
PrAvil: „Miluji tě vroucně,
HosPodine, Moje sílo.“ 

ŽAlM 18,2

Tento verš můžeme vnímat jako
vyznání a přiznání se k Bohu po
prožitých nelehkých událostech, a
to hned, bezprostředně, po nich.

Hned v prvním verši tohoto Žalmu
čteme: Pro předního zpěváka. Hos-
podinova služebníka Davida, který
přednášel slova této písně Hospo-
dinu v den, kdy jej Hospodin vysvo-
bodil ze spárů všech jeho nepřátel 
i z rukou Saulových.
David Bohu děkuje a zároveň vy-
znává, kým pro něj je. Ten kdo milu-
je Hospodina z celého srdce, ten 
s ním počítá ve svých zápasech, zve
jej do nich, volá jej z hloubi svého
srdce, a to i ve chvíli, kdy se kolem
něj obrazně řečeno stahuje smyčka
(viz další verše, např. 5 – „Ovinuly
mě provazy smrti“).
Jaké to má důsledky? V prvé řadě
to, že se neuzavíráme sami do sebe,
a proto víme, že na naše starosti, zá-
pasy a boje nejsme sami. 
Za druhé neztrácíme naději, nepro-
padáme skepsi a škarohlídství, a to
nám pomáhá neztrácet naději. Volá-
me k Hospodinu, který je naše síla.

Odevzdáváme to Bohu, který spolu
s námi dokáže nést naše vlastní bře-
mena. Zde se mi vybavuje biblický
text „Svou sílu hledejte u Pána, v jeho
veliké moci“.
A potom, když přichází čas úlevy a
oddychu, čas, kdy nebezpečí skon-
čilo, kdy už staré věci pominuly,
nejednou je tu nové“. Prožili jsme
novou zkušenost, která je zároveň
dalším novým ujištěním a potvr-
zením o Boží síle a moci, která se 
v našem životě projevila a ukázala 
v plném světle. To se stává novým 
a zároveň dalším povzbuzením a
vzpruhou a ujištěním, že nic z toho,
co prožíváme, nebo co se děje v na-
šich životech není marné, a zároveň
žádná okolnost nás nemůže odlou-
čit od Boží lásky, která je v Kristu
Ježíši, našem Pánu.

Vladimír Pír
Farář ČCE 
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Poselství k 13. neděli po svaté trojici

Apoštol Pavel se dostává se svým
doprovodem do význačného ma-
kedonského města Filipis. A to zna-
mená, že Pavla vidíme v Evropě.
Poselství o záchraně v Ježíši Kristu
překračuje kontinenty. Jeho postu-
pu a šíření prostě nelze zabránit.
Dostane se vskutku až do posled-
ních končin země.
Ve Filipis ovšem apoštol nikoho
nezná. Má tedy vůbec nějakou
naději na úspěch? Bude někdo
pozorně naslouchat jeho zvěsti? 
A co zmůže s malou hrstečkou sou-
věrců v cizím prostředí?
Pavel se vědomě podrobuje vyš-
šímu příkazu. Jde tam, kam ho
volá jeho Pán. Jde do neznáma.
Zároveň však ví, že ani tam nebu-
de sám. Nebojí se, že nebude mít
vhodnou příležitost k rozsévání
evangelia.
Ve Filipis žije zřejmě jenom nepa-

trná židovská menšina. Ve městě
se apoštol nejprve pozorně rozhlí-
ží. Obhlíží terén. Ani v misijní
práci není totiž radno nic křečovi-
tě a zbrkle uspěchat. Několik dní
se proto neděje vůbec nic. I syna-
gogu hledá Pavel marně. Začátky
křesťanství v Evropě jsou až neu-
věřitelně skromné. A takřka nevi-
ditelné. Malými začátky ovšem
nikdy nepohrdá ten, kdo má důvě-
ru v působnost Božího Slova. V to,
že se Bůh sám přizná a dá růst
tomu, a právě tomu – co je malé a
zdánlivě i bez naděje.
U řeky u města Filipis se utvořilo
vskutku zcela zvláštní shromáždě-
ní. Podle textu se ho totiž zúčastni-
ly pouze ženy. „Posadili jsme se a
mluvili k ženám, které se tam se-
šly“ (Sk 16,13). Tak nenápadně a
nehalasně začínají evropské cír-
kevní dějiny. Ano, tím, že několik

žen pozorně poslouchá zvěst o
Ježíši. Kdo by čekal, že právě od-
sud vzejde něco nesmírně důleži-
tého pro celá další staletí? Možná,
že se i zeptáme: Kde zůstali muži?
Svědectví evangelia nachází živ-
nou, úrodnou půdu u žen. Pozor-
nost biblického textu je zjevně
upřena na jednu ženu – na Lydii.
To arciť neznamená, že si i ty ostat-
ní nezaslouží pochvalu za věrnost,
za hledání hlubinného pramene,
zdroje, smysluplné náplně života.
Lydie je bezesporu zámožná žena.
Pochází z Thyatir, odkud se vyvá-
ží luxusní zboží do Evropy. Úspěš-
ně obchoduje s purpurem. Patří jí 
i prostorný dům. A jak uvidíme,
Pán si může dobře použít i těch,
kdo mají majetek, kdo vlastní
dům. Vždyť to, co mají, mohou dát
do služby, k prospěchu i jiným.

nepatrné začátky

Dokončení na str. 2

Vizualizace téměř 16m sloupu na Staroměstském náměstí

Spory o stavbu repliky mariánského sloupu na Staroměstském ná-
městí jsou často vnímány a mylně interpretovány jako spory mezi
křesťany, tedy mezi římskými katolíky a jejich odpůrci - protestanty.
Skoro to vypadá, jako by každý římský katolík netoužil po ničem
jiném než po napodobenině sloupu, protože si váží matky Pána Ježí-
še, zatímco žádný protestant k ní nemá vztah. Přitom patříme mezi stá-
ty, kde je křesťanů sotva 10 procent a v Praze ještě mnohem méně. A
hlavně - většina odpůrců sloupu se k žádné víře nehlásí. Hlásí se však
k tradici první republiky, k T. G. Masarykovi a k jeho pojetí dějin,
které považují za vrchol období husitství a českou reformaci a za tra-
gedii porážku na Bílé Hoře a její následky. O mariánském sloupu měl
své mínění: "Když Pražané tu sochu zbořili, jsem tomu rád, protože
byla politickou potupou pro nás," řekl doslova první prezident.
Protože u příznivců sloupu historické argumenty neobstojí, což vidí-
me i na vztahu k husitství, je zřejmě třeba začít útočit na emoce. 
Velkou skupinu lidí osloví tvrzení, že sloup zbourali opilí vandalové
vedení známým pražským opilcem, bohémem a anarchistou Frantou
Sauerem, když se vraceli z demonstrace na Bílé Hoře a nechali si namlu-
vit, že sloup je symbolem nadvlády Habsburků, kterých jsme se zbavili
před pár dny. Hned se připojí legenda, že Pražané sochu bránili a že ulo-
menou hlavu zachránil před rozbitím a odnesl ji do svého malostranské-
ho bytu básník Vladimír Holan, kde ji uložil na nízkou skříňku u dveří.
Popsal to Jaroslav Seifert ve své básni Hlava Panny Marie. Pravda je však
taková, že se hlava objevila v roce 1957 v jednom z pražských starožitnic-
tví, odkud ji vykoupilo Národní muzeum.
Také František Sauer nebyl jen známý pražský opilec a vandal. Mezi jeho
přátele patřil Jaroslav Hašek, Zdeněk Ančík, Vratislav Hugo Brunner,
Zdeněk Matěj Kuděj, Josef Lada, Emil Artur Longen, Xena Longenová,
Jaroslav Panuška a další osobnosti z umělecké branže. Málokdo také ví,
že František Sauer napsal pod pseudonymy Fr. Habán, Franta Habán ze
Žižkova a Franta Kysela řadu povídek např. do Českého slova, několik
knih, scénářů a divadelních her. Vystoupil i v drobných rolích v několika
českých filmech... Na konci války byl zatčen pro šíření spisů T. G. Masa-
ryka a převezen do Terezína. Na jaře 1945 byl propuštěn pro onemocnění
tuberkulózou, která byla příčinou jeho smrti v roce 1947. Další legenda
praví, že se před smrtí vyzpovídal a zboření sloupu litoval. Ovšem vzhle-
dem k tomu, jak Římskokatolická církev hájí zpovědní tajemství, což
můžeme vidět i na úctě k Janu Nepomuckému, tomu musíme jen věřit.
Další skupinu lidí osloví, když se dozvědí, že “chudák” autor napodobe-
niny sloupu musel prodat vlastní dům, aby mohl práci dokončit. 
U nás existuje i skupina monarchistů, kteří by byli raději, kdyby se Ra-
kousko-Uhersko nerozpadlo a my jsme mohli mít zase krále a šlechtice.
Ti oslovili otevřeným dopisem pražského primátora Zdeňka Hřiba, aby
přesunul sídlo prezidenta jinam a Pražský hrad předal veřejnosti. Zjevně
“přehlédli”, že primátor o tom nerozhoduje.
Nebude přehnané, když řeknu, že většinu lidí Staroměstské náměstí zají-
má jen tehdy, když se jdou podívat na velikonoční a vánoční trhy a na
rozsvícení stromu republiky, popř. si jdou hromadně zaskákat k velko-
plošné obrazovce, když uspěje naše fotbalová či hokejová reprezentace. 
A tam by sloup vyloženě překážel.

Helena Bastlová

spory o sloup nebo o výklad dějin?

Hlavní myšlenkou celého projektu Bible21 je učinit Bibli
dostupnou v každém ohledu a pro co nejširší okruh čtená-
řů. Bible21 usiluje o maximální věrnost původním hebrej-
ským, aramejským a řeckým textům. Zároveň chce oslovit
i dnešní čtenáře – ty, kteří jsou zvyklí čerpat z Knihy knih
inspiraci pro každý den, i ty, kdo ji otevírají poprvé. Tým
autorů v čele s Alexandrem Flekem na tomto překladu pra-
coval více než 15 let. Jejich úsilí nebylo marné, protože pře-
klad 21. století se řadí k nejoblíbenějším českým překladům
zejména mezi mladšími čtenáři a jeho obliba rok od roku
stoupá. Překlad 21. století přináší nadčasové poselství Bib-
le v současné, čtivé češtině. Ihned po svém prvním vydání
v roce 2009 se Bible21 stala českým bestsellerem. Dodnes
vyšlo již přes 145.000 výtisků. 
K 10. výročí vychází jubilejní Bible21 v paperbackovém
vydání. Její přístupnost spočívá nejen ve čtivém a srozu-
mitelném jazyce, ale i v kvalitním tisku a příznivé ceně. 

Za 299 Kč si ji můžete objednat na adrese:
https://www.biblion.cz/titul/bible21-paperback-2019

AktuAlitA: BiBle21 slAví desáté nArozeniny
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z církví doma i ve světě
v Číně Byli vysvěceni První BiskuPové
se souHlAseM vAtikánu i Pekingu
V Číně byli vysvěceni první biskupové se souhlasem papeže i čínských
úřadů. Stalo se tak na základě loňské přelomové dohody mezi Vatikánem
a Pekingem.
Činnost náboženských organizací musí v komunistické Číně schválit stát-
ní úřady, což vedlo k dlouholetému sporu s Vatikánem. Loni v září ale obě
strany dospěly k dohodě, která Vatikánu dává právo ovlivňovat výběr bis-
kupů v Číně.
Novým biskupem, na němž se shodli papež i čínské úřady, se stal Antonín
Jao Šun (Yao Shun) z autonomní oblasti Vnitřní Mongolsko a Štěpán Sü
Chung-wej (Xu Hongwei)) z  diecéze Chan-čung (Hanzhong).
Oba tito posledně vysvěcení čínští biskupové byli zvoleni letos v dubnu
místním duchovenstvem sice podle pravidel státního Vlasteneckého sdru-
žení, ale zároveň se schválením papeže.
Vatikán doufá, že nová dohoda s Čínou ukončí desítky let špatných vzta-
hů a sjednotí přibližně 12 milionů čínských katolíků. Ti byli dosud rozdě-
leni na podzemní církev, která přísahá věrnost papeži, a Katolické vlaste-
necké sdružení, na které přímo dohlíží čínský stát.
Kritici nicméně dohodu mezi Vatikánem a Pekingem označují za kapitu-
laci církve před komunistickou vládou.

www.christnet.eu

verdikt v usA: křesťAné neMoHou Být nuceni nAtáČet
stejnoPoHlAvní svAteBní oBřAd
Americký odvolací soud pro 8. obvod minulý pátek rozhodl, že manželé
Larsenovi, kteří v Minnesotě provozují firmu Telescope Media Group, by
byli ukráceni na svých právech, pokud by na základě minnesotské anti-
diskriminační legislativy (Minnesota Human Rights Act) museli pořizovat
profesionální videonahrávky z homosexuálních svatebních obřadů. Soud
nižší instance dříve rozhodl v neprospěch Larsenových. Nyní soudci vy-
nesli rozsudek, že vymáhání zmíněného zákona je narušením Prvního
dodatku k americké ústavě, který mimo jiné zaručuje svobodné praktiko-
vání náboženství a svobodu projevu. Majitelé firmy jsou křesťané a před
soudem je hájí konzervativní křesťanská organizace Alliance Defending
Freedom.
Soudce David Stras rozhodnutí zdůvodnil tím, že ačkoliv je antidiskrimi-
nační legislativa velmi důležitá, její uvádění v praxi nesmí být v rozporu 
s ústavou. Uvedl přitom příklad, že by pak byl muslimský tatér povinen
vytetovat nápis „Mé náboženství je jediné pravé“ na tělo křesťana nebo
ateistický muzikant hrát při evangelikálních bohoslužbách.
Rozhodnutí odvolacího soudu nebylo jednomyslné. Soudkyně Jane
Kellyová prosazovala názor, že První dodatek hájí právo na vyjadřování
názoru na homosexuální manželství, ale nedovoluje firmám diskrimino-
vat na základě sexuální orientace.

podle The Christian Post

itAlští BiskuPové Poskytnou jiŽníMu súdánu
HuMAnitární PoMoc ve výši 1,1 Milionu dolArů
Pomoc ve výši 1,1 milionu bude zaslána na humanitární programy v Již-
ním Súdánu. Finanční injekce pomůže uprchlíkům zasaženým konfliktem
a na úsilí o budování míru v zemi v rámci programu založeném italskou
biskupskou konferenci, informuje Crux. Tento dar, který je rozdělen do tří
let, pomůže zemi zotavit se z občanské války, řekla Nicoletta Sabbetti,
regionální koordinátorka pro italskou pobočku organizace Caritas.
Program bude koordinován za asistence místních poboček a zastřešující
agentury pro humanitární pomoc církve Caritas Internationalis. Sabbetti
řekla Catholic News Agency, že finanční prostředky pomohou zranitel-
ným komunitám zotavit se z konfliktů, překonat problémy s jídlem a pod-
pořit budování míru v diecézích jižního Súdánu. „K osmému výročí nezá-
vislosti na Súdánu se italská Caritas připojila k výzvě papeže Františka a
biskupů jižního Súdánu, aby podpořili mír v zemi,“ uvedla. Pomoc se
bude týkat zejména potravinové pomoci, k návratu vysídlených lidí do
původních komunit a na nákup zemědělských nástrojů. Sabbetti uvedla,
že cílem programu je posílit místní nemocnice k nákupu a distribuci léků
a zdravotnického materiálu i obnova zdravotnických zařízení.
Jižní Súdán se v roce 2011 oddělil od Súdánu. Země se v roce 2013 pro-
padla do chaosu a občanské války v důsledku politického sporu mezi pre-
zidentem Kiirem a bývalým viceprezidentem Macharem.

www.krestandnes.cz

PAPeŽský delegát: v lurdecH není krize
V Lurdech nedošlo k žádné krizi. Mění se však skladba poutníků a to je
potřeba brát v potaz, zdůrazňuje biskup Antoine Hérouard, kterého pa-
pež František ustanovil svým delegátem pro toto poutní místo. Uvedl, že
dva měsíce strávené v Lurdech ho nadchly. Setkal se s živou vírou pout-
níků, atmosférou modlitby a velkou zkušeností smíření, uskutečňovaného
ve zpovědi. V posledních letech se ale změnilo složení poutníků. Vzhle-
dem k hospodářské krizi značně ubylo Italů. Relativně méně je také die-
cézních poutí. Naopak přibývají věřící z dalekých zemí, jako je Korea,
Filipíny, Indie, Brazílie nebo Argentina. Znatelná je také větší kulturní růz-
norodost a na to je potřeba reagovat, říká francouzský biskup. „Musíme
přijímat lidi takové, jací jsou, a tam, kde chtějí. Musíme se smířit s tím, že
jim budeme pomáhat prostřednictvím těch prostých gest, jaké jsou nasna-
dě. A tedy možnost dotknout se skály, napít se vody, absolvovat koupel,
zapálit svíčku nebo odvézt si domů trochu vody z Lurd. To všechno jsou
znamení, symboly, prostředky, které vyjadřují něco hlubšího, totiž důvě-
ru lidí k P. Marii a jejím prostřednictvím také k jejímu Synu. Maria totiž
vždy vede ke Kristu.“

RaVat

Lydii však zřejmě nestačí bohat-
ství k životní spokojenosti a napl-
nění. Proto hledá. Dozvídáme se 
o ní, že je „bohabojná“. Dá se
proto klidně říci, že patří k širší
rodině duchovního Izraele. Za
svou víru se také nestydí. Proto se
jde spolu s několika ženami mod-
lit k řece. Ke ztišení si umí udělat 
i čas. Neříká si: Ujde mi výdělek,
daný čas jsem měla raději využít 
k obchodní činnosti, k podnikatel-
ským aktivitám. Chvíle ztišení a
usebrání však pro ni nejsou ani 
v nejmenším ztraceným, nevyuži-
tým časem. To je jí dáno poznat. 
A to uvádí i do praxe.
Lydie pozorně naslouchá. Z toho,
co uslyší, dokáže posléze vyvodit i
patřičné, správné důsledky. V tex-
tu čteme: „Pán jí otevřel srdce, aby při-
jala, co Pavel zvěstoval“ (Sk 16,14).
Duch svatý působí většinou takto
tiše a jemně. Je vázán na zvěstova-
né Slovo, na poselství spásného
evangelia. Otevírá tak nejen uši 
k pozornému slyšení, ale i srdce 
k věření a k prokazování činů

lásky a pomoci. Jde prostě o to,
abychom všichni radostně a vděč-
ně poznali i svobodně vyznávali:
Bůh mne přijímá. Bere mne na mi-
lost. Sklání se ke mně právě k ta-
kovému, jaký jsem.
Boží Duch vede ke vnímavosti pro
obsah evangelia. Lydie poznává
docela nově, jiné bohatství. Ote-
vírají se před ní nové obzory, ne-
tušené životní možnosti. O toto
nové poznání se chce i nadále sdí-
let. Nemíní si nic získaného pone-
chávat sobecky jenom pro sebe.
Půjde jí o šíření radostného posel-
ství. A to hned a zcela prakticky –
v okruhu svých blízkých.
Lydie není jen schopná obchodni-
ce, ale i velmi vstřícná křesťanka.
Kde ze své milosti otevírá Duch
svatý lidská srdce, tam dochází
vždy k něčemu pozoruhodné-
mu: k vnitřní proměně člověka, ke
změně životní orientace a žebříčku
hodnot.
Lydie dává svůj majetek do služby
rodícího se sboru. Dům obchodni-
ce s purpurem, první evropské
křesťanky, se stává shromažďova-

cím místem, zázemím nového spo-
lečenství.
Bůh otevírá i chce otevírat lidská
srdce. Jemně, tiše, nenápadně, ze-
vnitř. O tento úžasný zásah a pře-
veliký div, smíme i máme prosit.
Vždyť Pán ještě není ani zdaleka u
konce svého díla. Je nevysychají-
cím pramenem života. Ze skrom-
ných a takřka zanedbatelných za-
čátků může učinit věci velké a ne-
všední. Nebylo tomu snad právě
tak i ve městě Filipis?
Církev nezachrání lidská, byť 
i dobře promyšlená strategie. Za-
chrání ji jedině ten, který ji vyvolal
v život. Ten, který chce i dnes tiše
vstupovat do našich srdcí a jemně
je přetvářet.
Podtrhněme: ne tvrdostí, tím či
oním nátlakem nebo strašením,
ale naopak: láskou, milostí, od-
puštěním, slitováním. Prostřed-
nictvím našeho proměněného, od
sebe sama vysvobozeného srdce,
bude činit netušené věci. Ano –
docela civilní divy všedního dne. 

Jaroslav Nečas

nepatrné začátky
Dokončení ze str. 1

„Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc?
Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i
zemi!“ (Žalm 121, 1-2)

Žalmy jsou modlitby a písně, které vyzdvihují Boží
péči a ochranu, a zároveň i za tuto ochranu Hospodina
chválí. Typickým žalmem, který vyzdvihuje Boží péči
je žalm 121. Velebí Hospodina jako strážce a ochránce
člověka! Patří do druhé řady z dvanácti tzv. písní stup-
ňů. Jsou to písně poutníků, kteří přicházeli do Jeru-
zaléma k bohoslužbě, a kteří v závěru své poutě vystu-
povali až k jeruzalémskému chrámu. A tento žalm chce
vyjádřit neochvějnou jistotu Boží pomoci! Každý pout-
ník, který vystupoval do Jeruzaléma, ale i poutník,
který dodnes takto putuje po této zemi do „země zaslí-
bené“, je často svírán mnohými úzkostmi, bolestmi a
trampotami života, a proto volá: Pozvedám své oči 
k horám! Volá tak v naději své víry, že záchrana a
pomoc pro něho je jen u Hospodina. Vzhlíží k jeruza-
lémským horám, k místu Božího chrámu, zvedá svoje
oči k nebi, volá na poli, uprostřed své práce i ze všech
svých pozemských starostí, volá i v komůrce svého
srdce k Bohu, na kterého se spoléhá. Tak se i my často
obracíme k Pánu Bohu v naději, že nám do všech
našich zápasů a problémů života přispěje se svou
pomocí a blízkostí. On poslal doprostřed našeho světa
i svého Syna, aby nám ukázal směr cesty, abychom 
v životě nemuseli tápat. Odpověď na naše mnohá hle-
dání i očekávání je vždycky jednoznačná: pomoc a
naděje záchrany může přijít jedině od Boha, Pána a
Krále našeho života.
Jenže pomoc a Boží ochrana má svou podmínku. Má
svůj základ v obecenství s Bohem. Každý věřící člověk
o tom ví své. Spoléhat se dnes na kohokoliv z lidí je
velmi ošemetné. Ovšem ani pomoc z Boží strany se
nemusí vždycky krýt s naším lidským úsilím a přáním.
Pomoc z Boží strany přichází k těm, kteří k němu z hlu-
bin svých zápasů v upřímnosti volají, otvírají svoje
srdce a vnímají Boží doteky lásky a milosrdenství.
Poznávají, že Boží pomoc přichází často nečekaně,
mnohdy převyšuje všechny lidské nejsmělejší tužby a
přání. 
Ta Boží pomoc, péče a ochrana jde ale vždycky ruku 
v ruce s Boží vůlí, tedy s tím, co má Bůh pro každého 
z nás připraveno. Je to pomoc od toho, který učinil
nebe i zemi, tedy pomoc od svrchovaného Pána, který
vládne moudře nade vším, i nad našimi životy. 
A my se můžeme ptát, v čem konkrétně tato pomoc
Hospodinova spočívá, kdy a jak nás Bůh chrání a peču-
je o nás?! 
Žalm na to dává odpověď. Hospodin tě ochrání před
zahynutím! Tedy ne, že ti vždycky všechno dopřeje, ne
že nedopustí žádné trápení, které přináší život, ale že tě
ochrání před zahynutím! Tam, kde klopýtáš, a vytrácí
se ti hloubka víry, tehdy kdy začínáš mít pocit ztrace-
nosti, nevíš si v životě rady, nevíš někdy, ani čí jsi, tam

dostáváš z Boží lásky v podobě Božího slova nové ujiš-
tění a nový impuls, který ti ukazuje správný směr.  Ten,
který „nespí ani nedřímá“, tě má ve své péči přes tvou
mnohou duchovní i fyzickou únavu, přes tvoje mnohé
prohry a upadání do přízemností. On přes všechnu
tvou mdlobu a slabosti stojí vedle tebe, a v pravou chví-
li tě podpírá, posiluje, abys mohl znovu zvednout
hlavu, nabrat novu sílu i radost z ujištění o tom, že tě
Bůh miluje, že tě má ve své péči a ochraně, on živý,
mocný a v Kristu Ježíši i milosrdný Pán, který tě nepo-
nechává na pospas tvých trampot a povázaností, ale
který je vždycky připravený k zásahu ve tvém životě,
kdykoliv toho bude zapotřebí. On nespí, ale drží
ochrannou ruku nad tebou i nad těmi, kteří se ho bojí,
kteří k němu v úctě a opravdovosti svých srdcí volají ze
všech situací svého života, a kteří se na něj spoléhají, ať
se děje v jejich životě cokoliv. 
Pomoc od Hospodina, pomoc Boha trojjediného v Otci,
Synu i Duchu svatém je připravená i tehdy, kdy si ani
neuvědomuješ, že ti hrozí nebezpečí. Bůh ty, kteří
svým srdcem jsou k němu upnuti, chrání před všemi
škodlivými vlivy, před vším co škodí víře, co neprospí-
vá duchovnímu životu, před všemi škodlivými vlivy
„slunce i měsíce“. Bůh tě chrání před vším zlým.
Prolamuje se do tvého života svým slovem, ale také i
uprostřed života mnohými doteky své lásky, a vede tě,
a má tě pod svou ochranou. Víš to? Uvědomuješ si,
jaký je tvůj Bůh a Pán a Král tvého života laskavý, plný
milosti a lásky, jakým je tvým ochráncem?
Boží pomoc spočívá i v ochraně při vykonávání všech
svěřených úkolů, které máme na této zemi, a povin-
ností uprostřed shonu života. Tedy i tam, kde budeš
„vycházet i vcházet“ za všemi povinnostmi všedních
dnů, vždycky a všude bude Bůh s tebou, protože
Písmo dosvědčuje, že Hospodin je Bohem věrným. On
je Bohem svého lidu a v Kristu Ježíši, svém Synu, 
i Bohem všech národů! A protože jsi už mnohokrát
okusil ve svém životě doteky Boží lásky a ochrany, tak
se stále znovu a znovu pokoušej svým životem ukazo-
vat ve svém okolí, kdo ti je uprostřed všech tvých
životních zápasů ve všem silou, ochranou i pomocí. Je
to Hospodin, tvůj Bůh a Pán a Král tvého života, který
je tvým pomocníkem a ochráncem. V něm a v jeho blíz-
kosti je ti zaručena trvalá pomoc, protože on je stráž-
cem každé tvé chvíle. Je ti nablízku na každém místě, 
v každém okamžiku tvého života! A tak ho vtahuj do
všech svých zápasů, do všech svých plánů, aby tvoje
cesta byla cestou s ním a v něm. 
Žalmista o své zkušenosti s Bohem vydává svoje svě-
dectví a volá tě, abys i ty uprostřed svého života vydá-
val o svém Bohu, Pánu a Králi života také svoje svě-
dectví. Ničeho se nemusíš bát, protože jsi pod Boží
ochranou! 

Pokračování příště
Pavel Rybín, 

kazatel Církve bratrské

Pod Boží ochranou – 1. část
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Signatáři petice pro obnovu sloupu
chtějí znovu toto usnesení zvrátit,
sepsali další petici nazvanou „inter-
pelace občanů pro obnovu Marián-
ského sloupu na Staroměstském
náměstí,“ kterou hodlají Zastupitel-
stvu hl. města Prahy předložit. Pro-
to, ač neradi, musíme znovu reago-
vat a požádat veřejnost, aby svým
podpisem podpořila původní roz-
hodnutí Zastupitelstva hl. města
Prahy magistrátu hlavního města
Prahy ze dne 14. 9. 2017. Petici nalez-
nete na www.veritas.evang-net.cz.
Petici je možné podepsat i elektro-
nicky na: www.petice.com/peti-
ce_proti_obnoveni_marianskeho_sl
oupu_na_staromstskem_namsti
Kromě toho se k celé situaci vyjádři-
ly i církve a různé organizace a spol-
ky, které se obrátily osobním dopi-
sem na jednotlivé zastupitele.

exulAnt
Vážená paní zastupitelko, 
Vážený pane zastupiteli,
v době, kdy probíhalo stavební říze-
ní ve věci vydání stavebního povole-
ní k postavení napodobeniny tzv.
„mariánského" sloupu na Staro-
městském náměstí v Praze, podal
zapsaný spolek Exulant své odmíta-
vé stanovisko k této věci. Učinili
jsme tak proto, že spolek Exulant je
právnickou osobou, jejíž většinu
členů tvoří potomci pobělohorských
exulantů pro víru a jejíž činnost je
zaměřena kromě jiného na udržová-
ní a budování historické paměti,
založené na odkazu pobělohorských
exulantů a na vytváření a upevňová-
ní kontaktů mezi potomky a sympa-
tizanty pobělohorských exulantů 
v různých státech. Vzhledem k výše
uvedenému se nás zamyšlená stav-
ba sloupu osobně dotýká.
Nebudeme opakovat důvody, které
jsme ve svém dřívějším stanovisku
uvedli, ani reagovat na neustále
omílané trapnosti o Švédech, zá-
chraně Prahy a cenném uměleckém
díle, kterým má být napodobenina
něčeho, co je v původní podobě
nerekonstruovatelné. Nepopiratel-
nou skutečností je, že se sloup stal
během doby své existence symbo-
lem násilnické a totalitní moci svět-
ské i církevní, kterou naši předci
tvrdě zažili a jejich potomci ji pociťo-
vali až do dvacátého století. Budeme
my a naši potomci pokračovat stav-
bou dalších památníků totalit, a to
nejen na náměstí, kde byli poprave-
ni 21. 6. 1621 předáci stavovského
odboje?
Rádi bychom připomněli, že to byl
teprve vznik samostatné Republiky
československé, který umožnil po-
tomkům pobělohorských exulantů
postupný návrat do „země otců".
Ani zde však tito reemigranti, větši-
nou naši rodiče, nezažili moc dobré-
ho. Po roce 1948 byli opět perzekvo-
váni kvůli své víře, v roce 1953 byla
organizace, v níž se sdružovali, no-
vým totalitním systémem zakázána
a obnovit se ji podařilo až po roce
1989 pod názvem Exulant. 
Proto nám velice záleží na tom, aby
se další směřování naší společnosti
ubíralo cestou humanity a demokra-
cie v duchu Tomáše Garrigue Masa-
ryka. O to víc nás zaráží, že usnesení

Zastupitelstva hlavního města Pra-
hy dne 14. 9. 2017, kterým bylo ulo-
ženo Radě hl. m. Praha učinit všech-
ny právní kroky vedoucí k rozvázá-
ní smluvních závazků a k odnětí
souhlasu HMP s umístěním marián-
ského sloupu na Staroměstském
náměstí v Praze s termínem do 31.
12. 2017, není ani po dvaceti měsí-
cích od uplynutí stanoveného termí-
nu splněno. Ještě nepochopitelnější
je, že příslušní členové Rady ignoru-
jí toto usnesení i po jeho potvrze-
ní dalším usnesením zastupitelstva 
z 21. 6. 2019.
Před dalším jednáním Zastupitel-
stva hlavního města Prahy si dovo-
lujeme obrátit se na Vás i na další
zastupitele s prosbou, abyste znovu
posoudili tuto věc a zasadili se o spl-
nění již dvakrát odsouhlaseného
usnesení zastupitelstva.
Děkujeme, s úctou

Mgr. Jan Bistranin 
předseda spolku Exulant

kostnická jednotA
Kostnická jednota je nejstarší eku-
menická organizace. Vznikla 28. září
1903 a jako spolek se ustavila v roce
1905 (podle zákona č. 134/1867 ř. z.
o právu spolčovacím). Např. v roce
1921 organizovala repatriaci cca 140
rodin potomků pobělohorských
exulantů (většinou z Polska). Udržo-
vala kontakty s českými evangelic-
kými sbory na Ukrajině (Bohemka,
Veselynivka a Alexandrovka).
Jde o spolek křesťanů, kteří se ve
sporu o výklad dějin hlásí k refor-
maci - tedy k Janu Husovi, Jeroný-
mu Pražskému, Petru Chelčickému,
Janu Amosi Komenskému… Její
zakladatel Čeněk Dušek byl toho
názoru, že česká reformace byla
morální, sociální a irénická (míro-
tvorná, a to především ve vztahu 
k náboženským konfesím). I proto
poslední sjezd přijal stanovisko:
Sjezd nesouhlasí s obnovením marián-
ského sloupu na Staroměstském náměstí
v Praze, poněvadž z historického i umě-
leckého hlediska to je neopodstatněné;
navíc by jeho obnovená instalace byla
silným výrazem netolerance a do společ-
nosti by vnášela znepokojující napětí.
Jiným způsobem vnímat tento záměr je
pro nás obtížné, ale doufáme, že nejen
Magistrát hl. m. Prahy, ale ani vlast-
ní Společnost pro obnovu sloupu toto 
v žádném případě nechtějí a ani o to ne-
usilují.

ThDr. Pavel Černý, Th.D.
předseda Kostnické jednoty

sdružení evangelických křesťanů

církev Československá Husitská
Církev se ke stavbě repliky vydářila
opakovaně:
Ústřední rada Církve československé hu-
sitské s výstavbou na náměstí z důvodů
historických a náboženských též nesou-
hlasí, ale na Staroměstském náměstí
uvítá naopak obnovení myšlenky Měst-
ské rady pražské z r. 1848 bývalý sloup
naopak nahradit pomníkem 27 reprezen-
tantů stavovského odboje, popravených
Habsburky 21. června 1621. Není proti
jeho výstavbě na jiném místě — Katolíci
si mohou nový sloup vystavět, ale na
jiném místě — nejlépe uvnitř některé
vlastní klášterní zahrady.
Církev československá husitská se připo-

juje k usnesení valného shromáždění
Ekumenické rady církví v České republi-
ce ze dne 28. 11. 2012 ve věci marián-
ského sloupu na Staroměstském náměstí
v Praze. Nepovažuje za správné obnovit
na Staroměstském náměstí sloup, jehož
podstavec je svými symboly vyjádřením
náboženské netolerance.

ČeskoBrAtrská církev evAngelická
Z vyjádření synodní rady ČCE:  
Existuje mnoho dobových dokumentů,
které mluví pro obnovu sloupu i pro zdr-
ženlivost v této věci. Pro současnou čes-
kou společnost nebude případná existen-
ce sloupu na Staroměstském náměstí
znamenat téměř nic. Dá se očekávat, že
se tento monument stane jen jedním 
z artefaktů, které se nacházejí v prostoru
historicky a společensky exponovaného
náměstí.
Společenství křesťanských církví, přede-
vším těch, se kterými je spjata historie
křesťanství v Čechách, však obnova slou-
pu citelně poškodí. Pro křesťanské círk-
ve, dnes již ve společnosti menšinové,
bude tento krok s velkou pravděpodob-
ností znamenat oslabení díla společného
zvěstování evangelia a věrohodného ne-
sení víry v Ježíše Krista, které jsou spo-
lečnou věcí Římskokatolické církve i círk-
ví ostatních. Zamýšlený krok nás vzá-
jemně vzdálí, uvrhne zpět do minulosti a
napomůže tomu, abychom na sebe zno-
vu hleděli s větší nedůvěrou.
Synodní rada Českobratrské církve
evangelické považuje vyhlášení bývalého
primátora Bohuslava Svobody v této vě-
ci za nešťastné a záměr obnovy původní
podoby mariánského sloupu za ekume-
nicky zraňující. Domníváme se, že na
místě, kde se dlouhodobě střetávaly ná-
boženské proudy a konfese, by bylo lépe
než repliku původního sloupu s jeho
symbolikou a výjevy postavit monu-
ment, který by byl symbolem smíření,
ekumenické vstřícnosti a spolupráce na
duchovní obnově společnosti. Takového
počinu, který smysluplně otevře pohled
směrem do společné budoucnosti, se
synodní rada ČCE může účastnit.
Dokladem toho, že debaty kolem
sloupu ekumeně neprospívají je i
úryvek z dopisu evangelické farář-
ky ireny škeříkové:
Moc mne mrzí, že poslední dobou
musím revidovat svůj velmi vstřícný
pohled k Římskokatolické církvi. Byla
jsem vychovávaná v prostředí protes-
tantském, a přesto mi byla ponechána
svoboda myslet si, že je to naše sesterská
církev. Minulé roky jsem bohužel uděla-
la několik velmi trpkých zkušeností
(osobních, pracovních — z ekumeny),
které mě vedou k přitakání všem dříve
odmítaným názorům mých rodičů a
přátel. Začínám být opravdu přesvědče-
na o tom, že uctívání svatých v někte-
rých katolických komunitách hraničí 
s modloslužbou, že římskokatolická stra-
na se vztahuje k ostatním církvím z po-
výšeného postavení a nebere poučení 
z historických událostí — a mariánský
sloup je toho dalším dokladem. 
Omlouvám se svým předkům, že jsem si
v mládí myslela, že se mýlí.
V současné době se ustavuje spo-
lek, který se chce zasadit o to, aby
Staroměstské náměstí zůstalo v pů-
vodním stavu, tedy bez sloupu i
bez dostavby Staroměstské radni-
ce. (Kontakt je v redakci.)

(red)

Mariánský sloup na staroměstském
náměstí - nekonečná story? Vyhladím tvé tesané modly a posvátné sloupy z tvého středu; 

dílu svých rukou se již nebudeš klanět.
MiCHEáš 5,12

Všímám si stále častějších diskusí nad všelijakými sochami, který na veřej-
ných prostranstvích symbolizují cosi. Jistě pro nás protestanty jde o věc
nedůležitou, protože se modlám neklaníme. Na druhou stranu téměř 
v každé vesničce máme památníček Rudé armádě osvoboditelce či padlým
v I. světové válce. A něco nám to říká, vždyť to také vídáme každý den už
od malička. O něco dříve obdobnou roli hrály sochy svatých Šebestiánů,
Floriánů, Gothardů či Jana z Nepomuku a také to něco vypovídalo. Ale pak
se symboly lidového katolicismu vytratily a nahradily je jiné dobově pod-
míněné, nejprve národní a posléze vzniklé v době komunismu.
Pravda, protestant nestaví svoji víru na pomníčkách v okolí, neboť ji má 
v srdci. Nicméně abych přešel k jádru problému. Nemluví náhodou prorok
Micheáš i k nám? Neměli jsme snad po sametové revoluci více bořit?
Jednalo by se o správný krok nebo o akt barbarství?
Přiznám se, že nevím. Na jednu stranu mám pocit, že křesťanských symbo-
lů na veřejnosti není nikdy dost a na druhou tuším, že některá díla z dob
reálného socialismu mohou být zneužívána k politickým cílům, jak někte-
rých levicově zaměřených stran, tak možná i velmocí na východ od nás. 
Micheáš však hovoří proti dílu lidských rukou obecně, z čehož by někdo
mohl chybně usoudit, že se má šmahem zatočit se všemi veřejnými symbo-
ly. Ovšem Slovo Boží nemusí být vždy kázáno jen slovy. Svoji roli hrají i
skutky, osobní příklad, oblékání, kultura a samozřejmě její symboly. Proto
sochy křesťanské, které z valné většiny mají i svoji hodnotu historickou roz-
hodně bořit nechci. Vždyť si představte českou vísku bez kostelíčka či
kapličky.
Tento článek jsem napsal pod dojmem požadavku nějakého komunisty,
který v rozčilení z poškození sochy sovětského maršála na internetu poža-
doval odstranění všech křížků, protože ve jménu Krista bylo spácháno
mnoho zla. To podle mého názoru dokazuje, že pro někoho nejsou určité
pomníky k ukončení II. světové války jen dějinnou připomínkou a navíc
odstraníme-li mu jeho „modlu“, pak analogicky hrozí, že jednou může být
odstraněn třeba i ten náš INRI křížek u pole, aby někoho neurážel.
Jako křesťané se můžeme modlit, ať lidé vyznávají Boží hodnoty svatého
evangelia a nepodléhají svodům sice líbivých, ale v praxi mnohdy nená-
vistných a zrůdných ideologií. Kéž se špatné veřejné symboly časem samy
vytratí a ty správné se navrátí. Amen.

ivo Kraus

Pomníky a pomníčky
společnost pro “obnovu” mariánského sloupu i autor repliky Petr váňa veřejně prohla-
šují, že sloup bude stát do vánoc. Můžeme se spolehnout, že pro to udělají maximum. to,
že se blíží druhé výročí, kdy zastupitelstvo definitivně stavbu odmítlo, a první výročí, kdy
se nezdařila revokace, je nezajímá. Předpokládají, že se tentokrát (19. září) podaří usne-
sení revokovat.

Ráda bych se dověděla několik podrobností z uvedeného, a také uved-
la své zkušenosti z téměř padesátileté služby těch, kteří se modlí, i těch,
kdo byli v jejich péči. Tedy:
1. Bylo by třeba uvést konkrétně, v čem víra škodí službě. Například
sestra Tereza se modlila celý život, a jak veliké věci dokázala, právě pro
svou víru. (Jsou i jiné příklady – dr. Schweitzer, Florence Nightingalová,
Henry Dunant – ale ty vy asi už neznáte.)
2. Víte, kdy se začalo objevovat učení o „vyhoření“? Není to tak dávno.
Na počátku mé služby v šedesátých letech minulého století se ještě ne-
ozývalo. Sloužili jsme tehdy v tzv. křesťanské službě, což nebylo právě
snadné ani tehdy, ale vytrvali jsme – hlavně sestry, ale i pár bratrů. Přes
různé těžkosti žádný z nás „nevyhořel“, modlili jsme se – a pomáhalo
nám to. Čím však se ztrácela ve většině společnosti víra a čím více se
zmaterializovala etika, tím více k „vyhoření“ u mnoha i poctivých a
obětavých lidí docházelo. Jaký je psychický stav mnoha občanů dnes
vám řekne každý odpovědný psycholog či psychiatr. V roce 70 se pomě-
ry trochu změnily, leckde v ústavech nebo i nemocnicích nám umožňo-
vali dokonce nejen návštěvy, ale třeba i vánoční pobožnost. Od roku
1989 pracuji v Diakonii ČCE jako pastorační pracovnice. Za tu dobu
jsem navštívila řadu domovů a mohu srovnávat. Ty, kde sloužily a slou-
ží i dnes pracovnice věřící, byly na tom jednoznačně lépe. Samozřejmě
i ti, kteří službu přijímali.
3. Z našeho domova dostalo několik pečovatelek různá státní ocenění,
jedna dokonce první místo v celé republice. Stejně tak k nám přicházejí
často lidé, kteří řeknou, že oni nejsou věřící, ale chtěli by umístit své
rodiče u nás, protože vědí, jak dobrá je u nás péče. V současné době
tvoří nevěřící asi polovinu našich klientů a nejsou nijak diskriminováni
ani nuceni účastnit se bohoslužeb apod.
4. I kdyby tedy paní autorka „Modlíkářů“ měla (nebo si myslela, že má)
důvod ke svému postoji, bylo by třeba vědět, co, jak, kde a proč se stalo.
Rozhodně nelze generalizovat.
5. Ale ještě něco, co vás asi překvapí. Váš postoj nás vrátil na cestu, o níž
mluvil Kristus: „Nebudete u všech oblíbeni, mnozí vás budou dokonce
nenávidět, tak jako nenáviděli mnozí mne. Ale nebojte se, pojďte mou
cestou.“ Na konci té cesty je dobrý cíl. Kristus nás vyzývá k věrnosti a 
k lásce ke všem, i k těm, kdo nás nenávidí.
To všechno nám příběh z Facebooku připomněl. Takže díky, vidíme, že
jsme na správné cestě, na kterou jsme možná trochu pozapomněli. 
A která vůbec nevede k „vyhoření“, ale ani k méně dobré službě.
Možná, že jednou vám nebo vašim blízkým, modlitba také pomůže.
To vám všem upřímně (bez postranních úmyslů) přeje 

Hana Najbrtová, 
pastorační pracovnice

Domov na zámku, Myslibořice 1

několik poznámek i otázek na
téma „Modlíkáři“ 

uvedeném na Facebooku



Mirek ČejkA:
Historie PrAvdivá
jAnA Augusty A jAkuBA BílkA
Nevelká publikace obsahuje zcela
mimořádné a cenné svědectví o víře,
věrnosti a vytrvalosti. Místy nečeka-
ně aktuální, i když nás od doby, kdy
ji oba svědkové žili, dělí takřka pět
staletí. 
Pro pochopení uvádí stručně i ně-
které historické skutečnosti, např.
tzv. šmalkaldskou válku (1546-47)
mezi protestantským saským kurfiř-
tem Hanušem a německým císařem
Karlem V., na jehož stranu se posta-
vil i jeho bratr tehdejší český král
Ferdinand I. V průběhu války došlo
v Praze k nepokojům, do nichž se
zapojili i někteří členové Jednoty
bratrské panského a rytířského sta-
vu. Po prohrané válce následovaly
represe, popravy vězení, včetně za-
bavování panství a majetků. Tím se
dosavadními majiteli podporované,
nebo alespoň trpěné sbory Jednoty
bratrské dostaly do velmi svízelné
situace. Nový mandát krále Ferdi-
nanda z r. 1547 ještě zpřísnil opatře-
ní vydaná proti Pikhartům, mezi
něž byla řazena i Jednota bratrská.
Zasažen byl i litomyšlský sbor, jehož
významným představitelem byl Jan
Augusta, a jeho důležitý pomocník
písař Jakub Bílek. Nová vrchnost
měla mimořádný zájem na jejich za-
držení a uvěznění, proto byli nuceni
se ukrývat. Selhání a udavačství
některých, zapisování účastníků na
pohřbech významnějších členů Jed-
noty i preventivní zadržování, fun-
govalo před pěti staletími stejně jako
v dobách ne tak dávno minulých. 

Nakonec byl 48letý Jan Augusta i 
se svým 32letým pomocníkem Ja-
kubem r. 1548 dopadeni, podrobeni
tvrdým výslechům s mučením a 
16 let trvajícímu uvěznění. Žili kaž-
dý v izolaci kamenných cel na hradě
Křivoklát. Řadu let v okovech, jede-
náct let v temnotě, když svíčka byla
vězňům dávána jen na dobu jídla.
Větracím otvorem 20 x 20 cm nepro-
nikalo prakticky žádné světlo, neboť
jím byla vedena roura od kamen, 
v nichž jim bylo dovoleno v zimě
zatopit dokonce i tři dny v týdnu.
Našli se mnozí, zvláště bratří, kteří
konspirací a podplácením hlídají-
cích žoldnéřů vězňům, jak jen to šlo,
pomáhali. Pronesené svíce a papíry
umožnily Augustovi i z vězení po-
kračovat v duchovenské práci a na-
dále ovlivňovat stanoviska Jednoty.
Postupem let těchto možností ubý-
valo, neboť řada členů Jednoty volila
pro zachování víry a života exil.
Pomoc nakonec přišla z míst a od
osobností nečekaných. Děj samotný
je mimořádně zajímavý a napínavý,
takřka jako v kvalitní detektivce.
Čtenáři, který se historií profesionál-
ně nezabývá, přináší spoustu důleži-
tých informací o době, která se žel
málo připomíná. Jak byla i nebyla
dodržována a respektována kom-
paktáta umožňující poddaným ne-
volníkům v království českém volit
svobodně církevní příslušnost buď 
k církvi podobojí, nebo římskokato-
lické, v té době v jiných evropských
zemích nemyslitelné.
Četbu nezatěžuje, naopak - je lahod-
ná a příjemná - dobová čeština,
zvláště v prvé části, kterou zřejmě

redigoval Jan Blahoslav. Přínosné je
i množství vysvětlivek zastaralých
výrazů a ztotožnění jmenovaných
osob. Četba klade i nepříjemné otáz-
ky … zda, a jak bychom obstáli …,
ve srovnání s těmito dvěma svědky,
kdy nesrovnatelně menší protiven-
ství postačilo, aby v letech zostřené-
ho „boje proti tmářství“ tak mnozí
selhali.
Buďme vděčni, že v našem evange-
lickém zpěvníku je dvacet písní Jana
Augusty. 
Poděkování zaslouží autor publika-
ce M. Čejka, Karolína Loskotová za
mimořádně zdařilou grafickou
úpravu, a samozřejmě MUDr. Zde-
něk Susa, který ve Středoklukách
tento malý klenot vydal.

Eva Žárská

naše recenze

JE VáM 65+ A HRáLi JSTE NěKDy NA
HUDEBNí NáSTROJ? Na klavír nebo
varhany - a třeba jen pro sebe, pro
radost? Můžete to  zkusit znovu a
procvičíte si svoje prsty, mysl, ale
i nohy. Od září 2019 otevírám 
v Praze na Vinohradech výuku
hry na varhany - jak pro začáteč-
níky, tak i pro pokročilejší. 
Zájemci kontaktujte mě: 
Mgr. Václav Peter, 
mobil: 606 859 222, 
e-mail:org-peter@volny.cz, 
www.vaclavpeter.cz

č. 9
FARNí SBOR ČCE V HOŘiCíCH PRO-
NAJME FARNí ByT 5 + 1, včetně za-
hrady a garáže, přednostně čle-
nům ČCE, nejlépe rodině s dětmi.
Možnost nastěhování ihned.
Byt prošel rekonstrukcí rozvodů
elektřiny. Vytápění plynem. Od ná-
jemců očekáváme účast a pomoc 
v místním sboru. Je možno přijet a
byt si prohlédnout.
Kontakt:
Oldřich Nekvinda (kurátor sboru), 
nekvindo@centrum.cz 
724 953 041
nebo Gabriela Cardová, 
gabrielacardova@centrum.cz 
728 876 946.

Č. 10

Na učitelskou práci se připravoval v Praze,
ale působil na jednotřídní církevní škole 
v Humpolci, jejíž úroveň pozvedl. (V letech
1852 a 1887 byly postaveny nové školní bu-
dovy.) I v národním měřítku usiloval o vzdě-
lávání učitelů a byl členem a pracovníkem
spolku Budeč učitelská. V Humpolci rovněž
založil evangelický pěvecký sbor. Založil
Penzijní ústav pro vdovy a sirotky po učite-
lích a třetí nejstarší spolek tohoto druhu 
v Evropě - Spolek pro ochranu zvířat. V roce
1868 jej místodržitelství jmenovalo „vzor-
ným učitelem“. Humpolec jej jmenoval čest-
ným členem a od vlády získal roku 1883
zlatý záslužný kříž s korunkou. V 72 letech
pak odešel na odpočinek. 
Podobně jako jeho přítel a pražský vikář
Josef Růžička viděl a dokazoval shodu vy-
znání bratrského a augsburského, ovšem pro
kalvinismus neměl pochopení.

Z jeho bohaté literární práce jmenujme:
založil Slovanskou lípu, přispíval do Čes-
kobratrského hlasatele, Věstníku, Národních
novin, Slovana, Pražského večerního listu a
Evangelického církevníku. Spolu s Rolčíkem
a Kynčlem sestavil chorálník. 
Vydal Zahrádku ctnosti a šlechetnosti, Nový
funebrálek, Chrám nesmrtelnosti a sestavil
Školní zpěvníček (nevydaný). V roce 1850 založil časopis Včelka - pro děti
a mládež - první českojazyčný časopis u nás.

Bohuslav Vik

MíSTNí ODBOR KOSTNiCKé JEDNO-
Ty V KOLíNě zve na přednášku
bratra faráře, seniora Miroslava
Frydrycha, ve které připomene
650. výročí úmrtí Konráda Wald-
hausera. 
Přednáška se koná 22. září 2019 
v 15 hodin v Husově domě.
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Pozvánky

evangelický učitel 
jan sluníčko

18. 12. 1816 PrAHA – 14. 9. 1894 HuMPolec

Návštěvnící jednoho starobylého
japonského chrámu nyní naslou-
chají prostým radám, které čerpa-
jí z buddhistické moudrosti, od
neobvyklého duchovního. Je jím
„robotický kněz“ Mindar, který
měří na výšku necelé dva metry a
je téměř celý vyroben z hliníku.
Zařízení, jehož cena přesáhla 
v přepočtu 20 milionů korun, je
výsledkem spolupráce mezi chrá-
mem Kodaidži v bývalé japonské
metropoli Kjótu a Ósackou uni-
verzitou. 
„Cílem vývojářů bylo vytvořit
buddhistickou sochu s využitím nej-
novější technologie,” říká Kohei

Ogawa, docent z Ósacké univerzity, který na projektu spolupracoval.
Robotický duchovní není vybaven algoritmem, který by mu umožňoval učit se
či vést konverzaci, ale podle vývojářů může jednou přijít den, kdy umělá inte-
ligence dodá robotovi určitou autonomii, která přidá náboženským sdělením
novou dimenzi.
Ogawa vysvětluje, že v současné podobě je Mindar pouze „nové médium“,
které zprostředkovává náboženské myšlenky, nikoliv přístroj s umělou inteli-
gencí. Už dnes jsou však v přípravě plány na další vývoj robota a před techni-
ky i duchovními vyvstávají důležité otázky. „Jak můžeme definovat inteligenci
buddhistické sochy? Jak můžeme překlenout propast, která v myslích lidí oddě-
luje buddhistické učení a moderní technologii?,“ ptá se vědec.
Reakce na Mindara jsou smíšené. Zatímco jedni ho chválí za nečekanou „vře-
lost“ a „prosté myšlenky“, jiní ho označují za něco nepřirozeného a děsivého.
Tenšo Góto, představený chrámu v Kjótu, tvrdí, že vztah k robotovi je ovlivněn
kulturním prostředím, ze kterého člověk pochází. Návštěvníci ze Západu byli
přístrojem pobouřeni více než samotní Japonci, kteří vyrostli v kultuře, která
má k moderní technologii velmi kladný vztah.
„Možná je to vlivem Bible, ale lidem ze Západu robot často připomínal Fran-
kensteina,“ podotkl duchovní. „Tento robot nikdy nezemře, bude se pouze vyví-
jet a zdokonalovat. V tom je jeho krása. Může shromažďovat vědění do neko-
nečna,“ říká Góto. „Doufáme, že s pomocí umělé inteligence se jeho moudrost
bude stále rozšiřovat a bude pomáhat lidem překonat i ty nejobtížnější problé-
my. Pro buddhismus je to velká změna.“
Mindar není prvním chrámovým robotem v Japonsku. Již několik let se mohou
při pohřbech smuteční hosté setkat humanoidním robotem jménem Pepper,
který během obřadů prozpěvuje sútry a bubnuje na bubínek. Důvodem k jeho
využití je stárnoucí a zmenšující se japonská populace, ve které pozvolna upa-
dají tradiční náboženské komunity a duchovní  se potýkají s finančními problé-
my. Často jsou nuceni hledat si práci mimo chrám, a za provádění rituálů si pak
účtují znatelně vyšší částky. Cena za pronájem robota na smuteční obřad tedy
může být až čtyřikrát nižší než honorář pro duchovního z masa a kostí.

Podle Washington Post a starší zprávy na World-Wide Religious News 
www.info.dingir.cz 

nahradí roboti v japonských chrámech
skutečné duchovní?

AlexAndr Flek: PArABiBle
Koncem minulého roku byla vydána Para-
bible (Biblion 2018, 189 stran, ilustrace Aleš
Novák s úvodem Martina C. Putny a autora a
s doslovem Jany Šrámkové). Již z názvu je
zřejmé, že se nejedná o klasický překlad. Ani
se nejedná o text Bible, ba ani Nového zákona,
nýbrž jen o výňatky z evangelií. V daném pří-
padě jde o úspěšný „experiment“ neotřele,
provokativně, aktuálně, obrazně aplikovat
vybrané novozákonní texty do našeho dneš-
ního světa. Našich zkušeností, našeho vidění,
toho, co je kolem nás i v nás samých. Budou-
címu čtenáři nabízí jiný úhel pohledu, kdy

známý text nečekaně, nebo překvapivě jinak zajiskří, než je zažité. Může to
připomínat kazatelské ilustrace, které se vetřou do mysli. Autor bezesporu
také vychází ze své kazatelské praxe. Jsme tak přeneseni do Flekovy krajiny
biblické zvěsti. Může i šokovat, a je jen dobře pro každého, aby se nad
daným námětem soustředil, byl šokován, jím hluboce osloven, nebo listoval
o pár stránek dál. Pokud jde o překlad, připomeňme, že autor, jak známo,
pracoval na Bibli 21. 
Ovšem Parabibli věnoval Sváťovi Karáskovi, „národnímu paražalmistovi,
vzácnému příteli a inspirátorovi nejen v psaní“. A Parabibli dal podtitul
„Tisková zpráva o našem prezidentovi Ježíšovi z Nošovic“.
Přiblížit „parabiblický“ způsob podání evangelia bude nejlépe ukázkami.
Např.: ukázka blahoslavenství: „Když Ježíš viděl, že je náhle populární a hlásí se
k němu spousty lidí, kteří ho ani neznají, stáhl se do ústraní. Začal je tedy učit a tohle
byla jeho první lekce: „Ať žijí duchovní amatéři – skrze ně přichází nebe na zemi! Ať
žijí ti, kterým zbývají oči pro pláč – zajistí radost, o jaké ani nesnili! Ať žijí ti, kdo si
nechtějí nic urvat – dostanou všechno jako dar! Ať žijí ti, kdo se nesmířili s bezprá-
vím – jejich touha se naplní! Ať žijí ti, kdo jsou citliví k druhým – jednou se jim to
vrátí. Ať žijí ti, kdo v srdci zůstali dětmi – zjistí, že mají tátu v nebesích. Ať žijí ti,
kdo přinášejí smíření – sám Bůh je na ně hrdý! Ať žijí vězni svědomí – skrze ně při-
chází nebe na zemi!“
Pod titulkem Kdo za to může/?/ najdeme tlumočený text evangelia Janova:
„Odtud zamířil na Bulovku. Chtěl tam na infekčním oddělení navštívit chlapíka,
který byl v posledním tažení. Měl finální stádium AIDS. Učedníci to hned začali
řešit: „Může si za to sám! A jestli je HIV pozitivní už od narození, může za to jeho
máma. To Ježíše vážně nadzvedlo: „Co to melete? Kam na tyhle nesmysly chodí-
te? Koho myslíte, že to zajímá? Svět je plný trápení a nikdo není zvědavý na vaše
rozumy!“
Koho zaujaly „vzorky“ Parabible a vzbudily v něm zájem, lze jen uvedený
titul doporučit jako výbornou četbu na dovolenou. Kostel daleko, kniha po
ruce. Na její záložce najdeme motto: „Jak by mohl vypadat Ježíšův příběh, kdyby
se odehrál dnes?“ Na každý pád, milosrdenství ztracené v Parabibli není.  

Jan Kašper 
(mírně kráceno red)


