
nAděje sPrAvedlivých
ŽAlm 97,11

Pro spravedlivého je zaseto světlo,
radost pro ty, kdo mají přímé srdce.
Hospodin kraluje! Slova 97. žalmu
jsou intenzivním a vřelým vyzná-
ním, že Pán Bůh, Stvořitel nebe a
země, vládne nad celým stvořením,
kraluje národům a je nekonečně
mocnější než všelijaké lidské modly
a bohové tohoto světa. I proto se tato
modlitba, tato skladba řadí mezi

tzv. žalmy královské. Hospodin je
Král, který vládne spravedlností a
právem, soudí zlo a přemáhá svoje
protivníky. A v neposlední řadě se
ujímá svého lidu, svých věrných.
Lidu, který vykoupil z  otroctví a
vytrhl z moci zla.
Tato skutečnost je a může být zdro-
jem radosti pro Boží lid všech časů.
Hospodin je Král. Zlo jakéhokoli
druhu nemá a nebude mít poslední
slovo. Přestože i dnes zhusta zakou-
šíme, jak se pokřiveným vyplácí
jejich křivost a zlo se nám směje 
do očí, nebude to tak donekonečna.
Hospodin kraluje. Soudí zlo.
Král Hospodin ale také zachraňuje.
„Střeží duše svých věrných.“ (v.10)
Uprostřed všeho protivenství a kon-
fliktů se zlem, jež prožíváme, smíme
spoléhat na pomoc Boží mocné
milosti. Pokud náš život skrze
Krista patří jemu, smíme vědět, že
On má moc se o náš život postarat.
Nemusíme žít ve strachu a úzkosti
z  toho, co vidíme kolem sebe, ani 
z toho, co přinese budoucnost. Smí-
me žít z  živé důvěry v toho, který
kraluje a střeží náš život. 
Hospodinovo kralování přináší
těm, kdo ho milují, ale také výzvu:

„mějte v nenávisti zlo.“ (v.10) Pokud
patříme tomu, který se nesmiřitelně
staví proti zlu, pak se ani my nemů-
žeme se zlem, a zejména vlastním
hříchem smířit. Je ale pro nás „zaseto
světlo“, „radost pro ty, kdo mají přímé
srdce“. Vždyť ve svém Synu  Ježíši
Kristu se k nám Bůh sklonil, stal se
jedním z  nás a šel až na kříž, aby
vzal na sebe náš hřích a všechen
soud, který patřil nám. Vykoupil
nás, abychom mohli žít svobodně a
v radosti. Když přicházíme s důvě-
rou a v upřímnosti srdce vyznává-
me svoje hříchy, on nám pro Krista
odpouští. A naplňuje novou radostí.
Ten, který o sobě řekl, že je světlo
světa, je i naším světlem.
Náš verš tak obsahuje hluboce ad-
ventní motiv: Světlo svítí ve tmě a
tma je nepřemohla. (J 1,5) Král přišel
na svět, stal se člověkem, aby na
svém těle nesl soud nad hříchy lidí a
porazil mocnosti temnoty. A jedno-
ho dne se Král vrátí a světlo radosti
vzejde v  plné síle. Už nebude po-
chyb: Hospodin kraluje! Pak mu
celé stvoření vzdá chválu.

Robert Hart
kazatel sboru Církve bratrské
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Poselství k 1. adventní neděli

První křesťanská generace počítala
s tím, že vzkříšený Kristus přijde
znovu v moci a slávě ještě za jejího
pozemského života. Věřící předpo-
kládali, že se toho zásadního zlomu
ještě dožijí.
Avšak – „otcové“ - první křesťané
umírají, opouštějí životní scénu, a
nic se neděje. Kýžený rozhodující
předěl tu pořád není. Na mnohé
křesťany začíná proto doléhat ne-
příjemně a tíživě otázka: kde je
Spasitelův druhý příchod? Má vů-
bec smysl žít v bdělém očekávání?
Leckdo rezignuje. Propadá lhostej-

nosti. Obzor se nebezpečně zamlžu-
je. Pravda – otcové věřili. Upínali se
k nadějným zaslíbením. Z potomků
však postupně vyrůstají spíše kon-
zumenti prchavých okamžiků.
Výsměch vždycky bolí. Patrně víc
než přímý úder. Posměvači rozsé-
vají do okolí úspěšně nedůvěru a
skepsi. Užívejme si života plnými
doušky! Zužitkujme dané možnosti
hned a až do dna! A nestarejme se o
nějaké „potom“. Proč se zaměstná-
vat neznámou budoucností, kterou
nemáme ve své ruce, ani ve své
režii?

Otcové přece zesnuli – a co může
čekat jiného nás? Na konci dní je
smrt. To je naše jediná jistota. Život
je jakási šibeniční lhůta.
Nedostává se tento typ myšlení ně-
kdy i do řad současných křesťanů?
Proč vlastně církev počítá s druhým
adventem Páně? Proč se k němu
upíná tehdy – a právě tehdy – když
se zdánlivě opravdu nic mimořád-
ného neděje? „Od té doby, co ze-
snuli otcové, všecko zůstává tak, jak
to bylo od počátku stvoření.“
Posměvači nemají pochopení pro

darovaná možnost

Dokončení na str. 2

Na začátku byla zesnulá paní bez příbuzných, která veškerý majetek odkázala
Hlavnímu městu Praha. Předsedkyně výboru pro sociální politiku Eva Horáko-
vá cítila, že by bylo správné dát dárkyni na Dušičky aspoň květinu a svíčku na
hrob. Jenomže se ukázalo, že paní zemřela v domově pro seniory, který zařídil
tzv. sociální pohřeb a nikdo nebyl schopen zjistit, kde se teď ostatky nacházejí.
Eva Horáková proto oslovila ředitele pražských domovů pro seniory s dotazem,
zda by nebyl zájem o postavení  hrobky, aby tito lidé měli důstojné místo ke spo-
činutí a neskončili na anonymní posypové loučce nebo v horším případě 
v zaprášeném skladišti krematoria, což je u lidí, kteří nemají žádné příbuzné,
bohužel často smutná realita. Jenomže mladá dáma zastupuje Piráty, takže se 
v novinách strhl pořádný pokřik, že prý Piráti chtějí dávat zesnulé bez příbuz-
ných do hromadných hrobů, protože jsou bezcitní a ničeho si neváží. 
Důstojný pohřeb je to nejmenší, co mohou pozůstalí pro svého blízkého zemře-
lého udělat. Když ale člověk nikoho nemá, o obřad se postará městská část. Za
loňský a letošní rok zaplatilo ministerstvo pro místní rozvoj pražským radni-
cím dohromady na 150 sociálních pohřbů, takže mohla i radnice zesnulým 
z Prahy 4 aspoň 15. listopadu zařídit na Nuselském hřbitově poslední rozlou-
čení, které vykonali místní duchovní (zleva Alberto Giralda, Jindřiška Buttová
a Jaroslav Pechar).

Helena Bastlová

Výročí pádu komunistického režimu tisíce lidí oslavily ve velkém stylu.
Největší oslavy se sice konaly v Praze a ve velkých městech, ale ani menší
místa se nedala zahanbit. Počasí se navzdory předpovědím vydařilo, tak-
že si třeba v Praze mohli lidé zopakovat pochod z Albertova na Vyšehrad
a odtud na Národní třídu, kde mohli položit kytici a zapálit svíčku. Ten-
tokrát jim pořádkové jednotky nebránily, takže mohli pokračovat i na
Václavské náměstí a zúčastnit se Koncertu pro budoucnost nebo sledovat
videomapping přímo na opravené fasádě Národního muzea a připome-
nout si tak klíčové události, které před 30 lety vedly ke změně režimu.
Potěšitelné je, že stovky lidí nezapomněly ani na události před 80 lety a
zúčastnily se pietního aktu u Hlávkovy koleje, kde si připomněly oběti
demonstrace z 28. října 1939 - Jana Opletala a Václava Sedláčka.
V předvečer státního svátku se konaly dvě akce. V chrámu sv. Víta, Voj-
těcha a Václava na Pražském hradě si věřící připomněli 30. výročí svato-
řečení Anežky České, o které věří, že svými přímluvami přispěla ke změ-
ně poměrů. Na Letenské pláni se konalo shromáždění svolané aktivisty a
mluvčími spolku Milion chvilek pro demokracii (mimochodem oba se
hlásí k víře - Mikuláš Minář k Církvi bratrské a Benjamin Roll k Čes-
kobratrské církvi evangelické), kterého se zúčastnilo téměř 300000 lidí 
z celé republiky. Aktivisté formulovali následující prohlášení:
30 let po sametové revoluci demokracie nevzkvétá. Je třeba jasně formu-
lovat, co chceme, a také se o to zasadit. My, níže podepsaní,
1. Chceme mít politiky, kteří respektují demokratická pravidla a institu-
ce, nelžou, nekradou, nestraší a nejsou ve střetu zájmů.
2. Chceme být občany, kterým záleží na druhých lidech, zajímají se o stav
společnosti a převzali za ni svůj díl zodpovědnosti.
3. Chceme žít v zemi, v níž se daří svobodě a spravedlnosti, má zdravou
krajinu, a kde každý může žít beze strachu, důstojně a rád.
Pokud to chcete také, připojte svůj podpis pod následující prohlášení:
Záleží mi na demokracii, najdu si pro ni chvilku a v případě potřeby ji
budu bránit.
Během dvou dnů se k prohlášení připojilo na 100000 lidí a každým dnem
přibývají další. Mluvčí spolku také jednali se zástupci opozičních stran a
vyzvali je ke vzájemné spolupráci.
V posledním průzkumu veřejného mínění se ukázalo, že 65 % mladých
lidí (mezi 18 a 30 lety) je nespokojeno s politickou situací v naší zemi, jen
15 % si myslí, že většině ústavních činitelů lze důvěřovat a že dělají pro
naši zemi to nejlepší, ale současně si 81 % myslí, že je důležité účastnit se
každých voleb a 72 % se domnívá, že demokracie sice má své problémy,
ale stále je to nejlepší forma vlády.
Mnozí politikové tyto výsledky bagatelizují a odvolávají se na nezkuše-
nost a neznalost dnešní mládeže. Přitom si ale nepřipouštějí, že sami jsou
už často ve věku, kdy se ekologických i ekonomických katastrof těžko
dožijí, zatímco tito mladí lidé bojují za svou budoucnost.

Helena Bastlová

velkolepé oslavy 
30 let svobody a demokracie

AktuAlitA: Pohřeb Pro šestnáct lidí nAjednou nA nuselském hřbitově
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z církví doma i ve světě
otázkA ŽenAtých kněŽí nA PořAdu dne?
Synoda Římskokatolické církve v Amazonii požádala, aby mohli slou-
žit ženatí kněží. Ze 180 biskupů se vyjádřily dvě třetiny pro. Tázaný bis-
kup Václav Malý se vyjádřil tak, že je zřejmě změnám nakloněn, rovněž
v případě jáhenství žen. Ovšem je si vědom toho, že záležitost může
vyvolat kontroverze, jež by mohly ohrozit soudržnost církve, doslova ji
až rozklížit. Zjevná reakce proti je i ve Vatikánu a pro papeže Františka,
jenž slíbil se k věci vyjádřit, je to nanejvýš obtížná úloha. Rovněž v Čes-
ké republice řada biskupů není ochotna byť jen o věci diskutovat.

(kar)

Útok nA synAgogu
Ve středu 9. října 2019 došlo k útoku na synagogu v Halle, městě ve
východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko. Vrahem byl 27letý
Němec, pravicový extremista Stephan Balliet. Oblečen měl vojenské
oblečení a byl vyzbrojen automatickou zbraní a výbušninami. Cílem
útoku byla synagoga v Halle, kde si desítky věřících připomínaly židov-
ský svátek Jom kipur (Den smíření). Díky bezpečnostním opatřením se
mu nepodařilo proniknout dovnitř, zastřelil však náhodnou kolem-
jdoucí a odjel autem. Pokračoval poté v bistru s kebabem a začal střílet
do jeho hostů, z nichž jeden zemřel. Na útěku byl zadržen policí.

(kar)

ekumenická komise Pro české církevní dějiny 17. století
Jak sděluje generální sekretář ERC P. J. Vinš, organizuje společná komise
každý rok odborné kolokvium k některému palčivému tématu naší minu-
losti. V r. 2018 to bylo o exilu a v r. 2019 o posvátném obrazu a obrazobo-
rectví. Jedním z výstupů jsou pracovní listy. První z nich otiskl Katolický
týdeník v č. 44/2019 jako přílohu s články Kudy se ubíraly cesty ekumenické-
ho dialogu, Ecclesia semper reformanda, Luther a Kalvín – jak to viděli oni,
Náboženská mapa Evropy na počátku 17. století, Tridentský koncil ustanovil pra-
vidla liturgie a svátostí, Rudolfův majestát znamenal svobodu víry, Spor o koste-
ly vyvrcholil povstáním, Zlotřilých vojáků pasovských vpád, Stavy proti císaři:
když chybí vůle k dialogu a Stavovské povstání určilo osud Evropy.

Bohuslav Vik

Pouť k hrobu jAnA oPletAlA
V Litovli se 16. listopadu uskutečnila pouť k hrobu Jana Opletala - celo-
denní vzpomínková akce Církve československé husitské u příležitosti
80. výročí úmrtí Jana Opletala, který byl členem Církve československé
(husitské). Akci pořádala Olomoucká diecéze Církve československé
husitské pod záštitou hejtmana Olomouckého kraje, pana Ladislava
Oklešťka, za účasti patriarchy Církve československé husitské ThDr.
Tomáše Butty, olomouckého biskupa MUDr. et Mgr. Rudolfa Göbela a
královéhradeckého biskupa Mgr. Pavla Pechance. Součástí byla i výsta-
va CČSH v protinacistickém odboji. 

www.ccsh.cz

čínské ÚřAdy skenují obličeje věřících
A odebírAjí jim otisky Prstů
Čínské úřady skenují obličeje věřících a odebírají od nich otisky prstů
při vstupu do kostelů. Zvýšený dohled nad církví je podle Bitter Winter
součástí monitorovacího programu nazvaného Chytré oči, jehož cílem
je do roku 2020 dosáhnout sledování osob ve všech regionech.

podle www.krestandnes.cz

Výročí událostí revolučního roku 1989 si připomínaly i Černošice, městečko na
okraji hlavního města Prahy. Ekumenická bohoslužba vděčnosti za 30. let svo-
body se konala 13. listopadu od 18 h v místním sboru Církve bratrské. Díky
širší spolupráci se mohli účastníci nejen ztišit během bohoslužby, ale mohli se i
seznámit s dobovými materiály na výstavě, která byla zpřístupněna v předsálí. 
Ve středu příliš nepřálo počasí, přesto se zde sešlo několik desítek lidí různých
denominací, přišli také sousedé. Jedná se o akci, která symbolicky navázala na
odkaz listopadu 1989 také v tom, že tehdejší události odstartovaly bohatou eku-
menickou spolupráci ve městě. Právě na dobových pozvánkách a materiálech
bylo zřejmé, že to byla spolupráce plodná a intenzivní. Např. byla zmíněna
návštěva biskupa Malého, na začátku roku 1990. Pan biskup se letošní ekume-
nické bohoslužby nemohl osobně zúčastnit, neboť byl společně s dalšími zástup-
ci Římskokatolické církve na národní pouti v Římě. Na dálku však pozdravil
zdravicí, která zde byla přečtena. 
Proběhlý večer byl radostný. Lze konstatovat, že si Černošice důstojně připo-
mněly okamžiky, které změnily fungování našeho státu. Svoboda byla připo-
menuta jako nezasloužený dar. Bohu díky.

Jana Zelinková

vnitřní zápasy křesťanů. Sami totiž
za ničím nejdou. Vyžívají se cele 
v přítomnosti. Výhled ke vzdálené,
zaslíbené budoucnosti, zde chybí.
Budiž řečeno, že rádoby nadšenec-
tví končívá nejednou v nezřízené
tělesnosti a holdování chtíčům. To-
to propojení tu prostě existuje. O
tom svědčí příklady dějin.
Kdo se posmívá trpělivě očekávají-
cím křesťanům, tak nepochopil cosi
velice důležitého. A sice tu skuteč-
nost, že Kristus je také Pánem času.
Co je skrytého posměvačům a vše-
lijakým blouznivcům, nemá zůstat
zastřené střízlivým křesťanům.
Boží čas totiž probíhá docela jinak
než ten náš. Už žalmista píše: „Nebo
by tisíce let přetrval, jest to před očima
tvýma jako den včerejší a bdění noční”
(Ž 90,4).
Biblické poselství nás vyvádí z le-
nosti či dokonce z rezignace. Na
druhé straně osvobozuje od zbyteč-
né nervozity a všelijak ukoptěné
netrpělivosti. Vždyť i křesťané lec-
kdy upadají do všelijakého počtář-
ského žongléřství či pošetilého po-

šilhávání po nějakých „návěštích“
konce přítomného věku. Tato řeše-
ní vypovídají zřetelně o nedostatku
trpělivé, prostinké, biblické víry. Té
víry, která ví o tom, že svrchova-
ným Pánem času není člověk, ale
Stvořitel. A „jeden den je u Pána ja-
ko tisíc let a tisíc let jako jeden den“.
To je třeba vědět, znát, i vnitřně při-
jmout.
Pán přijde znovu tehdy, až se napl-
ní jeho čas. Kdo toto přijímá, nebu-
de svémocně rozhodně nic vypočí-
távat. Bude osvobozen od této zby-
tečné námahy a pošetilé starosti.
Kristus nepřišel podruhé tak, jak si
to snad leckdo představoval. 
Avšak: Tuto skutečnost je třeba
pojímat jako milost. Jako novou pří-
ležitost, jako prodloužení doby
otevřených dveří. Oddálenost Kris-
tova příchodu má svůj dobrý, ba
přímo záchranný smysl. Žijeme stá-
le z víry, a ne z vidění.
Bůh nechce nikoho zatratit, ale nao-
pak: spasit. Chce, aby se k němu
člověk znovu přiblížil. Avšak – roz-
hodně ne pod nějakým nátlakem, ať
již vnějším nebo vnitřním. Člověk

má svobodu v rozhodování. Nátlak
a přesila nikdy nevytvoří důvěru. 
A o ni jde přece prvořadě. Násilí ne-
otevírá srdce zevnitř.
Bůh je vskutku trpělivý nad lidské,
nad naše pomyšlení. Je „plný slito-
vání, milostivý a shovívavý, nejvýš mi-
losrdný a věrný“ (Ex 34,6). Chce, „aby
všichni lidé došli spásy a poznali prav-
du“ (1 Tm 2,4), píše apoštol. A zde je
onen nejhlubší a nadějný důvod,
proč nespěchá, proč prodlévá. Ne-
může být proto řeč o liknavosti a
váhavosti, ale o něčem zcela jiném.
A sice: O Boží milosti a shovívavos-
ti, o záchranném zájmu o člověka.
Je-li tu stále prostor pro změnu, pro
obrat, je tu Boží milost. Kdo toto ví,
ten bude Pánu děkovat právě za to,
že dosud trvá čas milosti a opona se
ještě nezatáhla. Nad světem, ani na-
de mnou.
Bůh chce, aby všichni došli spásy.
Má nesmírně široké srdce. Podstat-
ně širší, než si běžně myslíme.
Vždyť si nepřeje, aby někdo za-
hynul. 

Jaroslav Nečas

darovaná možnost
Dokončení ze str. 1

„Třem generacím studentů vštípil, …, ale v roce 1975 se
rozhodl podniknout pomyslnou cestu do damašku,
vybrat si studijní volno a strávit je v Paříži,“ bilancova-
la původně zlom v působení univerzitního pedagoga
kniha Hra o manželství, česká to verze amerického
bestselleru (s. 32, zvýrazňuji). 
Spojení „pomyslná cesta do Damašku“ (ve smyslu
radikální změny smýšlení, obrácení) použité v dané
souvislosti jsme podrobili kritice: „Má-li být obrácení
obrácením, musí být totiž spontánní. Dopředu si je
naplánovat či se je (jak sugeruje česká verze) „rozhod-
nout podniknout“ tudíž v tomto smyslu nelze.“ (Blíže
viz Obrácení, nebo překabátění? K anketě Lidových
novin Kniha roku 2012, se vzpomínkou na Václava
Havla. ET-KJ 1/2013, s. 2.)

odvrácená kretenizAce jednoho sPojení
Ve 2. vydání české verze z roku 2018 zní napadená
pasáž nově takto:  „Třem generacím studentů vštípil,
..., ale v roce 1975 si vybral studijní volno a strávil je 
v Paříži, kde názorově prozřel,“ (s. 32, zvýrazňuji).
Bravo, to je překlad opravdu vhodnější!

Téma „konverze“ pojaté jako oportunistické „převlék-
nutí kabátu“ u akademických elit zpracoval mezitím
spisovatel Michel Houellebecq. (Jeho román Podvolení
z roku 2015 se měl původně jmenovat Konverze.) Té-
muž tématu u celebrit věnoval pozornost režisér David
Cronenberg v satirickém filmu Mapy ke hvězdám z ro-
ku 2014. (Taxikář s ambicemi scénáristickými tam mi-
mo jiné před zákaznicí mudruje: „Asi budu taky kon-
vertovat. Je to dobré pro kariéru!“ Blíže k filmu viz člá-
nek Neklaňme se celebritám, ET-KJ 31/2014.)
Neběží tedy o maličkost. Na poplach bijí přední světo-
vý spisovatel a přední světový filmař. Pavel Eisner
hovořil dosti drsně o „kretenizaci“ určitého výrazu,
obratu, slovního spojení. Lze uvítat, že v daném přípa-
dě se počínající kretenizaci slovního spojení „cesta do
Damašku“ (písmákovi přece jen drahého) v češtině po-
dařilo spojenými silami našeho týdeníku a prestižního
nakladatelství Host prozatím zažehnat.

kAtolizAce vyPrAvěčské PersPektivy
A přece mělo nakladatelství provést revizi nábožen-
ského výraziva ještě důkladněji! Úvodní část románu
se odehrává převážně v areálu baptistické univerzity a
blízkém okolí. Je zmíněna „bohoslužba na počest ba-
kalářů“. V originále: „the Baccalaureate service“ (s. 10,
zvýrazňuji). Podle obou českých vydání: „mše na po-
čest bakalářů“ (s. 18, zvýrazňuji). Překmitnutí do ter-
mínu katolického (odborně vyjádřeno: změna rejstří-
ku) tam, kde vypravěč vícekrát zdůrazňuje baptistic-
kou prezenci a baptistický prvek, je zavádějící. (Pro
„mši“ je v angličtině výraz podobný českému a odvo-
zený od téhož pojmu latinského.)
Část vedení ČCE (Českobratrské církve evangelické) se
v polovině 80. let 20. století – jistě kritizovatelně –
vyrovnávala s interními „katolizujícími tendencemi“.
V překladech světové (zejména anglosaské) literatury
se katolizující tendence projevují běžně. V krajním pří-
padě by dokonce mohly být namístě – totiž za předpo-
kladu, že v tuzemském prostředí by baptistická (potaž-
mo protestantská) prezence byla nulová. Pak by – v zá-
jmu srozumitelnosti – bylo „uživatelsky vstřícnější“
(jak zní ekvivalent přívlastku „more user friendly“)
vypravěčskou perspektivu důsledně „přeladit“ do
„rejstříku“ katolického. Za stávající situace svědčí ale
překmitnutí do výraziva katolického spíše o bezkon-
cepčnosti. Představuje chybu zásadní, byť méně závaž-
nou, než byla záměna „obrácení“ za „převléknutí kabá-
tu“ v 1. vydání.

František Schilla
Odkazy:
Eugenides, J.: The Marriage Plot. Paperback edition. Harper
Collins Publishers London 2012, 514 s.
Eugenides, J.: Hra o manželství. Z anglického originálu The
Marriage Plot přeložila Martina Neradová. Redaktorka
Pavla Vašíčková. Host – vydavatelství s.r.o. Brno 2012.
První vydání, 527 s.
Eugenides, J.: Hra o manželství. Z anglického originálu The
Marriage Plot přeložila Martina Neradová. Redaktorka
Pavla Vašíčková. Host – vydavatelství s.r.o. Brno 2018.
Druhé vydání, 528 s. 

katolizující tendence 2019
(ke druhému vydání překladu amerického románu)

PeTR ČORNeJ: JAN ŽiŽKA
ŽiVOT A dOBA HuSiTSKéHO VáLeČNíKA

Žižkův nový životopis vychází u příležitosti 600. výročí výbuchu husitské revoluce a napravuje bilanci
české historiografie, jež po husitské tetralogii Františka Šmahela nepřišla s fundovaným vědeckým dílem na

toto vzrušující téma již čtvrt století. Čtenář dostává do rukou druhou nejrozsáhlejší práci o Žižkovi, navazující na
téměř devadesát let staré monumentální dílo Josefa Pekaře, jehož výsledky s využitím nejnovějších badatelských
poznatků doplňuje, koriguje i překonává. Velká Žižkova biografie z dílny respektovaného znalce husitské doby před-
stavuje nepřemoženého hejtmana v netradičním světle. Příběh nejslavnějšího českého vojevůdce se odehrává na poza-
dí barvitého dějinného panoramatu, jež pomáhá porozumět Žižkovu vnitřnímu světu a motivaci jeho činů. 
Vydalo nakladatelství Paseka v r. 2019, objednat lze i elektronicky:
(https://www.paseka.cz/petr-cornej-jan-zizka-zivot-a-doba-husitskeho-valecnika/produkt-4773/
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Řekneme-li, že v dnešním světě
téměř vymizela obyčejná a bezpro-
střední vděčnost, je to opakovaná
skutečnost, která prochází dějinami
lidstva, co paměť sahá. Vždycky to
byla jedna z řady zapomenutých
ctností. I náš moderní svět v tom
není lepší. Osobnost křesťanství,
emigrant a kněz jezuita Tomáš Špid-
lík, k tomu jednou napsal text, který
započal poučnou pohádkou o tom,
jak Bůh vystrojil hostinu a pozval 
k ní všechny ctnosti. Ty se srdečně
bavily mezi sebou. Jenom u konce
stolu seděly dvě dámy, které se, jak
se zdálo, mezi sebou neznaly.
Hostitel Bůh k nim proto přišel, aby
je navzájem představil. Uklonil se
jedné a řekl: „To je paní Dobročin-
nost.“ Pak se uklonil druhé: „To je
paní Vděčnost.“ Obě dámy se líbe-
zně usmály a podaly si ruce. Už tak
dávno se toužily poznat, ale od
stvoření světa se spolu dosud nikdy
nepotkaly. Přisvojme si sdělení této
pohádky jako myšlenku pro náš
každodenní život.
Kdo by ale nevěděl, že tu jeden
dobře známý pocit vděčnosti vlast-
ně existuje? Nejde jej pominout.
Můžeme jej docela zřetelně vnímat
u těch, kteří přišli, aby spatřili bet-
lémské děťátko zavinuté do plenek
a položené v jeslích. Jsou to na prv-
ním místě oba jeho rodiče, svatá
rodina, jež nad narozením Božího
Syna Ježíše vyzařovala hlubokou
vděčnost, která se posléze rozšířila
na všechno a na všechny, do celé-
ho světa. Jde tu o vděčnost, která je
zjevnou ozvěnou milostivého Boha
Stvořitele. O milost, která nepochá-
zí od nás, ale shůry. Nemá původ 
v lidském egu, nýbrž v samotném
Bohu, Pánu vesmíru i země. Na Vá-
noce bychom neměli zapomínat,
natož je mít spojené jen s materiál-

ními starostmi. Atmosféra narození
Ježíška tkví úplně v něčem jiném.
Vánoce jsou o sestoupení Boží lásky
mezi nás a o naší upřímné vděčnos-
ti za tento zázrak. V této chvíli se
tyto pocity vděčnosti narodily a
naplnily ve skutečnost, v něco reál-
ného, v něco možného. V něco, co si
máme odnést a čím máme žít celý
rok. 
Jednou v roce se také scházíme,
abychom projevovali vděčnost za
to, že máme co do žaludku, že
máme kde složit hlavu, že máme
zdravé ruce a nohy, že máme zdra-
vý rozum a že máme radost z vý-
sledků své práce. Na podzim se 
v kostelích a modlitebnách konají
bohoslužby Díkůčinění. Ale to, mys-
lím, nestačí. 
Řekněme si, co si asi my lidé před-
stavujeme pod slovem vděčnost? Je
to nějaký užší vztah s druhým,
když se dva potkají, když jeden
druhému podá pomocnou ruku,
nebo ho něčím obdaruje. Žena se
stává matkou tím, že zrodila dítě,
že je živila, že se o ně stará. Dítě je 
v pravém slova smyslu dítětem,
když to přijímá, když si uvědomu-
je, že tím vším vznikl úzký vztah 
s matkou, ale i s otcem. Když se ale
žena zřekne dítěte, zranila tím sama
sebe ve svém mateřství. Anebo děti,
které se nehlásí k rodičům, ty zase
popřely svou vlastní rodinu. V ta-
kovém případě bychom nejspíš
mohli hovořit o nevděčnosti. Svědčí
to ale i o tom, že lidé, co jsou lidmi,
mají se vděčností, s jejím pojetím a
projevováním, problém. Ono je to i
v tom, že někdy neumíme od dru-
hého přijímat a často se stává, že
máme problém i s tím dávat. Proto
tu pak ani na samotnou vděčnost
nemůže dojít. Aby se člověk vyvi-
nul jako člověk, musí se stále učit

od druhých přijímat a být tu pro
druhé. Máme to ale nastaveno
bohužel tak, že si myslíme, že se
jiným zavazujeme. Jak tedy najít
správnou míru? Pomůže nám to
řešit křesťanství. To tento praktický
problém přenáší na vyšší roveň.
Přijímáme od lidí mnoho, vlastně
všecko, co patří k životu. Ale sou-
časně víme, že to všecko pochází 
z rukou Pána vesmíru i země, který
je zdroj všeho dobrého. První vděč-
nost proto patří Bohu Stvořiteli.
Jemu jsme zavázáni a podle jeho
vůle pak vracíme lidem to, co jsme
dostali. Zkušenost potvrzuje, že
dovede být vděčný lidem jenom
ten, kdo si den ze dne uvědomuje,
zač všecko vděčí Bohu. Takový
dokáže udělat dobře každému člo-
věku a ví, že je to jeho morální
povinnost. Naopak ten, kdo není
vděčný Bohu Stvořiteli, zapomene 
i na své vlastní rodiče. Ono je ale
skutečně těžké být vděčen jednotli-
vým lidem. Vždyť jeden druhému
slouží jen za peníze nebo z povin-
nosti. Těžko je být osobním v dlou-
hé řadě, kde se čeká na obsloužení.
Avšak pevné vědomí, že existuje
osobní dárce Bůh ve všem, co do-
stáváme, může zase vztahy mezi
lidmi a naší společnost proměnit a
oživit. Proto každý, který se nechá
vést Duchem svatým, jak také sám
věří, pozvedá mysl díkůčinění 
k nebi nejen za uplynulý čas obdě-
lávání, orby, setí, sázení, pečování a
sklízení, ale zároveň uznává, že
veškeré dobro je dar od Boha.
Máme u toho také příležitost proje-
vit lítost nad tím, co jsme my lidé
mnoha způsoby promrhali a po-
škodili mrtvými skutky, lhaním a
nespravedlnostmi. Všechny drobné
i velké urážky života, ony „naše
pravdy“ a „naše prázdné postoje
bratrství“, které způsobují různé
formy lidského, sociálního a ekolo-
gického úpadku. Za to všechno,
jako křesťané, máme a chceme při-
jmout svoji odpovědnost před Bo-
hem, před lidstvem a před Stvoře-
ním. Usilujeme o to, aby v našich
vztazích převažovala Boží milost –
láska odpouštějící a uzdravující.
Proto by v nás měla převažovat ona
dobrá vděčnost, kterou bychom
měli pociťovat ve svých duších,
když pomyslíme na všechny lidi
otevřeného srdce kolem nás. Spoj-
me se společně v tom, že se pokusí-
me vyjádřit sympatii a vděčnost
vůči všem těm, kdo denně drobný-
mi, ale cennými konkrétními gesty
přispívají k našemu blahu, k tomu,
že tu máme svůj domov a svoji far-
nost s kostelem, své přátele, kama-
rády a sousedy. Vděčnost patří těm,
kteří se jakkoli ocitli a žijí v ekono-
mických těžkostech, ale nelitují se,
nestěžují si pořád na něco, dokonce
ani nechovají zášť a výčitky, nýbrž
denně se snaží jednat tak, aby při-
spěli ke zlepšení svých životů a
životů lidí ve svém okolí. Takové
má být naše poděkování. A neome-
zujme se jen na teď. To, o co tu jde a
o co nám má jít je, trvalé, řeklo by
se, ustavičné děkování, protože tak-
to se projevuje vděčná evangelní
láska k Bohu. Bůh Stvořitel je k nám
velkodušný, a my jsme zváni bez
ustání děkovat za jeho dobrodiní,
za jeho slitovnou lásku, za jeho
trpělivost a dobrotu a tak bez pře-
stání žít díkůvzdáním.

Sepsal: 
dušan ehmig, 

pastor dvakačovický

Každý živý jazyk se vyvíjí, některá slova mizí, jiná mění význam a nová
slova se objevují. Mizení slov souvisí s tím, že se týkají věcí a činností, s
nimiž se již nesetkáváme. To ale nemusí být způsobeno tím, že se současné-
ho života netýkají. Příkladem takového slova je hřích. Hláska "ř" svědčí o
tom, že jde skutečně o slovo české, a přesto pro většinu dnešních lidí je to
slovo cizí. Ne že by se hříchu vyhýbali, ale současného člověka hřích neza-
jímá. Do určité míry to platí i o nás křesťanech. Skutečnost, že Boží milosr-
denství je silnější než lidský hřích, jsme si zvykli přijímat natolik samozřej-
mě a zjednodušeně, že o hříchu jako takovém ani nepřemýšlíme, "hřích" se
stává cizím slovem.
Evangelista Jan (či možná některý pozdější redaktor jeho poselství) zazna-
menal příběh o tom, jak Ježíš zachránil ženu přistiženou při cizoložství před
rozhněvaným davem samospravedlivých. On, svatý Boží Syn, zachraňuje hříš-
nici před zbožnými lidmi! To je na první pohled paradox, i když my, zvyklí
na Ježíšův kritický pohled na farizeje a na skutečnost, že nepřišel volat spra-
vedlivé, ale hříšné k pokání (Mt 9,13), jej zde zpravidla nevnímáme.
A máme před sebou další české a zároveň cizí slovo - "pokání". Často bývá
mylně chápáno jako určité sebemrskačství, dobrovolné přijmutí trestu,
avšak ono znamená nové, vyšší poznání, jehož důsledkem je změna hod-
notového systému, myšlení a jednání. A i když v některých textech Nového
zákona dodatek "k pokání" chybí, z jiných míst Písma je zřejmé, k jakému
způsobu života náš Pán lidi volá.
Ve 4. kapitole prvního Pavlova listu do Tesaloniky se několikrát setkáváme
se slovy "posvěcení" či "svatost". To jsou další českému jazyku téměř odci-
zená slova. Souvisejí se směrem lidského usilování. K plně prožívanému lid-
skému životu usilování patří a s ním i sledování určitého cíle. Krásným a
vzácným cílem, který Ježíš nabízí, je Boží království. On sám nám ukazuje
cestu k němu, cestu lásky k Bohu i k druhým lidem, do níž zaznívají Pavlova
slova (1 Te 4,3) "Boží vůle je toto: vaše posvěcení." 
Myslíme-li ve světle evangelia na svou roli ve světě, neobejdeme se bez
oněch běžnému jazyku se odcizujících slov. Bůh v Kristu dokázal, že miluje
hříšného člověka. Kristus přišel na svět, aby nás tíhy hříchu zbavil, aby nám
ukázal, že hřích je kaz na plně lidském životě, že na cestě k Božímu králov-
ství je třeba postavit se proti hříchu, činit pokání a usilovat o posvěcení či
svatost. Boží milosrdenství je silnější než lidský hřích. To neznamená, že by
lidský hřích byl zanedbatelný. Naopak, lidský hřích je hrozný. Stál život
svatého Božího Syna. On svým vzkříšením však dokázal, že hřích nemá
poslední slovo. To má Bůh - Láska skrze Krista a Ducha svatého.

Jiří Nečas

vděčnost
Organizace spojených národů uspořádala první celosvětový sociologic-
ký průzkum. Lidé měli odpovědět na otázku: „Jaký máte názor na
nedostatek masa v Jižní Africe?“ Výsledek? Fiasko! Respondenti z USA
totiž nevěděli, co je „Jižní Afrika“, respondenti z Ruska nevěděli, co je
„maso“, respondenti ze západního Německa nevěděli, co je „nedosta-
tek“, a respondenti z Československa nevěděli, co je „vlastní názor“. –
Dobový vtip lze obdobně aplikovat na zkoumání dopadů rozsáhlého
hudebního odkazu Karla Gotta (14. 7. 1939 - 1. 10. 2019). Písně je třeba
pokaždé zasadit do kontextu.

Zvon a Babička
Z gottovských coververzí (adaptací, předělávek) světových duchovních
písní pravděpodobně přetrvá česká verze písně Amazing Grace (Úžas-
ná milost) s názvem už z hor zní zvon. Původní text, který opěvuje Boží
milost, byl převeden do roviny méně výslovné. Jediným myslitelným
„zvonem“ je nicméně zvon kostelní … Kontext: Na území protektorátu
byly zvony zabaveny v zájmu podpory hitlerovského „válečného úsilí“.
Po válce se zpět do zvonic dostávaly ztuha – namnoze až v době poli-
stopadové. Synodní senior ČCE Miloslav Hájek s nadsázkou prohlašo-
val, že pokaždé, když v Německu zaslechne zvony, dostane vztek …
Sám jsem slýchal zvon z jednoho katolického kostela v bývalých
Sudetech. Gottova píseň vyvolává nostalgii po dobách, kdy tuzemské
zvony nebyly ještě přetaveny v děla (pro wehrmacht) a svět se jevil
„normálnějším“ …      
Z původních německojazyčných písní z gottovské „tvůrčí dílny“ nejspíš
přetrvá prostinká píseň Babička/Babitschka, kterou koncem 70. let Gott
vnutil německým producentům, zpočátku hodně skeptickým. Jinak vý-
lučně německý text obsahuje jediné české slovo: „babička“. (Refrén zní:
„Das war Babitschka.“ / „To byla babička.“) Kontext: „Národní čistota“
je neblahým moderním výmyslem. Spoustě lidí původem ze Sudet
mluví z duše internetový debatér, který pod Gottovým klipem vzpomí-
ná, že oni přece svou „böhmishe Grossmutter“ („babičku z českého
území“) „nannten auch Babitschka“ („také nazývali babička“) … Píseň
Babička/Babitschka oživila žánr písní v tzv. „makarónštině“, tj. střída-
vě ve dvou jazycích. (V televizním pořadu Historie.cz byla citována
ukázka: „Můj zlatej Honzíčku, was hast du gemacht? / Já jsem tě čeka-
la die ganze Nacht.“)

„Parketa“ lehkomyslnosti
Rozkročením mezi kulturami připomíná Gott francouzského zpěváka
Johnnyho Hallydaye (15. 6. 1943 - 6. 12. 2017), jehož rakev vyprovodil
téměř milionový zástup a na jehož pohřbu řečnil prezident Macron. Dle
názoru mnohých je coververze vězeňské balady The House of the
Rising Sun v podání Hallydaye zdařilejší než originál. Slovy „dožiji,
jako dožili jiní chlapi“ dojal nemocný zpěvák na koncertě nedlouho
před smrtí. Karel Gott (jehož coververze dané balady pod názvem dům
u bílých bran v podstatě propadla) si nikdy nepřisvojil žánr sociální
balady ani pózu chlapskou (ta byla ostatně na tuzemské scéně věro-
hodněji obsazena Waldemarem Matuškou). Ustálil se a prosadil na
„parketě“ lehkovážné. Nejedna rozverně pojatá předělávka tak v Got-
tově podání předčí originál (např. Muzika), ba vyprovokovala li-
dovou parodii („Odpusťte mi, paní zlatá, že jsem se vám za ta vrata ...
Mistrál!“) 
Lehkomyslnost až nedávno rehabilitoval francouzský kritik a spisova-
tel Frédéric Beigbeder jako účinnou „protiváhu“ vůči (islámským i ji-
ným) fundamentalismům. (Soubor fejetonů z r. 2018 nazval programo-
vě La frivolité est une affaire sérieuse / Frivolnost je vážná věc.) Zpětně
ji žel nedocenili Gottovi němečtí producenti. Patrně pod jejich vlivem
zařadil zpěvák do německé autobiografie vydané r. 2014 (s titulem
Zwischen zwei Welten / Mezi dvěma světy) pasáž, podle níž byla píseň
Kávu si osladím v Československu zakázána, neboť zmínka o předvá-
nočním „trochu větším oslazení kávy“ prý působila jako „kritika nedo-
statkového hospodářství“. Kontext: Pokud byl něčeho v normalizačním
Československu nadbytek, byl to cukr. Řadový občan si tenkrát ťukal na
čelo, že ač jsme v rámci Rady vzájemné hospodářské pomoci (RVHP)
cukrovarnickou velmocí, dovážíme třtinový cukr z Kuby. (Mistr jako by
chtěl do písně dodatečně ke konformismu vložit ještě protirežimnost –
s podobnou lehkostí, s jakou v písni Je, jaká je opěvuje tutéž dívku zá-
roveň jako „štíhlou“ i „klenutou“ …)  
Uzavřeme: Když přizval Václav Havel v rámci sametové revoluce na
balkón Melantrichu ke zpěvu československé hymny ke Karlu Krylovi
Karla Gotta, přizval k emigrantovi nikoli „dalšího disidenta“, nýbrž
právě notorického slavičího přelétavce, profitéra a „nedisidenta“. Daný
krok dokládal Havlovu velikost i geniální odhad. (Mezi lidmi se hned
rozšířil ironický komentář, že revoluce evidentně vyhrála, neboť se „při-
pojil už i Karel Gott“.) Dá-li v rehabilitaci frivolnosti další vývoj zaprav-
du Beigbederovi a Havlovi, není vyloučeno, že Gottových lehčích písní
nakonec přetrvá více než jeho písní vážnějších… (K písním Babylon a
Cesta rájem viz blíže kritické články v posledních číslech ET-KJ z let
2009 a 2010.)

František Schilla

česká, a přesto cizí slova

zní zvon
(k odkazu karla gotta)

demokracie je, když dva vlci a jedno jehně hlasují, co bude
k večeři. 
svoboda je, když dobře ozbrojené jehně odmítá hlasovat.

benjAmin FrAnklin (1706 - 1790)
americký vědec, vynálezce, občanský aktivista, 

státník a diplomat 



Evangelický farář Jan Karafiát vydal
roku 1876 anonymně a vlastním ná-
kladem knížku pro děti nazvanou
BROUČCI. Dodnes je považována
za jedno ze základních děl české lite-
ratury pro děti. Sedmnáct let od prv-
ního vydání se o ní prakticky nevě-
dělo, až byla konečně uveřejněna
přejná recenze. Kniha pak byla rych-
le vyprodána a od roku 1894 začala
být znovu a znovu s  různými ilus-
tracemi vydávána, a to až do desáté-
ho vydání anonymně. Tehdy se ko-
nečně skromný autor ke svému dílu
přiznal veřejně. V češtině se už doč-
kala kolem 100 vydání. Je ceněna
pro básnický jazyk a kupodivu
moderní chápání psychologie dítěte,
ač sám autor vlastní rodinu nikdy
nezaložil. Autorská práva Karafiát
odkázal Českobratrské církvi evan-
gelické, pro kterou to je zdroj peněz
na vydávání Biblí a teologické lite-
ratury. 
Vzpomínám na svého spolupracov-
níka v ČSAV, který pravil, že ji svým
dětem nekoupí pro pasivní až trpný
postoj Broučků k životu: A jestliže oni
zmrznou, oni poslušně zmrznou… To
bylo knížce vytýkáno z  více stran.
Tito kritici si zaměnili odevzdanost
křesťanů do Boží vůle s neochotou
zápasit „o lepší zítřky“.
„Broučci“ byli přeloženi do pěti ja-
zyků včetně němčiny a angličtiny.
Překlad do ruštiny pořídil český
komunista v roce 1947, ale důklad-
ně ho „desakralizoval“, udělal tedy
z Broučků ateisty. Na zásah Čes-
kobratrské církve evangelické nebyl
v  SSSR tento překlad vydán, ale
následně byly v Rusku odmítnuty 
i poctivé překlady rovněž z Česka.
V domovské zemi knížka posloužila
i k  produkci několika úspěšných
českých animovaných filmů pro
děti. 
Máte-li děti, jistě vlastníte tento lite-
rární skvost v knihovně – nebo je to
vaše vzpomínka na dětství. Velmi
populární jsou RANNÍ A VEČERNÍ
MODLITBY BROUČKŮ: Ó, náš milý
Bože – povstali jsme z lože - a pěkně tě
prosíme – dej, ať se tě bojíme – bojíme a
posloucháme – a přitom se rádi máme…
Podvečer Tvá čeládka – co k  slepici
kuřátka – k ochraně tvé hledíme – laska-
vý Hospodine. Obě byly zhudebněny
a jsou v  evangelických zpěvnících,
v  našem Křesťanském kancionálu
pod čísly 480 a 477. Zpíváte je se
svými dětmi? Už méně se ujala další
Karafiátova knížka Broučkova po-
zůstalost..
Broučci jsou v Karafiátově knize po-
lidštěni, jsou to maličcí lidé, kteří žijí

řadu let, mají se rádi, věří v Boha a
žijí podle toho. Jediný rozdíl od lidí
je noční létání s lucerničkou a zimní
spánek Broučků. Dokonce se z oken-
ní římsy účastnili i evangelické bo-
hoslužby. Za svůj životní úkol pova-
žovali svítit tvorům i lidem v noci na
cestu. Probíhá tam také osobní zápas
s  neposlušností a úrazem hlavního
hrdiny, malého Broučka. Ale dojde
k usmíření a šťastnému konci. Kara-
fiátova knížka je bezesporu nejús-
pěšnějším dílem v  české literatuře,
které má přiblížit a zřejmě po ge-
nerace přibližuje dětem krásu víry 
v dobrotivého Boha – kupodivu 
v evangelickém až „helvetském“ po-
jetí.
Přírodní život SVĚTLUŠEK (LAM-
PYRIDAE) je samozřejmě jiný. 
Okouzlující je to, co inspirovalo mla-
dého faráře-spisovatele: poletování
zářivých světélek noční tmou. Jistě
jste to už dětem také ukázali, i když,
žel, světlušek hodně ubývá, někde
už prý o 70 %. „Svatojanský brou-
ček“ se v  naší přírodě objevuje od
června, okolo svátku sv. Jana (24. 6.),
do srpna až září. Jejich rozměry jsou
1-2 cm. Létající je pouze sameček,
který je menší a má svítící orgány na
zadečku (obrázek). Umí svoje světlo
zhasnout, a tak uniknout lovci. Větší
samička nemá krovky ani křídla.
Svítí na zemi a čeká na samečka
(obrázek). Má více zářivé energie
než on. Světlem se přivolávají k pá-
ření. Zelenavé světlo vzniká působe-
ním luciferinu, je to tzv. bioluminis-
cence, chemická reakce v  buňkách.
Nevyzařuje žádné tepelné záření, 
90 % vložené energie je přeměněno
na světlo, což je hospodárnější svíce-
ní než u dnešní nejúspornější žárov-
ky. Larvy žijí a vyvíjejí se 2-3 roky,
loví drobné měkkýše. Mají zimní
spánek. Dospělí brouci žijí jen krát-
ce. Světlušky jsou rozšířeny po ce-
lém světě až k polárnímu kruhu.
Rozpor poezie Karafiátových brouč-

ků s  přírodní realitou nás nemusí
mrzet. Všecky pohádky idealizují a
přetvářejí nějaké skutečnosti. Na
zmíněné knížce je obzvláště cenné
životní svědectví věrného křesťana
kalvinisty. Ještě v  penzi kázal kaž-
dou neděli odpoledne ve svém bytě
Na Smetance v  Praze, kde jeden
starý bratr z našeho vinohradského
sboru, obuvník, často sedával jako
posluchač vedle profesora T. G. Ma-
saryka. A co se týče umělecké inven-
ce, Karafiát jistě inspiroval Josefa
Haise Týneckého k  jeho několika
knihám o profesorovi Chrobákovi 
a jeho asistentu Komáru pisklavém.
Ty už dnešní děti asi neznají, zato
milují knížky entomologa (hmyzo-
znalce), spisovatele a okouzlujícího
kreslíře Ondřeje Sekory a fandí jeho
skvělým hmyzím hrdinům, Ferdovi
Mravenci a brouku Pytlíkovi – který
se mimochodem v přírodě nevysky-
tuje na rozdíl od všech dalších posta-
viček Sekorových knížek.

Pavel Javornický

Klima se mění. Měnilo se i v minulosti. Jenže rychlost současných změn
je zřejmě zcela bezprecedentní. A lidská činnost, především emise skle-
níkových plynů či ovlivňování přítomnosti a rozložení vody v krajině,
tento proces podporuje. Jak velký je lidský podíl na globálním oteplo-
vání Země, to se nedá přesně kvantifikovat, a tak se spokojme s kvali-
tativním vyjádřením, že s velikou pravděpodobností je hodně výrazný.
Hlasy, že by člověk s tím konečně měl něco dělat, se už neozývají jen od
environmentalistů, ať už amatérských či profesionálních, nýbrž doslova
z nejrůznějších stran. Probíhají konference na nejvyšší úrovni, státy při-
jímají své závazky týkající se především omezení emisí skleníkového
oxidu uhličitého. 
dnes už žije hodně lidí, kteří nezažili závazky za komunistů; tehdy
jsme se museli zavazovat kde k čemu, ale výsledek pak už téměř niko-
ho nezajímal, případně "se vytvořil administrativní cestou". Když dnes
čteme o závazcích, které státy přijímají, a současně o přípravě nové
dráhy na Letišti Václava Havla či o rozšiřování dálniční sítě, vypadá to,
že ani závazky států (či našeho státu) ve prospěch klimatu nejsou míně-
ny odpovědně, že se podobají zmíněným závazkům za vlády komu-
nistů. 
Varování před antropogenními vlivy na klima zní naléhavě. V poslední
době se až určitým šlágrem staly výzvy švédské studentky grety Thun-
bergové. Je hodně pravděpodobné, že jí věcně lze dát za pravdu. Forma,
jakou své varování prezentuje, však může být kontraproduktivní.
Nikde v Bibli nečteme, že "tím největším" by byly klima či atmosféra.
Pavel píše do Korintu zcela jednoznačně, že největší je láska. Pán Ježíš
jako nejvyšší normativ pro lidské jednání klade přikázání lásky. Jaké-
koli snažení bez lásky je marné. "Kdybych mluvil v jazycích lidí i andě-
lů, bez lásky je to jen dunění zvonu, řinčení činelů. Kdybych uměl pro-
rokovat, rozuměl všem tajemstvím, měl všechno poznání a víru, že bych
i hory přenášel, bez lásky nejsem nic. Kdybych rozdal vše, co mám, kdy-
bych dal i vlastní tělo, abych se proslavil, bez lásky je mi to k ničemu"
(1 K 13,1-3).
Jako křesťané víme o odpovědnosti za stvoření. Ta se musí projevit i 
v současné "klimatické nouzi". Máme být světlem světa a solí země. Je
třeba volat k pokání - ke změně myšlení a jednání. Změněný způsob
života by nepotřeboval ani novou letovou dráhu, ani další dálnice. Nade
vším však je láska. Ta musí pronikat našimi myšlenkami, cíli i jedná-
ním. Netrpí dnešní svět především "nouzí lásky"?

Jiří Nečas

ekumenické nešpory 
připomněly 399. výročí bitvy na bílé hoře

Ekumenické nešpory ke vzpomínce na oběti bitvy na Bílé hoře se usku-
tečnily v neděli 10. listopadu v bělohorském kostele Panny Marie Vítězné.
Nešpory společně provázeli Tomáš Holub, biskup plzeňský a předseda
rady ČBK pro ekumenismus, a Daniel Ženatý, synodní senior Českobratr-
ské církve evangelické a předseda Ekumenické rady církví (ERC) a bene-
diktinská řádová sestra Stanislava Francesca Šimuniová z místní řádové
komunity. Tomáš Holub a Daniel Ženatý společně pronesli dialogické kázá-
ní. Na závěr pak účastníci mohli zapálit svíčku u hrobu neznámých obětí
bitvy na Bílé hoře. „Ekumenismus patří k nepostradatelné identitě naší
církve podle slov sv. Jana Pavla II. Součástí ekumenismu je také léčení ran
minulosti a společné ekumenické nešpory na Bíle hoře jistě k jedné z důle-
žitých možností, jak léčit rány naší historie v náboženském rozměru, patří.
Proto jsem rád, že se jim můžu aktivně účastnit a tak připravovat to, co
bude následovat příští rok při 400. výročí této neblahé bitvy,“ uvedl To-
máš Holub. Nešpory připravilo Opatství Venio, Ekumenická rada církví 
v ČR a Česká biskupská konference jako připomínku 399. výročí bitvy na
Bílé hoře. „Bílá hora je místem symbolického i faktického rozdělení naší
společnosti. Je to jenom modlitba, která dokáže toto rozdělení obrátit ve
smíření,“ zdůraznil generální sekretář ERC Petr Jan Vinš 
Po nešporách následoval koncert, na kterém zazněla skladba H. I. F. Bibe-
ra Mysterien - Sonaten. Zahrála sestra Marie Magdalena Fuxová OSB na
housle a Linda Sítková na varhany.

eRC

FARNí SBOR ČCe V LANŠKROuNě
HLedá duCHOVNíHO na plný úva-
zek s předpokládaným nástupem
podzim 2021. Byt pro duchovního
je součástí sborového domu. 
Bližší informace:
u kurátora sboru Jana Marka, 
mail: marek@kantes.cz.
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inzerce

Pozvánka

karafiátovi “broučci”

MOKJ V KOLíNě ZVe NA "eKuMe-
NiCKé AdVeNTNí SHROMáŽděNí" se
zpěvy a hudbou + film Příběh
zrození (Marie a Josef) = 96 min.
Shromáždění se koná v neděli 1.
prosince v 15 h ve sboru ČCE,
Politických vězňů 560.

klimatická nouze?

nové číslo účtu u Fio banky
2101709261/2010

Klášterní kostel Panny Marie Vítězné měl připomínat slavné vítězství císařských
vojsk a Římskokatolické církve. Předchůdcem byla jednoduchá kaple vystavěná po
bitvě na Bílé hoře mezi lety 1622–1624, která sloužila jako místo uložení ostatků
vojáků, které nebyly řádně pohřbeny a zůstaly v okolí Bílé hory ještě dlouho po bitvě.


