stojí za to umírat, a že
jsou zde lidé, kteří nejsou ochot-
ni sklonit hlavu a žít ve lži a pře-
tvářce. A – přinejmenším dle
mého názoru – to skutečně
svým činem dosvědčil. 
Přesto ovšem cítíme, že o klasic-
ké křesťanské mučednictví se
nejedná. Křesťanský mučedník
si život nebere sám – jsou to jiní,
kdo jej oň připravují. Křesťan
vychází z přesvědčení, že život
nám byl dán darem. Sami jsme
si život nedali, tudíž sami nemá-
me právo se o něj připravit.
V tomto článku mi rozhodně
nejde o to, Palachův čin někam
zařadit nebo jej nějak oznámko-

vat. Chápal jsem ho jako protest a jako výzvu. Ostatně
Palach zveřejnil dva své požadavky: Aby byla zrušena
cenzura a aby se zastavilo vydávání Zpráv, deníku
vydávaného sovětskými okupanty. Nedošlo mu, že
tyto dva požadavky jdou vlastně proti sobě. Jistě by
bylo možno Jana Palacha za tento rozpor kritizovat.
Domnívám se však, že ať už by měl Jan Palach poža-
davky jakékoli, byly vždy druhotné vůči činu samot-
nému. 
Vím, že Friedrich Nietzsche měl pravdu, když napsal,
že „krví se nedokazuje pravda“. Tento výrok je varo-
váním: Ochota za nějaké přesvědčení zemřít sama o
sobě nedokazuje, že toto přesvědčení je správné. Lidé
někdy umírali, protože považovali za pravdu něco, co
bylo ve skutečnosti omylem či bludem. 
Nicméně setkáme-li se u někoho s ochotou zemřít za
vlastní přesvědčení, měli bychom přinejmenším zpo-
zornět. Někdy tím člověk skutečně dosvědčí, že existu-
jí hodnoty, kterým vnější divák – nebo i sám pachatel –
nerozumí. Pro nás, kdo jsme tehdy žili, byl Palachův
čin svého druhu povzbuzením. Palach byl ochoten
zemřít, ale v mnohých z nás paradoxně posílil touhu žít
– ne ovšem ve smyslu „vegetovat“, ale žít pravdivě,
nepoddat se neupřímnosti, nepoddat se lži – a celá
sovětská okupace a celá následná normalizace byla
založena na lži. Nadto byl Palachův čin určitým kamín-
kem v celkové mozaice, která vyjevovala, co je to vlast-
ně komunismus. Pokud si někdo i po masakrech při
maďarské revoluci v roce 1956 dělal iluze, že komunis-
mus nějak souvisí s humanismem, po potlačení
Pražského jara v roce 1969 o tyto iluze musel nutně při-
jít. Palachův čin sám o sobě by to způsobit nemohl, stej-
ně jako atentát na Heydricha neudělal ze všech Čechů
odbojáře. Nicméně byl přinejmenším dokreslením situ-
ace. Kdo tomu chtěl rozumět, ten to pochopil.

Dan Drápal

palachova oběť

jan palach (11. 8. 1948 - 19. 1. 1969
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Pokračování z minulého čísla
mamko, nesmíš zoufat, můj taťko! Ode-
vzdejme se všichni do vůle Pána Boha a
buďme trpěliví. On nám jistě pomůže.
Váš syn a bratr Pepča.“
Několik hodin před popravou bratr
Slabý píše svým rodičům: „Moji nej-
dražší, píši Vám svůj poslední dopis.
Dnes v 18 hodin přijde chvíle, kdy před-
stoupím před svého Pána. Věřím, že
mne přijme do své náruče. Věřte, nejsem
smutný. Umírám mladý. Tak málo jsem
toho na světě dokázal. Mánino a Hanič-
ko, pečujte o rodiče, dejte jim všechno 
v jejich stáří. Pozdravujte moje kamará-
dy a přátele. I na Vlastu vzpomínám.
Byla to moje první a jediná láska. Řek-
něte jí to. Děkuji Ti, mámo, za všechno a
Tobě, táto, také. Buďte s Bohem. Pane
faráři, děkuji Vám za všechno a prosím,
stůjte při mých drahých v těch prvních
dnech. Teď je 11 hod. Za sedm hodin již
nebude moje tělo cítit nic. Umírám se
vzpomínkou na Vás doma, se slovem
Božím na rtech, v důvěře, že přijdu k
Němu. S Bohem a na shledanou. Snažil
jsem se být věrný sluha Boží i dobrý člo-
věk. Psáno v Drážd'anech dne 18. srpna
1944 v 11 hod. Váš syn a bratr Pepča.“ 
Bylo podniknuto mnoho cest na zá-
chranu bratra Slabého. Cynický na-
cismus však neznal milosrdenství a
dvaadvacetiletý dobrý a zbožný
chlapec musel položit hlavu pod
sekyru katovu.“
Prošli jsme v jeho síle, Kalich 2003

VýSLECH NA gESTAPU
22. září 1944 
„Českobratrský farář Jaromír Klimecký
byl vyslýchán 4 hodiny na gestapu 
v Plzni. Tento duchovní je známý svými
nebojácnými kázáními, pro která ho jeho
přátelé již ně-kolikráte varovali před ne-
bezpečím zatčení, ale neuhnul, nepovo-
lil. Jeho kázání, proslovy při svatbách

nebo pohřbech jsou nekompromisně ná-
rodně procítěné, ryze demokratické. Není
proto divu, že farář Klimecký je všeobec-
ně oblíben, neboť také kdekomu pomáhá
radou, skutkem, intervenuje apod.“

Kronika měs. Rokycany, 1938–1947

REKONSTRUKCE SBOROVé BUDOVy
V ROKyCANECH POSTIžENé NáLETEM
V DUBNU 1945
„Vážený bratře seniore, k přípisu
br. seniora Videmana Ti na Tvou
žádost o rekonstrukci sborové bu-
dovy v Rokycanech sděluji: 
V posledních dnech války koncem
dubna 1945 byl na nádraží v Roky-
canech přivezen vlak s municí,
který byl po několika hodinách na-
paden americkými bombardovací-
mi letouny. Naštěstí žádná bomba
nezasáhla vlak, protože následky
by bývaly byly pro přilehlou část
katastrofální. Ovšem i tak byly
škody veliké a to na budově nádra-
ží, na spořitelně, na okr. nemocen-
ské pojišťovně a na budově našeho
sboru. Detonacemi byla celá naše
budova silně poškozena. Všechny
dveře byly vytrženy, okna vybou-
rána, příčky zdí zříceny, stropy
bytu faráře v 1. poschodí strženy
atd. Bylo nutno vystěhovat rodinu
faráře i rodinu kostelníka. Rodině
faráře bylo přikázáno přístřeší ve
třídě hospodářské školy spolu asi s
20 jinými rodinami. Rodina kostel-
níka se vystěhovala do domku
dcery na předměstí Rokycan. Po
slavnostním vyhlášení Českoslo-
venské republiky dne 5. května
1945 a po děkovných bohoslužbách
dne 6. května, jichž se zúčastnilo i
na 100 amerických vojáků‚ již 
7. května byly zahájeny přípravné
práce k rekonstrukci sborové budo-
vy. Práce na rekonstrukci trvala

půldruhého roku a podílelo se na ní
mnoho bratří ze sboru. Také národ-
ní výbor v Rokycanech nám vychá-
zel neobyčejně vstříc při nákupu
materiálu. Celá rekonstrukce stála
na 1,000.000 Kčs a další přístavba
250.000 Kčs staré měny. Rodina
faráře se přestěhovala v polovině
května ze školní budovy na kruch-
tu kostela i s 2 malými dětmi a byd-
lela tam do Vánoc 1945.“ 
Z informačního dopisu evangelickému

senioru Miroslavu Rodrovi

VýZVA NáRODNíHO VýBORU
4. květen 1945 
„Občané! 
V těchto historických hodinách obrací-
me se k Vám s výzvou, která má zabrá-
niti jakýmkoliv výstřelkům v našem
městě. Naší první starostí je zachování
klidu. Za bezpečnost města ručí vrchní
strážmistr Grayner, který je pro tuto
funkci zmocněn z české strany. Jaké-
koliv rabování a krádeže budou co nej-
přísněji potrestány, v každém závaž-
ném případě ihned smrtí zastřelením.
Správa města se stará o zajištění záso-
bování obyvatelstva pro příští měsíce.
Obyvatelstvo má možnost viděti pře-
souvání zásob potravin na různá místa.
Uvidíte-li jakýkoliv případ krádeže
nebo zašantročování potravin, ihned jej
hlaste na četnické stanici. Pro výstrahu
jmenujeme politování hodnou událost 
v Klabavě, kde bylo zajišťováno značné
množství masa (u firmy K. Šůla) a kde
osm občanů dalo se strhnouti chamti-
vostí a kradli z otevřených povozů ve
velikém množství masové konservy.
Počínání těchto občanů, kteří se neštíti-
li snížiti se ke sprostým krádežím, když
se jednalo o zajištění zásobování všeho
obyvatelstva, bude náležitě vyšetřeno a
podle velikosti zločinu potrestáno.

Pokračování příště

památce statečných duchovních
jaromíra klimeckého a ladislaVa krále Reformace razí heslo „sola fide“, „pouhou vírou“. Otázkou však je, zda, kde a jak se

toto výstižné a výrazné heslo uplatňuje a zachovává v životech evangelických círk-
ví. Žít „pouhou vírou“ totiž rozhodně není žádnou samozřejmostí. To ví velmi dobře
i apoštol. Chápeme však plně Pavlův nekompromisní, vážný zápas o evangelijní svo-
bodu? Ve hře je v dané situaci opravdu mnoho. Proto ona Pavlova bojovnost a vyost-
řenost i tvrdost formulací. Proto chybí v listu Galatským poklidný, umírněný a roz-
vážný tón. V dané chvíli je nutno říci zcela jasné a zřetelné slovo, byť i někomu bylo
nepříjemné a pramálo po chuti. Řeší se zásadní otázka: Komu a čemu mohu důvěřo-
vat cele a bez výhrad? Co je nutné pro spásu, pro naplněný a smysluplný život? Jaká
je má, naše situace před Bohem? Kdo dává život – Ježíš Kristus, anebo nějaký zdat-
ný a obdivuhodný lidský náboženský výkon?
Pouhá víra leckomu nestačí. Proto člověk rád vyhlíží různé zázraky. Chce stavět na
něčem mimořádném a senzačním – a ne na denně nově obnovované prostinké dětské
důvěře. Jedinec chce doplnit a sám vylepšit svými výkony – askezí, dodržováním
zákazů a příkazů to, co pro něho už vykonal Kristus. Nestačí mu vděčně přijmout
nabídku a vstoupit do otevřených dveří. Je tu stále obava, spjatá s nedůvěrou: Stačí
opravdu Kristovo dílo? Když se dal obřezat křesťan, který nevyrostl v židovské tra-
dici, tak tím své pochybnosti i zřetelně vyjadřoval.
Církev potřebuje stále novou reformaci, obnovu. Cestu do hlubin, ke kořenům. To
znamená: nejen k reformátorům, ale až k Písmu a k tomu, jak žily první křesťanské
generace. Nepotřebujeme jiné poselství, zajímavější obsahy, ani senzačnější projevy.
Potřebujeme však hledat a nacházet spásu v Kristu. Dá se snad mluvit i o jakési
„svaté jednostrannosti“. Chceme-li, tak o christocentrismu. Ten nám občas schází.
Zvěstujeme evangelium o osvobození. Nový zákon mluví poměrně často o otrocké
závislosti na různých zlých mocnostech. Jak jen se vymanit z jejich neblahého vlivu?
Jistě – kdo je přesvědčen o tom, že už není ničím ohrožován, ten nebude ani vyhlížet
záchranu a vysvobození. Takových lidí je v současnosti zřejmě většina.
V dusné atmosféře různých plotů a bariér vyrůstal i Pavel. Na trochu jiné rovině 
i reformátor Martin Luther. Věčná spása má záviset na lidské dokonalosti a schop-
nosti. Na tom, zda vše správně splním a naplním, a budu proto „perfektní“.
Jak ale lze obstát před Bohem a jeho pronikavým pohledem? Někdo řekne: Budu jed-
nat uvážlivě a prozřetelně. S tím vědomím, že se všechno „počítá“. Chci-li to mít
dobré u Boha, tak tedy jistě i u lidí. Jestli mi budou provolávat slávu a tleskat davy,
nemůže mne přece ani Bůh pominout a nevidět. Ovšem: mé snahy a činy mají nutně
záslužnickou příchuť, ba pachuť. Levá ruka ví příliš dobře, co dělá ruka pravá.
Jednání je vposledu motivováno egoismem, sobectvím.
Křesťanova svoboda spočívá paradoxně v závislosti na Kristu. On nás vede do plné
svobody, a ne do ustrašenosti a nového otroctví. Nemusím se už chtít sám dostat kře-
čovitě a ukoptěně ven z bahna. Stačí, když přijmu vskutku vděčně poselství o Kristu
a jeho osvobození. To pak ale znamená: věřit, důvěřovat. Ne sobě, ale tomu, který
před námi otevírá dokořán dveře hlubinné svobody. Bude mi to stačit? Vstoupím,
aniž bych požadoval nějaké vnější záruky?
Galatští čerstvě uvěřivší křesťané jsou vážně ohroženi. Agitátoři, kteří na nich poža-
dují obřízku, neříkají, pravda, přímo: Vzdejte se Krista. Chtějí však spíše dosáhnout
toho, aby i noví křesťané navazovali ve všem na Starý zákon. A proto učí: Pokud tak
neučiníte, bude vaše křesťanství neúplné, torzovité. Spása pak stojí na dvou pilířích:
Na víře v Krista, a na tom, čím se můžeme před Bohem prokázat. Ale – je obojího v
tomto smyslu zapotřebí?
Leckdo poví: Doplňme dílo Kristovo ještě svými aktivitami, svými dobře míněnými
snahami. Toto uvažování, arciže scestné, se nicméně rodí ze starosti o vlastní spásu.
Kam vede a přivede člověka? Nejspíše do dalších bolestných svíravých vnitřních
nejistot. Tak tomu bylo ostatně kdysi i u augustiniánského mnicha Martina Luthera.
Stát pevně v darované svobodě znamená aktivně věřit. Víra rozhodně nevede k pasi-
vitě, ani k lenosti. „Rozhodující je víra, která se uplatňuje láskou“ (Gal 5,6). Pěkně
mají Kraličtí, když mluví o „víře skrze lásku dělající“.
Víra – to není nějaká teorie, záležitost učených akademických diskusí. Jde spíše o
životní postoj. Víra se osvědčuje v činné lásce. Víra je bez lásky mrtvá. Kdosi pěkně
řekl: Láska je ztělesněním víry.
Křesťan smí přijmout zdarma svobodu. Proto ví či má vědět, že bližní má nárok na
jeho zájem i pozornost. A právě odsud vyrůstají i činy, chceme-li, tak kvalitní „skut-
ky“. Ty jsou vděčnou a poslušnou odpovědí. Ničím víc. Otázkou je a zůstává, zda je
náš život, život křesťanů vůbec, čitelným pozváním k životu v otevřenosti, ve svo-
bodě a lásce...

Jaroslav Nečas
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Psát o matematice v Evangelickém
týdeníku je asi dost neobvyklé.  Ma-
tematika však výrazně utváří myšle-
ní, způsob vidění světa, a tedy i vní-
mání Božího stvořitelského díla. Žel,
ve společnosti jsou o ní rozšířeny
mylné představy. Pod pojmem ma-
tematika si lidé představují leccos,
většinou cosi mezi schopností vyko-
návat základní početní výkony (a to
nepovažují za nutné - od toho jsou
přece kalkulačky a podobná zaříze-
ní) a orientací ve finanční a pojistné
matematice. Není divu, že ji pak
považují za něco nezáživného, od-
děleného od světa a života. Konec
konců, ani finanční či pojistná mate-
matika není vyjádřením nějakých
obecně ve světě platných, na člově-
ku nezávislých zákonitostí - jde pře-
devším o určitá svým způsobem
promyšlená "pravidla hry", která
banky a pojišťovny předkládají svým
klientům. Nicméně, i v dnešním
světě, plném výpočetní techniky, si
mnozí lidé uvědomují, že matemati-
ka slouží k rozvoji myšlení. Tuto její
nezastupitelnou roli vyjadřuje jeden
ze dvou citátů, které jsem míval
vystavené ve své pracovně. Jde o
slova Michaila Vasiljeviče Lomono-
sova (1711-1765): "Matematiku už
proto je nutné studovat, poněvadž ona
rozum do pořádku dává."
Krátce před druhou světovou vál-
kou vyšla v Holandsku známá
Einsteinova a Infeldova kniha "Fy-
zika jako dobrodružství poznání". Už

její název naznačuje něco, co k plně
prožívanému lidství neodmyslitelně
patří - radost z poznávání, doprová-
zená určitým dobrodružným napě-
tím v očekávání něčeho nového.
Takto prožívané poznávání ovliv-
ňuje a prohlubuje postoj člověka 
k světu.
Einsteinova-Infeldova kniha se týká
fyziky, tedy přírodní vědy. Matema-
tika za takovou bývala považována,
avšak dnešní její postavení mezi
vědními obory je jiné. V klasické
matematice vedle sebe existují dva
základní přístupy - formalismus a
platonismus. Zjednodušeně, první
považuje svět matematiky za velice
důmyslnou lidskou konstrukci (a
jako taková tedy mezi přírodními
vědami nemá co dělat), druhý přijí-
má svět matematiky jako něco ob-
jektivně existujícího a člověka přesa-
hujícího (tedy sice v ní nejde o příro-
du v běžném smyslu slova, avšak o
poznávání Božího stvořitelského
díla ano). Snad největší osobnost
matematické logiky minulého stole-
tí, brněnský rodák Kurt Gödel (1906-
1978), byl matematickým platoni-
kem a svými pracemi tento pohled
na matematiku významně podpořil.
Setkal jsem se s názorem, že mnozí
matematici, kteří se hlásili k forma-
lismu, tak činili, protože se to "sluše-
lo", a ve svém nitru byli platoniky.
Matematika jako předmět poznává-
ní působí na lidské nitro. Rád si při-
pomínám slova významného slo-

vinského matematika, rektora Lub-
laňské university Josipa Plemelje
(1873-1967), která jsem před více než
40 lety četl vytesaná do jeho pomní-
ku v jeho rodném Bledu a která jsem
si vedle Lomonosovova citátu vyvě-
sil v pracovně: "Matematika je mi
životní potřebou a uměleckým požit-
kem".  Umělecký obdiv k matematic-
ké realitě lze prožívat v různých
oblastech matematiky. Pokusím se
naznačit jednu matematickou úva-
hu, kdy je člověk veden za hranice
poznatelného světa a přirozenou
reakcí je údiv - údiv před bohatostí
Božího tvůrčího díla. Pokud se
následující odstavec bude někomu 
z čtenářů zdát "příliš matematický",
může jej přeskočit a pokračovat
odstavcem dalším.
Člověk své poznání vyjadřuje růz-
nými texty (články, knihami či en-
cyklopediemi), případně doplněný-
mi obrázky. Dnes nejen texty, ale i
obrázky se ukládají do paměti počí-
tačů, tedy ve formě posloupností
dvojkových číslic. Každý v počítači
zapsaný poznatek je tak vlastně
dvojkově zapsaným přirozeným čís-
lem. Znamená to, že veškero lidské
vědění se "vejde" do množiny všech
přirozených čísel. Přirozených čísel
je nekonečně mnoho, avšak je to to
"nejmenší" nekonečno, které mate-
matika zná. Matematika pracuje i 
s "většími" nekonečny; takové neko-
nečno představuje mj. množina
všech reálných čísel, jimiž vyjadřuje-

me hodnoty fyzikálních veličin,
jakými jsou např. délka či čas. V pla-
tónském pojetí existují reálná čísla
nezávisle na člověku a člověk je v
plnosti nemůže pojmout, protože
jeho poznání "se vejde" do nejmenší
nekonečné množiny. Naprostou
"většinu" reálných čísel nemůžeme
vyjádřit, je jich příliš mnoho. Při tom
však k popisu skutečnosti onu veli-
kou množinu reálných čísel potře-
bujeme, fyzikální a technické vědy
by se bez nich neobešly. 
Matematika tak zcela racionálními,
exaktními prostředky vede člověka
za hranice rozumem a smysly po-
znatelného světa. Existující realita
přesahuje poznatelnou realitu. Člo-
věk je tak veden k pokoře ve vědo-
mí toho, že nikdy celou realitu nepo-
zná. Vždy bude něco, co nás přesa-
huje. Věřím, že angažované stu-
dium matematiky, poznávání jejího
světa, vede k prožitku pokory a úža-
su před velkolepostí jsoucna, nad
nímž stojí Boží majestát.

Člověk žije ve světě a poznává jej.
Toto poznávání člověka formuje.
Plemeljovo "vyznání" naznačuje pro-
pojení rozumového a citového po-
znávání. Vnímání světa utvářejí
společně věda a umění. Matematika
v sobě obojí propojuje. Korektní
poznání v nejrozmanitějších příro-
dovědných i humanitních oborech
je dnes nemyslitelné bez matemati-
ky. Matematika při tom dosahuje až
za rozumově poznatelný svět, a tím
přináší něco hlubšího, co člověk
není s to popsat. Matematika takto
chápaná je způsobem vidění světa.
Vede k exaktnímu vnímání skuteč-
nosti a zároveň k prožitku velikosti
bytí a k osobní pokoře. Vyvádí za
hranice materiálního, rozumem a
smysly poznatelného světa a směřu-
je tak k určité "vyhlídkové pozici" do
světa ještě nepředstavitelně většího
a krásnějšího, o němž svědčí Písmo
sv. a s nímž jsou spojena Boží zaslí-
bení.

Jiří Nečas 

matematika a pohled na svět 



Milan Balabán se narodil 3. září 1929
v Boratíně v rodině evangelického
faráře Antonína Balabána. V letech
1948 - 1952 studoval na Komen-
ského bohoslovecké fakultě v Praze.
V letech 1952 - 1974 působil jako
vikář a posléze farář v evangelic-
kých sborech v Šenově, Strmilově,
Semtěši u Čáslavi a v Radotíně. V ro-
ce 1969 postgraduálně studoval na
Ekumenickém institutu v Château
de Bossey ve Švýcarsku. Byl členem
starozákonního překladatelského
týmu českého ekumenického pře-
kladu Bible. V roce 1974 byl komu-
nistickými úřady zbaven státního
souhlasu k výkonu duchovenské
služby. Do roku 1990 pak pracoval 
v dělnických povoláních, mimo jiné
v pražských kanalizacích. Podepsal
Chartu 77 a byl vyslýchán a proná-
sledován komunistickou Státní bez-
pečností. V době normalizace pořá-
dal ilegální vzdělávací programy
(včetně organizování dálkového stu-
dia teologie při univerzitě v Cam-
bridge). V samizdatové podobě se
šířila řada jeho odborných prací i
jeho básnické sbírky, které byly po-
sléze v době po skončení komunis-
tického režimu vydány v několika
renomovaných nakladatelstvích.
Jako farář bez souhlasu založil sta-
rozákonní seminář (Praha 6, Na
Hanspaulce 69) a účastnil se jiných
podzemních seminářů ve spoluprá-
ci s Milanem Machovcem, Egonem
Bondym, Radimem Paloušem a ji-
nými významnými postavami di-
sentu. 
V roce 1990 mu byl za práci CH-R-Š
ve Starém zákoně (předloženou už
roku 1972), udělen doktorát teolo-
gie. Roku 1993 byl po předložení a
obhájení habilitační práce Víra –
nebo osud? kvalifikován jako do-

cent, roku 1995 byl jmenován profe-
sorem Univerzity Karlovy. V říjnu
2002 obdržel od prezidenta Václava
Havla státní vyznamenání za záslu-
hy o Českou republiku. 
Svou badatelskou pozornost věno-
val především zvláštní a svébytné
noetice starozákonní literatury,
kterou spolu s některými biblisty a
teology dvacátého století nazýval
souslovím hebrejské myšlení. Jako
hebraista zkoumal vztah mezi své-
bytným pojetím skutečnosti, vyjá-
dřeným ve starozákonních lát-
kách, a jedinečnými charakteristi-
kami biblické hebrejštiny. Osobité
rysy hebrejského myšlení pak po-
drobně zkoumal a dokládal rozbo-
rem klíčových starozákonních
pojmů a metafor. Zvláštní pozor-
nost věnoval biblickému pojetí ča-
su a jemu odpovídající existenciál-
ní orientaci. Tradici hebrejského
myšlení sledoval i v pozdější, po-
biblické fázi židovských kultur-

ních a náboženských dějin a po-
rovnával jej s alternativními poje-
tími skutečnosti v ostatních kul-
turně civilizačních okruzích.  
Jako básník a literát po celá desetile-
tí věnoval značnou badatelskou po-
zornost poetickým a mudroslov-
ným textům Starého zákona (Píseň
písní, Žalmy, Kazatel, Přísloví), a ta-
ké průnikům biblických motivů do
české literární tradice, zejména do
české poezie. 
Na obecnější rovině pak v meziobo-
rové perspektivě zkoumal rozhraní
a styčné plochy mezi teologií a poe-
zií, nejen ve svých odborných studi-
ích, ale také v opakovaně vypisova-
ných seminářích na toto téma, které
měly po celou dobu jeho pedagogic-
kého působení na Evangelické teolo-
gické fakultě značný ohlas u studen-
tů. Studenti i kolegové z Evangelic-
ké teologické fakulty jej znají a
pamatují jako laskavého a vtipného
pedagoga, moudrého přítele, origi-
nálního myslitele a velkého básníka.
Milan Balabán zemřel v Libici nad
Cidlinou 4. ledna 2019. 

Pavel Hošek

prof. milan Balabán zemřel

inzerce
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Nejedna socha zmizela z našich měst i vesnic. Opakovaně se připomí-
nají maršál Radecký, císař František Josef, dokonce i císař Josef II. 
V Lanškrounu byla jeho socha jako symbol „germanismu“ odstraněna
až v polovině dvacátých let minulého století. Nemluvě o medializova-
ném mariánském sloupu madony, jejíž hlava „uletěla jako uťatá“. Nelze
než nad tím vyslovit lítost. V evangelickém týdeníku jsme již zmínili
případ sochy Jana želivského, která byla v tichosti odstraněna od Novo-
městské radnice, aniž by si toho kdo všiml, včetně evangelíků. Nejspíše
se schyluje k druhému dějství v dané věci. Nejnověji vadí pamětní
deska na Staroměstské radnici. Věnovaná knězi Janu želivskému. Mno-
zí mají za to, že by měla být rovněž odstraněna. Dalo by se pochopit, že
lze mít výhrady k textu na dotyčné desce: Mluvčí radikálního křídla
husitského lidu pražského Jan Želivský, revoluční kazatel v kostele P.
Marie Sněžné a bojovník za sociální spravedlnost byl dne 9. března 1422
sťat na dvoře Staroměstské radnice. Padl, protože stál v cestě měšťácké
reakci. Bezesporu to nese dikci předpřevratového režimu. Výhradně je
zmíněn sociální moment jeho činnosti. A kouzelně se formuluje jeho
odpor vůči „měšťácké reakci“.  Zní to, jako kdyby žil z kraje minulého
století. O tom, že byl z prvních, kteří v Praze obnovili podávání podo-
bojí, ani slovo. Což je dnes v Římskokatolické církvi opět běžné. Avšak
jádrem dané pře je dnes nejen dotyčná deska, nýbrž sama osobnost
želivského. O Janu želivském proběhlo v médiích, že byl zločinec,
náboženský fanatik, šílenec na úrovni radikálních muslimů z Islám-
ského státu - a nemá být proto vůbec připomínán.
Praha by nebyla před první křížovou výpravou zachráněna, kdyby 
v jejím čele nestáli radikální husité s Tábory. Papež Martin V. ji svolal
k vyhlazení husitů, viklefistů, kacířů a jejich příznivců. Marně se o to do
své smrti snažil dalších jedenáct let. 
K osobě želivského je třeba připomenout, že držel společný husitský
program, přijatý na zemském sněmu v Čáslavi (1421), týkající se svobo-
dy projevu, přijímání podobojí, rovnosti před zákonem a konci svět-
ského panování církve. Zavazoval i radikální husity, včetně Tábora.
Dnešním, novoměstským konšelům vadí kněz ideologicky. Coby chyt-
rá horákyně odsunuli sochu kněze Jana do želivi, s níž měl společné jen
to, že opustil tamní klášter. Dnešní, již bývalí novoměstští radní, by se
měli proto veřejnosti omluvit. Neučinili tak. Nové vedení novoměstské
radnice - i magistrátu - to mohou napravit. A je pravděpodobné, že pa-
mětní deska želivského zmizí i před tou radnicí staroměstskou. 

Jan Kašper

Podle názoru našich prapředků určuje právě jméno novorozenému dítě-
ti nejrozmanitější vlastnosti a obdarování, je totiž neviditelnou, ale veli-
ce důležitou součástí výbavy pro celý život.
Každý Petr tak získává vlastnosti skály, Petros je původu řeckého, sahá
však až k aramejskému „Kéfas“. Jeho nositel se stává vnitřně pevný a ve
svém okolí působí dojmem autority a opory. Jenže už z bible víme, že 
i „skála“ může dlouho zrát, k rozdrolení pak stačí jediná zkouška věr-
nosti - než kohout zakokrhá, třikrát se skála zachvěje a rozpadne se na
hromádku oblázků. Petr je jistotou, dokud nikdo z blízkých neudeří na
slabé místo. Jméno Alexandr pochází také z řečtiny a znamená doslova
obhájce mužů, jestli se vám vybaví Alexandr Makedonský, který s obli-
bou vyhledával společnost hezkých mládenců, tušíte, kam až může
taková obhajoba dojít. Z Makedonie  pochází úspěšné jméno Veronika,
kdo v něm slyší „niké“, uhádne, že jde o nositelku vítězství.
Dorotka je květinka opět z řeckých luhů, vykvetla jako „boží dar“. Jejím
mužským protějškem je hebrejský Matouš, Matatijáš, prostě český Ma-
těj, který je pěkný dáreček.   
Jarmil stejně jako Jaromír pochází ze staroslověnského jarý - což nezna-
mená jarní, ale prudký, chcete-li bouřlivák, pověstný svou prudkostí.
Populární byla už ve starověku Lenka, neboli Magdalena, která v Pales-
tině představovala hezkou chrámovou věžičku, pokud vzala základ
jména z řecké Apoleny, pak šlo o dívku zasvěcenou božskému Apol-
lónovi. V arabštině je Lenka domáckou Eleonorou - Bůh je mé světlo.
Oldřich je bohatý svým dědictvím, Patrik má v latinské bráně jazyků
původ šlechtický, oproti němu Valentin je ze stejného kořene silný. Jiří
a Jiřina jsou řečtinou předurčení zemědělci, Božena se ve staroslověn-
štině jmenovala Božidara nebo-li Bohem obdarovaná, zatímco Milada je
vlastně Mlada, čili stále mladá. Na závěr jsem si nechal Hynka, což je
německý Heinrich, tedy sám vládce domu. Pokud se někomu ze čtená-
řů jeho jméno nezamlouvá, ať si nezoufá. Kromě planet a čar na ruce má
ještě další možnosti, jak přijít na kloub svému osudu. 

ThDr. Jan Schwarz 

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.
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obrazoborci

3. 9. 1929 - 4. 1. 2019

petr je skála

Žalm 46 a slavný dramatik
Klasický anglický překlad Bible, známý jako Bible krále Jakuba (KJV, King James
Version) vznikal v letech 1601 až 1611. Žalm 46 byl prý přeložen roku 1610, kdy
se slavný dramatik a spisovatel William Shakespeare dožil 46 let. Když si v KJV
46. žalm vyhledáme a najdeme 46. slovo (nepočítáme "nadpis", který v běžných
českých překladech je obsahem 1. verše), vidíme, že je to sloveso shake (třást,
chvět). A když odpočítáme 46. slovo od konce žalmu (zde zas nepočítáme koncové
Selah), najdeme podstatné jméno spear (oštěp, kopí). Spojíme-li tedy ve 46. žalmu
46. slovo od začátku s 46. slovem od konce, dostaneme Shakespear, tedy až na chy-
bějící němé koncové "e" příjmení tehdy 46letého velikána anglického dramatu.
Může to být náhoda, tolik šestačtyřicítek? Možná, že velký literární talent se
uplatnil a svým způsobem podepsal i při vytváření překladu Písma.

Jiří Nečas

církevní neukotvenost
Možná, že kolem sebe slýcháte, že církev je v krizi. Jedni tvrdí, že je třeba rozjíždět
nové aktivity a ti druzí si zas myslí, že naopak se toho dělá moc a přitom k ničemu.
Pokud se něco rychle uchytí, tak to obvykle nebývá moc pevné. Lidé se často
nadchnou a zase zklamou, jindy utečou jinam nebo jsou jiní, než bychom si přáli. 
A mnohdy mají jedno společné - nezapadají do tvrdého jádra sboru.
Všímám si, že se často skuhrá na nedostatek věřících ochotných se dobrovolnicky
podílet na činnostech sboru. Někdo tvrdí, že s lidmi 70+ toho už moc neudělá, jiný
se možná bojí svěřit odpovědnost mladým lidem. Jak ale máme poznat, komu svěřit
službu a komu nikoliv?
V 1. listu Korinťanům začíná 4. kapitola tématem: "Posuzování Božích služebníků".
Volněji pochopeno zde apoštol Pavel nabádá smýšlet o služebnících ve sboru jako o
správcích Božích tajemství. Dodává též, že je mu vlastně jedno, jak kdo o něm smýš-
lí a ani neposuzuje sám sebe. Ví totiž, že nezáleží na úsudku lidí, nýbrž Boha.
Osobně z toho vyvozuji jediné. Ať už slouží kdokoli, nebudu ho soudit předčasně
dokud nepřijde Pán, a ten, jak známo, má pro své věrné připravenu spíše chválu než
pokárání.
Takže se to zdá být jasné. Kriteria mají být duchovní. Vím sice, že žijeme v době úcty
k přirozeným lidským schopnostem, vážíme si dlouholetých zasloužilých sborových
účetních či mladých ambiciózních organizátorů, ale to opravdu cenné, co od Boha
Církev dostává, je duchovní pomazání. "Cožpak nevíte, že jste Boží chrám a že Boží
Duch přebývá ve vás?" (1 K 3,16) Ano, opravdový služebník je vlastně jen nástro-
jem Ježíšovým. Uchovává ve svém srdci Boží Pravdy a uplatňuje je ve svém životě.
Závěrem bych chtěl vyjádřit přání, aby tou kotvou v rozbouřených vodách života byl
pro mnohé Ježíš, neboť jen On dokáže udržet ve svém stádci nově přicházející. Ať
členství v církvi není jen křížem, který mnozí snáší, ale ať je radostí v naději věčné-
ho vzkříšení. Amen.

Ivo Kraus


