
ZoufAlý výkřik k HospodiNu
žAlm 38,23

Hospodine, ty mě neopouštěj, nevzdaluj
se ode mne, můj Bože, na pomoc mi
pospěš, Panovníku, moje spáso!, volá tu
král David. Protože i toto jeho volá-
ní k Bohu o pomoc, volání v důvěře,
že právě i teď jej Bůh slyší, je součás-
tí, obsahem, jeho spásy.
Ale nejen to. K Davidově spáse patří
i odhalení nepřátel, kteří jej na živo-

tě ohrožují a kterými nejsou ani tak
ti druzí, jako spíš - on sám. Jeho
vlastní nepravost a jeho vlastní
hřích!
Tolikrát jsem zapomněl na tvou
ruku, na tvou moudrost a lásku. To-
likrát jsem si myslel, že jsi mě opus-
til, že jsem sám, že všude okolo mě
je pusto. Tolikrát viděl jsem jen sebe
a tebe jsem nehledal. Tolikrát jsem
ublížil… Tolik mých nepřátel. Pro-
tože tolik mých chyb, tolik mé sle-
poty, tolik mé touhy být tím prv-
ním.
Já, já takový jsem. Protože moji – ve
mně a ze mě zrození – mí nepřátelé
jsou.
Slepý a nesoběstačný, omezený, mý-
lící se a chybující, sám sobě nepříte-
lem. Tak se král David viděl. Ale
také: Bohu blízko, protože Bůh je
blízko jemu, protože Pán Bůh je s
ním… Proto k němu taky David vo-
lal – o pomoc. Protože: kdy a v čem
už jeho pomoc nepotřebujeme?
Ne já, ale ty, Hospodine, tvé slovo,
tvá vůle, tvá přítomnost – to je
dobré. A zlé, zlé je o tom nevědět,
nevidět to, nepočítat s tím. Zlé je ne-
vidět svou nouzi, svou vinu a svůj

hřích - své nepřátele - a tvou ohrom-
nou lásku, v níž mě z této mé nouze,
z mého vlastního zajetí, znovu a
znovu vytahuješ.
Já jsem ten zlý! Já s tvou moudrostí
a dobrotou nepočítám. Já na tvou
přítomnost znovu a znovu zapomí-
nám. Já k tobě nevolám. Já činím 
z dobrého zlé! Proto na pomoc mi
pospěš, Panovníku, moje spáso! - Nejen
kvůli mně. Ale právě i kvůli těm
druhým. Abych je svou nepravostí a
svým hříchem neoslepil, nesvedl,
neublížil jim, nestal se jim překáž-
kou na cestě s tebou.
I toto je totiž podstatnou a neodděli-
telnou součástí Davidovy spásy: jis-
tota, že tady nejde jenom o něho. Že
stejně, úplně stejně, jde Pánu Bohu i
o ty vedle. Že jsme jeden lid… 
David Bohem spasený. Protože už 
v nouzi. Protože už k Pánu Bohu vo-
lající, o pomoc volající. Nejen kvůli
sobě.
Nevyznali bychom v Kristu o sobě
nakonec přesně to stejné, co tu o so-
bě vyznává i král David? Nevolali
bychom stejně jako volá on?

Petr Grendel, 
farář FS Čce v Hronově
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„Suď mne, ó Bože, zasaď se o mou při; od
národu nemilosrdného, od člověka lstivé-
ho a nepravého vytrhni mne.“

Žalm 43,1
Věříme? Kdysi to znamenalo slyšet a
poslechnout. Jít. Na rozdíl od Abra-
hama máme co činit se zosobněným
Slovem. Mojžíšův JSEM se stal tě-
lem, obrazem Boha neviditelného.
Přidali jsme se k těm, kteří od věků
sledují Boží zjevení v Ježíši z Na-
zaretu. Spolu s nimi přijímáme je-
ho svědectví osvobozující Pravdě 
(J 18,37). I nám rozdáváš svou duši
(PSYCHÉ) – práci své duše (Iz 53,11)
– na vykoupení za mnohé (Mk 10,45).

Proměňuješ nás. Vírou nás vysvobo-
zuješ ze služebnosti tomu horšímu v
nás i mimo nás, z démonie vroze-
ných i získaných závislostí a návy-
ků. Tak se nám v tobě, Kriste, přibli-
žuje Boží kralování. Víra je jeho
mocné dílo v nás (Ko 2,12). Zůstat ve
tvé řeči, slyšet a přijmout tvé Slovo,
znamená být u toho (J 8,31-32), za-
kládat bezpečně a žít orientováni
tvojí přítomností, tvým slovem. V no-
vém duchu, novým srdcem v darech
Nové Smlouvy.
To si ovšem osobují mocipáni a ředi-
telé tohoto světa. Usilují o nás, o naše
vědomí. Kupují si media, platí agitá-

tory. V kurzu jsou profesionální lhá-
ři, falešní zpravodajové, prodavači
svědomí. I tenkrát to měli zmáknuté
jako dnes... Bůh? Není-li mrtev, asi
taky odněkud vládne, ale takhle na
tělo? To by o tom naše info muselo
něco mít. Pokání? Evangelium? Ne-
ní to trochu pasé? Klikněme si na to...
On ten Nazaretský nejen dělá, že je
mu shůry dáno. On na to má a lidi 
to táhne, získává preference, ále...
Koukněte třeba dneska na cestu pod
městem. Posadí ho na osla, lidi se
sbíhají, ohromná šou. Příslušníkům
se to pochopitelně nezdá: „Zkroťte si

Alternativa? iz 52,13-15; J 6,37-46

Nikoho zřejmě nemohlo překvapit, že ve středu 24. ledna schválila
poslanecká sněmovna návrh komunistických poslanců na zdanění fi-
nančních náhrad za majetky církví nevydané v restituci. Pro návrh hla-
sovali nejen komunisté, ale i ČSSD, ANO a SPD. Na odpor se nezmoh-
li ani poslanci těchto stran, o kterých je známo, že se hlásí k některé círk-
vi. Hlasy ODS, Pirátů, TOP 09, KDU-ČSL a Starostů neměly šanci této
nespravedlnosti zabránit. Z argumentace, kterou komunisté předváděli,
bylo zjevné, že jim šlo hlavně o to “potrestat” Římskokatolickou církev,
nejvíc to však postihne menší církve a především Federaci židovských
obcí. V tomto případě je to jako okrást zavražděného, jak uvedl tajem-
ník federace Tomáš Kraus. Židovským obcím byl totiž zabaven majetek
za druhé světové války, po ní i po únoru 1948, a to za situace, kdy více
než 90 procent jejich členů bylo vyvražděno. Přestože je naděje, že
Ústavní soud zákon zruší, představitelé církví mají z budoucího vývoje
obavy. Mnozí řadoví členové církví nejenže jejich obavy nesdílejí, ale
poctivě hledají cesty, jak dál. 

* * *
Je ATOMiZAce SbOrů HrOZbA NebO VýZVA?
V poslední době se hodně hovoří o zdanění restitucí, tedy o úbytku
peněz v církvi. S tím souvisí pravděpodobné propouštění a zřejmě i to,
že církev už nebude moci fungovat ve stávajícím rozsahu. V Písmu je
psáno, hledejte nejprve Království nebeské a vše ostatní vám bude při-
dáno. Myslím, že bychom se neměli tolik bát. Stejně jako Job, který o
všechno přišel, ale boha nezavrhl a ten ho nakonec obdaroval dvojná-
sobně. Kdybychom měli dostatek věřících, možná bychom nepotřebo-
vali restituce. Nebo by stačilo, kdyby nám Hospodin poslal jednoho
věřícího miliardáře, kdo ví. Měli bychom doufat.
Jednou ze souvisejících hrozeb, o které se také hovoří je atomizace
sborů. respektive ty, které se uživí bez podpory celku církve, by se pak
klidně mohly trhnout nebo neposlouchat, což nelze dopustit. V nesoli-
dární církvi na tom něco asi bude. což to ovšem pojmout tak, že právě
takové sbory mohou být do budoucna pro ty menší záchranou?
Domnívám se, že větší svoboda a tím i větší samostatnost sborů je lep-
ším předpokladem k budoucímu přežití. Samozřejmě, mnohde je to
nereálné, ale myslím, že je dobré o to usilovat.
Ostatně všechny centrální modely typu, že budeme vybírat všechny
nájmy na jeden účet a pak se bude rozhodovat, které kostely se opraví,
nejlépe jednou firmou, jsou většinou ekonomicky neefektivní. Zku-
šenosti praví, že ti domácí často se svými penězi hospodaří líp. Stejně
tak jsem přesvědčen, že by i restituce byly mnohem lépe využity, kdyby
se prostě peníze rozdaly na sbory podle počtu členů k 25/2/1948. A ato-
mizace? Není to spíš přirozený stav, kam spějeme? Neměla by církev
držet pohromadě na jiných hodnotách než na penězích?
Kdysi o prázdninách v Kanadě jsem se divil, proč jsou tam všechny kos-
tely, které jsem navštívil, plné. A bylo mi místními vysvětleno, že prázd-
né kostely tam nejsou proto, že se neuživí. Jasné jako facka. Někdy mi
také přijde, že i různé spolky žijí více v realitě než církve, třeba klidně
přiznají, že nemají peníze a že asi budou muset ukončit svoji činnost. A
právě v takovou chvíli někdo přispěje, aby zachránil spolek koček, jiný
koupí hasičům novou hadici či se vyhlásí sbírka na nemocnici. Ptám se,
může církev pravdivě přiznat, jak na tom je, a nestydět se za to? Není
lepší žít v Pravdě a poprosit nejen věřící, ale i veřejnost o pomoc?

ivo Kraus

poslanci schválili zdanění
finančních náhrad

Dokončení na str. 2

Již po třinácté se bude v České republice konat v týdnu od
11. do 17. 2. 2019 Národní týden manželství. NTM 2019
nese motto Zabijáci manželství a jak se jim bránit. Týden
manželství již tradičně odstartuje v pondělí 11. 2. tisko-
vou konferencí v Senátu od 10 hodin. Tisková konference
proběhne pod záštitou senátora Marka Hilšera, který na ní
vystoupí i spolu se svou manželkou Monikou. Mezi řeč-
níky budou také manželé Rosákovi a další osobnosti a
odborníci zabývající se manželstvím a jeho podporou.
Každý rok se v rámci tohoto týdne koná více než 100 akcí
po celé České republice. Jejich přehled můžete najít na
stránkách www.tydenmanzelstvi.cz, kde mohou místní
pořadatelé registrovat i své akce v rámci NTM a dát tak o
nich vědět ostatním. Během Týdne manželství 2019 bu-
dou také na více než 50 místech po celé ČR probíhat Manželské večery v rámci iniciativy Zveme Česko na rande, jejíž je NTM
partnerem. Mnoho průzkumů ukazuje na klasické zabijáky, jakými mohou být konflikty ohledně peněz nebo vysoké zadluže-
ní, sexuální frustrace někdy vedoucí až k nevěře, nedostatek času na druhého a fyzické vyčerpání, sobectví, nezdravé vztahy
s příbuznými, nerealistická očekávání, majetnický nebo manipulativní vztah k druhému, úspěch či naopak krach v podniká-
ní, závislost na alkoholu, hraní či další závislosti. 

z tiskové zprávy NTM

AktuAlitA: NárodNí týdeN mANželství už potřiNácté
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Z církví doma i ve světě
Americké vykopávky v sodomě
Tým amerických archeologů pod vedením Philippa Silvia a Stevena
Collinse se v letech 2005-2015 zabýval vykopávkami u Mrtvého moře.
Objevili velké město Tell el-Hamman ze střední doby bronzové (2000 -
1540 př. Kr.) vybudované z nepálených cihel a vápence a s mohutnými
hradbami. 
Město bylo zničeno náhle velikým žárem (asi 8000 - 12000 °C), pravdě-
podobně explozí meteoritu nad dnešní rovinou Střední Ghor. Nalezené
keramické střepiny se skelnatým povrchem jsou srovnatelné se střepi-
nami z Hirošimy po atomovém zásahu 1945. Jde o plochu o rozloze asi
500 km2. Pod silnou vrstva popela a soli z Mrtvého moře zůstala úrod-
ná oblast s nalezišti asfaltu, takže byla nadlouho neobyvatelná.  
„Údolí Siddim se propadlo a stalo se mořem s věčně stoupající párou a
bez ryb, obrazem pomsty a smrti nad hříšníkem.“ (Fénický kněz San-
chuthiaton – podle W. Kellera, A Bible má přece pravdu 1955.)

Bohuslav Vik - (podle SONNTAGU 2/2019)

kArdiNál dukA udělil důtku
Z vyjádření Tomáše Halíka: „Informace o „Napomenutí“, které mi udě-
lil arcibiskup Duka, pronikla do médií bez jakékoliv mé iniciativy a pro-
ti mé vůli, považoval jsem zprvu za vhodné, aby takové věci zůstaly
„doma“ a tam se klidně vyjasnily. Nyní je však debata v plném proudu
a Arcibiskupství pražské – v době pro sebe k tomu nejméně politicky
vhodné - zveřejnilo k té „kauze“ oficiální sdělení, které obsahuje dvě
tvrzení, obě však nepravdivá. Tvrdí se v něm, že „Toto ‚napomenutí‘ je
v souladu se stanoviskem České biskupské konference (ČBK), tedy
všech diecézních biskupů”. Na můj dotaz mi hned tři biskupové sdělili,
že s touto věcí nemají nic společného, a dva nevědí o tom, že by o té věci
vůbec jednala biskupská konference a vydala nějaké společné stanovis-
ko. Ostatní mi neodpověděli; žádný však tu informaci o společně vyda-
ném stanovisku nepotvrdil.
Když podobná napomenutí a výtky „neloajality“ dostávali před ještě
cca 70 lety myšlenkově otevření teologové - kteří se později stali hlav-
ními poradci koncilu a řada z nich obdržela ve stáří kardinálské hod-
nosti - tak jim to opravdu všemožně ztrpčovalo život. Avšak i oni našli
cestu, jak zachovat věrnost a loajalitu k církvi a přitom nezradit své svě-
domí – v tom jsou mi vzorem.
Já stále vyzývám křesťany, kteří jsou mnoha současnými věcmi znechu-
ceni, aby se poučili z mnohých krizí dějin a nenechali se znechutit, aby
církev neopouštěli, ale snažili se trpělivě podle vzoru papeže Františka
a mnoha světců, kteří si vždy v ní v nejrůznějších dobách užili své, ji při-
bližovat duchu evangelijní svobody a radosti. Církev stále nosí v sobě
příliš mnoho cenných věcí, než abychom ji nechali zdiskreditovat nevě-
řícími obhájci povrchního „katolicismu bez křesťanství“.“ 

(-dleln)

Po maturitě v roce 1942 se Josef
Smolík stal prozatímním diakonem
ČCE v Rokycanech a při tom studo-
val teologii v kurzu synodní rady. 
V r. 1945 se stal vikářem v Pardu-
bicích, v. r. 1947 v Praze u Klimenta, 
v r. 1949 farářem v Pardubicích a 
v r. 1962 v Praze u Salvátora. Mezi-
tím v letech 1948 - 1949 studoval 
v New Yorku. V r. 1948 promoval a
v r. 1950 habilitoval na evangelické
bohoslovecké fakultě v Praze. V r.
1963 podnikl přednáškové turné po
USA. V Praze přednášel jako docent
a od r. 1966 jako profesor praktické
teologie. V letech 1978 - 1990 byl pět-
krát děkanem bohoslovecké fakulty,
1990 se přičinil o inkorporaci ETF do svazku Univerzity Karlovy. Byl
předsedou Kostnické jednoty a účastnil se práce Světové rady církví.
Redigoval Křesťanskou revui a spolupracoval v redakci německé ZKZ.
V zahraničí obdržel několik čestných doktorátů teologie.
V teologii navazoval na J. L. Hromádku, S. Daňka, J. B. Součka, K. Bar-
tha, D. Bonhoeffera, R. Niebuhra a P. Tillicha.  Zdůrazňoval význam Bo-
žího slova a svátostí: hovoříval o „svátostném prostoru“ v církvi, která
je křtem a večeří Páně formována k zodpovědnému životu uvnitř i 
v sekularizovaném světě.
Z jeho četných spisů jmenujme:
Současné pokusy o interpretaci evangelia (1966) - vyšly i překlady do ang-
ličtiny, ruštiny, japonštiny a korejštiny, Kázání v reformaci (1954),
Kapitoly z liturgiky (1960), Radost ze Slova (1983), Kristus a jeho lid (1993),
Jan Hus mezi epochami, národy a konfesemi (1995), Křesťanství bez antijuda-
ismu (2002) a J. L. Hromádka - život a dílo (1989).

„Služby Boží představují střídání Božího i našeho volání a odpovědi: shromáž-
dění sboru, vzývání Boha, slyšení Slova, obecenství s Bohem, účast na životě
bližního a zmocnění k poslušnému životu ve světě.“

(Agenda ČCE I.- Vysvětlení 1983)
bohuslav Vik

tam ty děti! Jakýpak Hosanna zrov-
na dneska, že?“
Byl prý u toho viděnej i nějakej La-
zar z Betany, co měl bejt mrtvej a
zase ožil. Znáte to, lidi toho seme-
lou! Podle očitých svědků se z toho
ten na oslu u hradeb rozplakal.
Chápete? Lídr v slzách? To je, co?
Ale pak se sebral a s galilejskou par-
tou si došlápl na chrámovej byznys,
že tam chce klid k modlitbě. Chaoti
venku hecujou dav: „Ježíš ve městě!
Už je to tady!“ Jenže co, že? Lidi
chtěj pozitivní program.
Hrozilo, že se do sebe pustěj. Hoky-
náři posháněli chrámovou stráž.
Stmívá se, shromáždění se beze ztrát
rozešlo. Mistr couvá, snad měl inci-
dentu litovat: „Snědla mě horlivost
pro tvůj dům, Otče...“ Kaifášova če-
ládka má pohotovost, moment pře-
kvapení je v háji, zaručeně po nich
půjdou. Všech třináct narychlo mizí
do Betany.
U Šimona Malomocného je místa
dost, a Lazarovy sestry si to ujít ne-
nechají. S milovaným Mistrem je to
prý nahnuté a tak se chápou příleži-
tosti a překvapí. Mezi stolujícími
jedna zničehožnic rozlomí pečeť ala-
bastrové nádobky, a jakousi vzác-
ností skrápí Ježíše. Domem se line
nardová vůně.
Ne každý si to užívá. „Na kolikpak
takovej prézent přijde?“ koukají
někteří stranou. „Byly v tom prachy,
a máme tu chudé, že,“ dokázali by
se jináč postarat...
„Co ji trápíte?“ rozjasní Mistr na
okamžik ženinu tvář, ale vzápětí
zmíní svůj pohřeb a to nepotěší. Jako
by se královských ambicí vzdával...,
a tehdy to Judovi Iškariotskému do-
cvaklo. Pomyšlení vzít to jinudy.
„Uznej, Ježíši,“ říká si, „za třicet
stříbrných, no neber to. Ty už si po-
radíš...“
Nám, kteří myslíme, že víme, jak to
dopadne, asi na mysl přijde, jak
strašlivě je vinen... syn Šimona Iška-
riotského. Vinen tělem a krví Páně,

řekne později apoštol o tom, kdo by
ve shromáždění ledabyle a jaksi ne-
hodně přistupoval k památce té
smrti (1 K 11,27). Býváme snad vinni
Boží bolestí? Ten Juda to možná taky
tak zle nemyslel. „Já si přijdu na své,
a Pán už to nějak zařídí, že?“ umíme
si to okecat.
Podívejme se blíže na tohoto aktiv-
ního Ježíšova oponenta v osobě Jidá-
še, učedníka, jemuž jde o věc. Mož-
ná, že myslí politicky: nějak postrčit
to království. Já a Mistr víme své,
ovšem on, empatický citlivka, to vidí
jinak. Lidi ho berou, jenže takhle se
nedočkají. Třeba je nakrmí takřka 
z ničeho, ekonomika – fajn, ale do
přímého střetu s nepřáteli se nikdy
nepustí, čímž s evangeliem králov-
ství zůstává mimo realitu. Vezmu to
na sebe. Bude to jízda! Ještě rád na-
skočí, a zvedne Jeruzalém jako vče-
ra, avšak tentokrát jasně proti. Proti
šejdířům, korupčníkům a cizím žol-
dákům, proti škůdcům..., prostě
proti. „Jeden z vás mne zradí?“ Inu,
tak to chodí. Aspoň víš, Ježíši, o co
jde. Soud dějin mi dá zapravdu. „Co
činíš, čiň spěšně?“ Jasně. Tím kusem
chleba se mi svěřuješ. „Jezte, to je
moje tělo...“ My dva přece víme své.
S tím možná vede Juda Iškariotský
Kaifášovu sebranku do noční zahra-
dy, aby situaci vyhrotil, a tak vypro-
vokoval, jak doufá, skrytou moc
shůry, která s nimi zamete...
„Zdráv buď, Mistře!“ významně na
Ježíše pomrkává, když ho před
ostatními líbá.
„Políbením Syna člověka zrazuješ?“
Věci dostanou nenadálý spád, rá-
zem jde o život, a přijde nám, že si
nešťastník zadělal na škodu věčnou.
Nevíme. Hned vedle Šimon tasí:
„Budeme se prát? Neříkal jsem to?
Měli jsme zůstat v chýších na té
skvělé hoře svaté“... 
Starostí o tento život si ti dva spolu
příliš nezadají. Jeden se rozpláče,
druhý bez ponětí, že by se i nad své-
volí k smrti ještě mohlo rozbřesk-
nout, si zoufá (Mt 27,3 Mk 14,21).

Jak přečkáš, Ježíši? Na kolenou, vy-
slyšen v úzkosti (Žd 5,7), už víš, že
utrpením i smrtí proneseš evangeli-
um království a své svědectví Prav-
dě. Otřesené věřící že svou obětí vrá-
tíš životu s Bohem, a nadto i z těch,
jejichž svévolí a nenávistí teď raněn a
ubit krutě umíráš (Iz 53,4), některé 
k Pravdě obrátíš. Duch zjevuje Synu
člověka kudy. Kudy že se děje
Otcova vůle k životu (J 12,50), k ži-
votu věčnému, jehož je on, smrtelný
Ježíš mezi smrtelníky a přitom obraz
Boha neviditelného, působcem a
dárcem (Ko 1,15).
V té jistotě pevně stojí před svými
soudci, trapiči a katy, jist, že jej Otec
oslaví. Svým vzkříšením mnohé
probudí k živé naději (1P 1,3).
Spáčům se zasvítí Kristus (Ef 5,14).
Nemylme se. Tak, jako tenkrát v je-
ho blízkosti, dává o sobě lstivě vědět
domnělý anděl světlosti (2 K 11,10) 
i nám. Nabídkou, jak to zobchodo-
vat nebo aspoň s výhodou naředit,
nás vzdaluje našemu bytostnému
určení, odcizuje nás jednotě s Otcem
a Synem v Duchu svatém. 
Máme jinou představu? Rozumné
řešení? Šikovnou alternativu? Iška-
riotský Juda na to dojel. Amen.

Modlitba:
Bože, v Pánu Ježíši Kristu náš Otče, svě-
řil jsi nám život. Snažíme se pochopit
sebe, své poměry, stav a souvislosti své-
ho života. Ohlížíme se po jeho smyslu.
Vírou nám otvíráš své Slovo a v Pánu
Ježíši Kristu nám přibližuješ poznání
domova; Otče, posvěť se tvé JMÉNO, ať
je nám živlem života a nejen slovem me-
zi slovy. Ať je nám silovým polem tvé
náruče a netoliko jménem mezi jmény.
Pro JMÉNO své posvěť i nás, prosíme,
ať v něm s díky a radostněji přijímáme
evangelium o cíli a přesahu své existen-
ce ve věcech tvého kralování. Posvěť nás
pro PRAVDU svou. Rozptýlené mar-
ností nás, prosíme, obnovuj v rozeznání
svého zadání v tomto čase i ve tvém příš-
tím. Amen.

Samuel Jan Hejzlar

Alternativa? iz 52,13-15; J 6,37-46
Dokončení ze str. 1

Gn 33,10b
Žijeme uprostřed světa a jsme ustavičně vtahováni do
nejrůznějších problémů a zápasů života. A ty nás ně-
kdy sevřou a strhnou do hlubin. V takových chvílích
věřící člověk nemusí zoufat, ale může se chopit Boží
ruky a v Bohu nalézt milost a záchranu. Jenže v hlubi-
nách zápasů může také nalézt svého bratra nebo sest-
ru. O tom nám vypráví řada biblických příběhů. Jeden
z historicky nejstarších příběhů Starého zákona nám
vypráví o tom, jak se Jákob vracel z ciziny se svou rodi-
nou, a měl se potkat se svým bratrem Ezauem, kterého
kdysi lstí připravil o požehnání od otce. Cestou pře-
mýšlel o tom, jak nejlépe uchlácholit bratrův hněv a jak
to učinit, aby se s ním usmířil. Dopředu mu proto
poslal houfy dobytka. Mazanost, falešnost a vychytra-
lost provází člověka dějinami. Jenže v tomto příběhu se
stalo něco nečekaného! Ezau sám běžel naproti svému
bratru Jákobovi! Obejmul ho, políbil ho tak, že se roz-
plakali radostí oba dva. Ezau dobře věděl, že majetek,
peníze, na kterých si mnozí lidé tolik zakládají, není to
podstatné. Často nepomohou ani k usmíření. Mám
všeho dost, milý bratře, nepotřebuji žádné dary, tak
reaguje Ezau. Jen jednoho se mně celou dlouhou dobu
našeho odloučení nedostávalo: neměl jsem bratra!
Jákob byl přemožen Ezauovou láskou a moudrostí.
Proto ze srdce a ve vší upřímnosti pověděl velmi vzác-
ná slova: Vždyť smím vidět tvou tvář! A to je, jako bych
viděl tvář Boží! To je bratrství obnovené, probojované
v Boží blízkosti.
Kéž bychom takováto setkání a projevy radosti z obno-
veného bratrství, se svým bratrem, se svou sestrou ve
svých rodinách i ve sborech a v církvi směli často pro-
žívat. Sedíme ve svých modlitebnách jeden vedle dru-

hého, a mnohdy se ani neznáme, natož abychom se
milovali. Nejen, že nevíme nic o druhých, ale ani nás to
nezajímá. A už si dokonce ani někdy neříkáme vzá-
jemně bratře a sestro. Tak už jsme se vzájemně odcizi-
li. Zajímají nás jen naše starosti, naše rodiny, naše děti
a vnoučata, ale starosti o druhé? Máme svých dost!
Rádi se sejdeme už tak prostě ze zvyku, protože do
shromáždění chodili rodiče a prarodiče a my jsme si
také zvykli, abychom si popovídali, řekli druhým hlav-
ně něco o sobě, někdy vynesli na povrch i naše duchov-
no, a pak si zase jdeme spokojeně svou cestou. A Boží
slovo? Někdy ani nevnímáme, co kazatel říkal, ale jsme
přesvědčeni o jednom, že to slovo bylo určitě zaměře-
no na ty druhé! Do našich sborů přicházejí mnozí, aby
si udělali čárku o své přítomnosti ve shromáždění, ně-
kdy aby vyplnili svou samotu, jindy zase hledají zná-
most mezi slušnými lidmi, jiní přicházejí, aby byli IN, a
z toho spektra mnohých jsou nám někteří sympatičtí,
jiní méně, někteří raději ani s nikým moc nehovoří,
natož o duchovních věcech nebo o tom, co nám nabíd-
lo Boží slovo pro další dny. Ale chvála Bohu za to, že
jsou v našich shromážděních i ti, kteří touží po bratr-
ském obecenství, kde přebývá duch Páně, kteří nehledí
jen na sympatie, ale hledají ty, kteří v hluboké pokoře
zápasí o Boží milost a Boží odpuštění, a touží v upřím-
nosti po Boží blízkosti. Z Božího slova se radují a nesou
si ho ve svých srdcích do všech dalších každodenních
zápasů. Touží po tom, aby Pán ztvárňoval každý jejich
krok i každou jejich myšlenku a vědí, že bratrem a sest-
rou ve sboru podle Ježíšova pojetí se stává ten, kdo má
Boha skutečně na prvním místě v životě a kdo pro něj
žije. My ve svých sborech někdy zaměňujeme život 

Bratrství probojované v Boží blízkosti

Dokončení na str. 3

evangelický teolog - 
profesor Josef smolík

*27. 3. 1922 v JičíNě – +4. 2. 2009 v prAZe
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Pokračování z minulého čísla

Všichni tito chlapci, kteří přicházeli
jako parašutisti nebo jako letci,
anebo s pěšími armádami, a nedo-
čkali se této slavné chvíle a padli na
poli válečném, pokryli se nesmrtel-
nou slávou. Nebude to však společ-
ná bolest a společný hněv, co spoji-
lo naše srdce v srdce jediné, aby-
chom manifestovali jednotnou vůli
českého lidu. Před naším duchov-
ním zrakem defilují padlí otcové a
bratři, kteří svým hrdinstvím zpe-
četili věčnost této milované země.
Budujeme na odkazu, který jasně
formuloval president Osvoboditel
T. G. Masaryk a který neúnavnou
prací rozšířil president Dr. Ed. Be-
neš. Stojíme zde jako dělníci, kteří
budou spolupracovati na nové soci-
álně spravedlivé republice. Nebu-
deme naprosto zatíženi stranic-
tvím minulých režimů, které vedlo 
k úzkoprsosti. Budeme vyrůstati ve
vzájemné důvěře všech tříd, aby-
chom byli spolutvůrci krásného
křesťanského ideálu Království Bo-
ží lásky na zemi. Rozumí se, že k té-
to práci bude potřebí dobré vůle
nás všech, kteří dnes manifestuje-
me. V několika dnech nebude lze
obnoviti hrozné škody a křivdy na-
páchané bezbožným nacismem.
Proto vás prosíme, abyste v trpěli-
vé kázni procházeli příštími dny a 
v upřímné lásce pomáhali druh dru-
hu, jak toho bude zapotřebí. Máme
svou jednu drahou čsl. vlast, matku
nás všech. Ona jest naší společnou
láskou, pro ni jsme trpěli, pro ni
bylo prolito nesmírně krve a slz.
Pro tuto republiku budeme společ-
ně pracovati. Neznáme těch, kteří
by vyčkávali v pasivní resistenci, co
by ještě vývoj mohl přinésti a slav-
nostně prohlašujeme, že nemilosrd-
ně bude zničen ten, kdo by chtěl
záškodnicky postupovati proti naší
republice. Vždyť se všichni podobá-
me hospodářům ve vypálených sta-
veních, z trosek ohořelých trámů se
ještě kouří a pod troskami je ještě
smrt. Kde začít s odklízením, kde
začít s novou prací, kde začít s no-
vým oráním a setím? Ruce dělníků
jsou bez práce, ale velmi brzo se
roztočí kola továren a dílen a bude-
te povoláni ne již obráběti ráfy děl a
jiného válečného materiálu, ale tvo-
řiti na plodné výstavbě své země.

Naplní se prorocká slova, že zkuje-
me meče své v motyky a oštěpy své
v srpy. Nár. výb. spolu s odborový-
mi organisacemi rychle se postará o
to, aby žádná ruka nečinně nezahá-
lela a aby žádná rodina netrpěla
hlad. Příští dny, příští měsíce a příš-
tí léta budou ve znamení slavného
vzkříšení českého života. Bylo by
nevděčné, abychom v této chvíli ne-
myslili na ty, kteří přicházejí osvo-
boditi náš kraj. Nikdy nezapomene-
me, za jakých nesmírných obětí je
vybojována naše svoboda. A slav-
nostně přísaháme, že té drahé čsl.
vlasti zůstaneme věrni a že ji bude-
me milovati věrnou, tichou a usta-
vičnou prací. 
Živ buď, národe, posvěcený Bohu, a
neumírej, muži tvoji ať jsou bez
počtu.“

Kronika města Rokycany, 1938–1947

6. KVěTeN 1945
„Bohoslužby na paměť nového vz-
kříšení čsl. státu v českobratrském
sboru evangelickém. V posledních
14 dnech se shromažďoval zdejší
čes. br. sbor dvakrát v týdnu při bo-
hoslužbách, nesených modlitbami
za osvobození čsl. vlasti. Farář Jar.
Klimecký v den 6. května ve dvou
slavnostních shromážděních a bo-
hoslužbách ráno a večer děkoval
Bohu za svobodu, kterou přijímá-
me z Rukou Božích jako nejvzácněj-
ší dar, který člověk může dostati.“

Kronika města Rokycany, 1938–1947

KAPKU JeDU, JArOMír KLiMecKý
„Pijeme plnými doušky ze štěstí
znovunabyté svobody. Mysl mám
ovšem přeplněnou starostmi o svou
zemi, která byla zraněna na mnoha
místech a které je nutno vraceti
zdraví. Naším městem denně pro-
cházejí sta našich nejlepších lidí
zbědovaných z koncentračních tá-
borů. Až přijdou domů, najdou 
své byty vykradeny od německých
utlačovatelů. Máme mezi sebou sta
rodin dělnických a úřednických,
které přišly o všechen svůj majetek
v Sudetech. Nár. výbor ví o staros-
tech i o utrpení těchto lidí a upřím-
ně se snaží, aby jim bylo pomoženo.
Počet rodin, které přišly o všechno
německou persekucí, jde do tisíců.
Zajišťujeme denně bývalé němec-
ké sklady, které vznikly z krádeží 

v naší a cizích zemích. Čekali jsme,
že nám všichni lidé pomohou zajis-
tit látky, přístroje aj. Děkujeme těm,
kteří obětavě pomáhají. A na pra-
nýř stavíme ty, chamtivce, kteří ne-
pochopili, jak těžce prožíváme svůj
přerod a sobecky kradou, kde se 
k tomu najde příležitost. Obhajoba,
že různé věci dostali od Američanů,
je velmi chabá, stejně jako bylo ne-
omluvitelné, že brali látky od Něm-
ců, protože každý voják americké
armády přirozeně nemůže být in-
formován o těžké situaci, v níž se
nacházíme. 
Nechtěli jsme poskvrnit sváteční
dny, které byly vykoupeny tolike-
rým hořem, policejním zajištěním
lidí, kteří sebe snižují na zloděje
národního majetku. Ale už ani
kapku jedu do našeho osvobozova-
cího procesu, aby nemuselo dojít 
k ostřejším opatřením. Srazte cham-
tivé ruce, které okrádají svůj stát.
Pomozte nám zajistit zásoby z bý-
valého majetku vojenských skladů.
Jsou všechny určeny dělnickým ro-
dinám.“

Kronika města Rokycany, 1938–1947

ii. ScHůZe NárODNíHO VýbOrU
„Řídil farář českobr. J. Klimecký.
Usneseno, aby členové NV nebyli 
v žádném případě jmenováni Komi-
saři pro některé podniky.“

Kronika města Rokycany, 1938–1947

21. KVěTeN 1945 
„Předseda N. V. Rud. Hejrovský a
místopředseda Jar. Klimecký resig-
nují na tyto funkce s odůvodněním,
že budoucí vývoj bude politický, a
tudíž třeba, aby osvědčení pracov-
níci politických stran ujali se vedení
a zodpovědnosti za správu věcí N.
V. Oceněny byly zásluhy obou od-
stupujících o přípravu odboje, hlad-
kého a klidného průběhu květno-
vých revolučních dnů v Rokyca-
nech.“

Kronika města Rokycany, 1938–1947

ZATČeNí NA rOZKAZ KOMUNiSTicKé
STrANy
Následující pozoruhodný dopis 
z archivu Synodní rady ČCE popi-
suje jedenáctidenní Klimeckého
vazbu v červenci 1945. Nepodařilo
se zjistit konkrétní důvody, pro něž
byl farář Klimecký zatčen. 

Pokračování příště

památce statečných duchovních
JAromírA klimeckéHo A lAdislAvA krále k oBrAZoBorcům

(K článku Obrazoborci – ET-KJ 2/2019)

V předposledním čísle vašeho časopisu vámi zmiňované náměstí v Lan-
škrouně se původně jmenovalo Školní, v čase pomnichovských změn
bylo přejmenováno na náměstí Konráda Henleina (nedaleké hlavní na
náměstí Adolfa Hitlera, který dokonce obdržel čestné občanství města
Lanškrouna), po válce bylo přejmenováno na náměstí Aloise Jiráska,
protože v Lanškrouně pobývala jednotka československé armády ne-
soucí toto jméno (Hitlerovo náměstí se stalo náměstím Edvarda Beneše)
a byla zde umístěna socha rudoarmějce, která po událostech v listopa-
du 1989 byla "odsunuta" na lanškrounský hřbitov, kde se "ukrývá" v jed-
nom koutě. 
"Germanismus" v Lanškrouně (kde do května 1945 pobývalo cca 85 %
německy mluvícího obyvatelstva)  byl "řešen" až po skončení války a to
i za pomoci "lidového soudu", kdy byly na náměstí stříleni německy
mluvící obyvatelé.

Ondřej Soběslavský

* * *

tAké BycH to vetovAl
(K článku „Prezident Miloš Zeman k aktuálním událostem“ - ET-KJ 3/2019)

Registrované partnerství je dobrá instituce a považuji za správné, aby
bylo po všech stránkách vybaveno stejnými právy jako manželství,
včetně práva dítěte být adoptováno homosexuálním partnerem jeho
rodiče.
Manželství, svazek ženy a muže, jehož smyslem je plodit, rodit a vycho-
vávat děti, je ovšem INSTITUCE POSVÁTNÁ, Bohem požehnaná.
Buďme rádi za to, že to tak křesťané dosud cítí, alespoň někteří. V seku-
larizované společnosti není dost dobře možné zdůvodňovat tuto
posvátnost nábožensky. Ale i nevěřící člověk, pokud má smysl a cit pro
kulturu a pro existenciální váhu či hloubku lidských vztahů, může – a
měl by – cítit a chápat, že TADY JDE O VÍC NEŽ O PARAGRAFY. I slo-
vo „manželství“ je symbolem, na který není radno sahat.
Výraz „registrované partnerství“ zavání pouhou úředničinou. Partneři
cítí, že jejich svazku něco chybí, a myslí, že bude-li nazván manželstvím,
bude roven tomu, co manželstvím rozumí a co má v hluboké úctě tisí-
ciletá tradice. To není poctivé. Homosexuální svazek je NÁHRAŽKOU
manželství – i když platí, že náhražka může někdy fungovat stejně
dobře, ne-li lépe než originál. 
Snad najdou gayové a lesby pěknější pojmenování pro svůj vztah, snad
tento právně definovaný svazek časem získá takový společenský re-
spekt, že jeho účastníci nebudou cítit potřebu vypomáhat si matením
pojmů.

Pavel Říčan, psycholog

reakce čtenářů16

z víry za život náboženský. Jenže tyto dva životy se od sebe výrazně liší. Náboženský způsob
života je ten, kdy v něm máme nastavené určité pravdy, navykli jsme si po letech na určité cho-
vání, chodíme do shromáždění a zúčastňujeme se sborového života, jsme pokřtění, přistupu-
jeme ke stolu Páně při svaté večeři a občas čteme i Písmo. Ale to ještě vůbec nic neznamená,
protože můžeme být ve svém srdci Pánu Bohu vzdálení, uzavření Boží lásce a Božímu půso-
bení. A tak vlastně navenek můžeme dělat všechno to, co dělají věřící lidé, a přesto můžeme
být de facto ateisty. Protože život z víry je o něčem jiném! Víra je můj a tvůj vztah k Bohu a 
k jeho Synu, Ježíši Kristu. Víra je mou důvěrou v Boží vedení. Je to moje spolehnutí se na Boží
lásku. Je to odevzdání mého srdce i života Bohu, starostlivému Pánu, Králi a Pastýři mého
života. Všichni v církvi jsme povoláni, abychom v tomto důvěrném vztahu lásky žili a rostli, a
to od víry k víře, od dětinské víry a lásky až víře a lásce „dospělého člověka“. Musíme vnitř-
ně růst! Ale tam, kde duchovně nerosteme, tam všechno postupně uvadá, a uvadají i naše vzta-
hy jeden k druhému. Naše víra je vírou jen tehdy, když podle ní jednáme, mluvíme, chová-
me se jako boží děti dnes, a to mnohem důsledněji než včera. A pak máme postupně k sobě
blíž a blíž. Potom nám bude záležet na bratru a sestře, který je vedle nás, dokonce se jeho ži-
votní trable stanou pro nás důležitějšími, než naše malichernosti.
Naše sborová obecenství by měla být místem, kde jako křesťané zápasíme u Kristových nohou
ruku v ruce s bratrem a sestrou na modlitbách o Boží milost, Boží lásku a Boží milosrdenství.
Vidět v druhých stopy Kristovy přítomnosti, k tomu je zapotřebí pokory. A navíc je k tomu
zapotřebí i to, aby Pán daroval do našich úst vždy potřebná slova lásky a porozumění, srdce
otevřené dokořán, ruce i nohy hbité k nezištné pomoci, a to nejen k těm, které známe, ale i ke
všem ostatním. Jde o vydání sebe druhému bez vší záludnosti a vychytralosti, umět se daro-
vat jeden druhému tak, jak to činil Ježíš. Opustit sebe, naslouchat se zájmem druhému, a v

lásce se k němu přibližovat. Umět si vážit druhého více než sebe, aby v našich sborech vládla
hluboká Kristovská vážnost, úcta a láska, abychom se uměli respektovat, milovat při vědomí
společného cíle a stejného smýšlení formovaného Pánem Ježíšem Kristem. On nám dal jasný
úkol: jít v jistotě cíle vstříc druhým. Takže nejde o prosazování sebe, svých zájmů, ale jde o hle-
dání v druhém bratru a sestře stopy přítomného Krista a očima víry otevírat srdce i ústa, z
nichž by znělo: Milý bratře, milá sestro, protože jsem tě viděl a znovu spatřil, jako bych viděl
tvář Boží! Prosme Pána o to, aby on sám prozařoval naše vztahy rodinné i sborové světlem své
milosti a lásky, abychom uměli stát jeden vedle druhého a pociťovat teplo Kristovy lásky i vzá-
jemného porozumění. Pak teprve budeme Božími dětmi, které si Pán zamiluje a opatří vším
nezbytným. „Když by někdo říkal, že miluje boha, ale při tom by svého bratra, sestru nená-
viděl, je lhář! Protože kdo nemiluje svého bratra, kterého viděl, jak by mohl boha, kterého
neviděl, milovat? Toto přikázání máme od Pána, aby ten, kdo říká, že boha miluje, miloval
i svého bratra!“ (volně podle I. listu Janova 4, 20-21) Proto volám všechny znesvářené, kterých
máme ve svých sborech bohužel dost. Jsou překážkou přítomnosti mnohých jiných, kteří touží
po občerstvujícím Božím slově a Boží milosti, ale odrazuje je naše častá falešnost, vzájemné
pomluvy, rozhněvanost, kterou máme někdy mezi sebou. To všechno odvádí od Boha a uza-
vírá „mnohým lačným a žíznivým“ naše obecenství. Volám proto ty, kteří jsou v tomto blud-
ném kruhu nenávistnosti, kterou přikrývají někdy i falešnou zbožností, aby vykročili ke
svému bratru a sestře! Pán k tomu vybízí, abychom sebevědomě nebo lhostejně sobě nepi-
li „kalich odsouzení“ u Božího trůnu! Ukazuje nám v mnohých biblických příbězích, že
když vykročíme vstříc druhému ve vší pokoře před Boží tváří a ve vší upřímnosti, pak spat-
říme radostnou a rozjasněnou tvář svého bratra či sestry, a bude to jako bychom viděli tvář
Boží. 

Pavel rybín, kazatel cb

Bratrství probojované v Boží blízkosti
Dokončení ze str. 1

reformace boří, aby proklestila cestu novému životu, to
jest jinými slovy, život sám si klestí o své síle cestu, arciť
nehledě na to, co se před ním sesype; revoluce však razí
dráhu myšlenkám, jež, nejsou-li právě holý nerozum,
nemají dost síly, aby se samy uskutečnily. 

Jan karafiát (4. 1. 1846 - 31. 1. 1929)

devadesáté výročí úmrtí tohoto reformovaného duchovní-
ho, autora Broučků (i dalších méně známých knih), autora
revize kralické bible, autora reformovaného zpěvníku a
autora i redaktora reformovaných listů jsme si připomněli
31. ledna.



Před dvěma lety jsem po čtvrtstoletí
ukončil práci v českobratrském evange-
lickém sboru ve Strašnicích. Moje roz-
hodnutí bylo přijímáno různě - tu s údi-
vem, tu se smutkem, s řadou otazníků.
Na jednu reakci vzpomínám zvlášť rád.
Jeden bratr mě po bohoslužbách zastavil
a oslovil: „A jak si to vůbec představuješ,
odejít ze Strašnic? To jako myslíš, že
můžeme jezdit do Třebenic?“ S veselým
ohníčkem v očích mě takto oslovil Zde-
něk Škrabal.
Rozuměl jsem mu. Sám své milované
Strašnice prakticky nikdy neopustil.
Kromě dvouleté služby v hořovickém
sboru v padesátých letech se rodilý Mě-
cholupák vždy, každou neděli objevoval
při bohoslužbách i v týdnu v modlitebně
v Kralické. Dlouhá léta učitel nedělní
školy - vášnivý vykladač Písma, znalý
spousty podrobností, dlouhá léta presby-
ter. V první polovině devadesátých let
seniorátní vikář pražského seniorátu,
vzpomínám, jak se ho nově zvolený
pražský senior Jiří Lejdar, strašnický fa-
rář, zeptal: „Zdeňku, půjdeš do toho se
mnou?“ Po desetiletí pravidelný účast-
ník řady sborových akcí, vzdělavatel-
ných i rekreačních, někdy jako přednáše-
jící, jindy jako vzdělaný a pozorný po-
sluchač. 
Když se stal vedoucím redaktorem
Evangelického týdeníku - Kostnických
jisker, měl za úkol dát jim zřetelný obsah
a směr. Bylo zřetelné, oč mu šlo: otevřít
Kostnické jiskry ještě více ekumenické-
mu dění a hlavně ekumenickému myšle-
ní, právě jako kulturnímu životu i mimo

církev. Recenze knih, výstav, anonce za-
jímavých rozhlasových a televizních
pořadů, komentáře událostí, které se do-
týkaly křesťanského myšlení i hlubšího
pohledu na život a svět, to vše začalo 
v časopisu přibývat. A vzpomínáme na
to, jak v technicky i finančně nesnad-
ných podmínkách sedmdesátník Zdeněk
nosil stovky výtisků „Koster“ v batohu
na nádraží, aby se poštou dostaly včas ke
čtenářům. 
Vystudovaný teolog nikdy neztratil zá-
jem o svůj obor, ač v něm profesionálně
působil jen v některých fázích svého ži-
vota. Četl jako málokdo, mladí nadupaní
teologové v něm ve sboru nacházeli nej-
lepšího partnera pro rozhovor. Rozhled
po bohosloveckém světě ho ale neuzavíral
do sociální bubliny církevníků, právě ta-
kový rozhled měl i po beletrii a ostatní
literatuře. 
Jen občas svou farářskou výbavu zúročil
na kazatelně. Škrabalovo „občas“ však v
některých dobách znamenalo, že sbory
musely volat s několikaměsíčním před-
stihem, aby Zdeněk našel volnou neděli.
Snad mohou říci, že sloužil rád, jak mohl
a kde mohl. 
Všechno, co Zdeněk dělá, je prosvětleno
humorem. Odvážným, jak se na dobrý
vtip sluší, ale laskavým. V práci v Ne-
dělní škole i ve sboru vůbec, v seniorátu,
v Kostnických jiskrách se zdálo, že dobrá
nálada ho nikdy neopustila. A podle
všeho to vypadá, že dobrá nálada měla
svůj nejhlubší zdroj ve vědomí Boží lás-
ky, která nakonec přemůže všechny
průšvihy. Připomínal v tom katolického

kolegu P. Jiřího Reinsberga; za dobrou
náladou Boží láska, za prostořekostí hlu-
boká empatie k druhým, za rozpustilostí
touha dodat dobrou náladu svému okolí. 
Potkal jsem ho v prosinci v Obecním do-
mě při oslavách stého výročí ČCE.
Jedním slovem: byl pořád stejný. Veselý
i svěží se mně ptal: „No nazdar, brachu,
tak jak se tam máš? Dobře? Tak to je
fajn!“ 
A já jsem si jist, že i strašnický sbor své-
mu devadesátníkovi dělá stále radost,
právě jako Zdeněk strašnickému sboru. 
Zdeněk Škrabal oslavil 4. února 2019
devadesáté narozeniny.

Pavel Klinecký 

k devadesátinám Zdeňka Škrabala
„Potvrzení o letní aktivitě jsem předložil KEBF.“ – Lapidární formulace, kte-
rou končila má zpráva o studiu ve francouzském Štrasburku v akademic-
kém roce 1979-1980 pro tehdejší ministerstvo kultury, vzešla nakonec – po
vícestranné debatě – z úst prof. Josefa Smolíka (27.3.1922-4.2.2009), tehdy
děkana KEBF (Komenského evangelické bohoslovecké fakulty). 

Volnější výklad tzv. výjezdní doložky
Ten ji zdůvodnil rezolutně: „Ať voni taky viděj, že my sme tady samostat-
ný!“ (Zavrhl zvažované „měkčí“ varianty jako: „Kopie potvrzení … mohu
případně / na požádání předložit …“ apod.) A smolíkovská rezolutnost se
při předávání a souvisejícím pohovoru osvědčila! Referent Junga zprávu
přečetl, poté se přítomného pedagoga jen dotázal: „Co říkáte na výlet pana
Schilly do Ženevy?“ Neurčité vysvětlení, že „takhle nějak se začíná“, pro-
tentokrát stačilo. (Tzv. výjezdní doložka zněla, pravda, toliko na Francii,
proto jsem před jedenáctiměsíčním tripem nafasoval pár desítek francouz-
ských franků a žádnou jinou měnu.)
Nevybavuji si žel už se stoprocentní jistotou, zda oním pedagogem, který
mne na briefingu u referenta Jungy na „kultuře“ doprovázel, byl sám děkan
Smolík, nebo někdo jiný. To jen dokládá, jak hladce proběhl. (Zato si do
detailů pamatuji emotivnější jednání s referentkou Kopeckou před odjez-
dem do Francie. Rovněž pořizování zprávy nebylo bez zádrhelů, dodateč-
ně se vypracovávala druhá část.) „Mantinely“ kategoricky vytyčené či pře-
nastavené děkanem Josefem Smolíkem („ať voni taky viděj…!“) v závěru
mé zprávy ze studia v zahraničí jako by „ministerák“ Junga (už formou, tj.
adresováním dotazu) respektoval …

Praktický teolog, velepraktický právník
Po mých „pilotních“ dvou semestrech ve Štrasburku se s výjezdy boho-
slovců z Českobratrské církve evangelické (ČCE) ke studijním pobytům roz-
trhl pytel. Korektuře a finalizaci zpráv jednotlivých studentů navrátivších se
ze zahraničí už tudíž patrně ze strany pedagogického sboru KEBF nebyla
věnována taková pozornost. Když se Irena Š. před návratem z Velké Bri-
tánie zastavila ve Francii (a uvedla to ve zprávě), referentce Kopecké
(Jungově kolegyni na „kultuře“) se to pak nechtělo líbit (Irenu prý v rámci
svých výlevů titulovala „děvenko“) a snažila se mocí mermo mantinely pře-
nastavit nanovo ...
Sisyfovské přetahování děkana KEBF Josefa Smolíka s „ministeráky“ o
výklad a relevanci papíru zvaného „výjezdní doložka“ jsem si připomněl na
jistém pražském oficiálním fóru v roce 1988. Tehdejší zástupce Právnické
fakulty Karlovy univerzity se zde přimlouval za to, aby se „neoprávněné
opuštění území republiky nebo neuposlechnutí úřední výzvy k návratu“
změnilo z dosavadního trestného činu na pouhý přestupek. Jelikož tak uči-
nil v záři reflektorů a před běžícími kamerami, stal se z něj po sametové
revoluci vážený ústavní soudce. U obdobné dřívější iniciativy prof. Josefa
Smolíka reflektory a kamery, pravda, chyběly …  

František Schilla

přenastavování mantinelů
(10 let od úmrtí Josefa smolíka)

V úterý 9. ledna 2019 jsme se v javornickém kostele FS Čce a na javor-
nickém hřbitově rozloučili s bratrem Tomášem Majtánem, členem, pres-
byterem, varhaníkem a hospodářem hodonínského sboru.
bratr Tomáš Majtán se narodil a vyrůstal ve věřící rodině v Javorníku.
Zájem o duchovní hudbu a hru na varhany s ním rostly od dětství, když
sedával u javornických varhan, na kterých jeho otec doprovázel bohoslu-
žebná shromáždění.
Vyučil se v oboru elektro a po sňatku s Aničkou našel profesionální
uplatnění v elektrárně Hodonín a do Hodonína se nastěhovali. Jejich
rodina se dvěma dětmi patřila k aktivním členům sboru, tvořili jádro
sboru.
V našem hodonínském sboru uplatňoval svou manuální a technickou
zručnost a znalosti, hudební nadání při hře na varhany, klávesové nástro-

je a nácviku písní, výbornou bib-
lickou znalost a duchovní orientaci
– tím vším nám dobře sloužil a
jako dobrý hospodář rozhojňoval
své hřivny.
Jsme vděčni za jeho život a službu
a věříme, že odešel do odpočinutí
božího lidu, kde ho Pán, v jeho ne-
celých 82 letech, přijal.

FS Čce Hodonín

služebník dobrý a věrný

KOSTNicKá JeDNOTA V KOLíNě sr-
dečně zve na přednášku bratra fará-
ře Jana Halamy, "Připomenutí 1150.
výročí úmrtí Konstantina-Cyrila". 
Přednáška se koná 10. 2. 2019 v 15 h
v modlitebně CB, Královská cesta
116, Kolín.

* * *
eKOLOGicKá SeKce ČeSKé KŘeSťAN-
SKé AKADeMie zve na besedu o
ochraně přírody v Krkonošském ná-
rodním parku. Hostem bude Mgr.
Jakub Kašpar, náměstek ředitele Kr-
konošského národního parku a
místokurátor sboru ČCE ve Vrch-
labí. Povídat se bude o tom, proč jsou
Krkonoše národním parkem, co tam sto-
jí za ochranu, jak se tam vracejí mnohá
vyhubená zvířata a jiná jsou naopak
stále ohroženější... Beseda se bude
konat v úterý 12. února 2019 od
17.30 (cca do 19 h) v přízemí praž-
ského kláštera Emauzy, Praha 2,
Vyšehradská 49.

(JNe)

NeuvěřitelNý devAdesátNík

Když jsem nastupoval do Strašnic, jed-
nou z prvních věcí, kterou mi Zde-
něk řekl bylo, ať mu rezervuji neděli 
3. února 2019. Celoživotní partnerství
Strašnic a Škrabala totiž vyvrcholí jeho
kázáním při příležitosti životního ju-
bilea!
90 let to není málo. Strašnický sbor má
něco přes osmdesát. Zdeněk zažil a dělal
support všem čtyřem dosavadním fará-
řům – Lubomíru Balcarovi (od 1939),
Jiřímu Lejdarovi (od 1968), Pavlu Kli-
neckému (od 1993). A mám to vzácné
štěstí, že jsem strašnického Zdeňka, teo-
logického velikána, zdědil také já (od
roku 2016). 
Milý Zdeňku,  děkuji za vzácné rozho-
vory, za otevřenost, rady, děkuji za ná-
vrhy, jak se zlepšit a kam se dál posou-
vat, děkuji za nespočet povzbuzení a
slova chvály, kterými mě ze své štědros-
ti obdarováváš. Máš můj obdiv, s jakým
zápalem a nezkrotnou energií se pereš se
životem, s jakou pokorou a vděčností při-
jímáš vše z rukou Toho, který Ti nesku-
tečně fandí! Rád bych se ti alespoň
z poloviny vyrovnal! 
Při jednom z našich rozhovorů jsi mi
prozradil, že tě životem pronásleduje, že
tě provokuje, že ti nedá spát mimo jiné
následující text Bible: „Což neprodávají
pět vrabců za dva haléře? A přece ani je-
den z nich není zapomenut před Bohem.
Ano i vlasy na vaší hlavě jsou spočteny.
Nebojte se, máte větší cenu než mnoho
vrabců.“ (L 12,4-7 CEP) A tak mi dovol,
abych ti jako malý dárek věnoval násle-
dující úvahu.

cena života
Provokativní text, že jo, Zdeňku? Po-
rovnávat život člověka a vrabce! 
Jakou cenu má takový vrabec? Nevím
přesně. Moravský vrabec s variací kne-
dlíků – toho znám nejlíp – stojí v hospo-
dě něco přes stokorunu… 
Dle textu bylo za Ježíšovy doby možné
koupit 5 vrabců za dva haléře. To je
opravdu za pakatel. Je fakt, že moc pará-
dy člověk koupou vrabce nepořídí – 35
gramů váhy. 

Vrabec je ztělesněním úplně obyčejného,
všudypřítomného stvoření zanedbatelné
hodnoty a nikterak atraktivního vzhledu. 
Je tak běžný, že se i v neoficiálním or-
nitologickém textu objevuje jako nejuží-
vanější jednotka zbarvení a velikosti. 
Ničím výjimečné stvoření, kterého byly
ve městech a na vesnicích hromady,
začalo v posledních třiceti letech poutat
pozornost. Výzkumy totiž naznačují, že
vrabci začínají vymírat. Najednou cena
vrabčího života stoupá. Připadá mi
legrační, že Ježíš ho již před dvěma tisíci
lety použil jako jednotku srovnávání
hodnoty života!
Před dvaceti lety, jsem jako malý kluk
rád střílel z tátovy vzduchovky. Ne-
budu zastírat, a skromně se přiznám: byl
jsem přirozený talent! Na co jsem
vystřelil, to jsem trefil. A hrozně mě to
bavilo. 
Nevím odkud se to léto vzala ta myšlen-
ka. Viděl jsem souseda? Někdo ji zmínil
žertem? Prostě, přišla. Nehybné cíle se
zdály být k smrti nudné. Chtělo to
novou výzvu. 
Na třešni mého kmotra se hostili malí
ptáčci. Bylo jich mnoho a požírali úro-
du. Snad se mi to tehdy jevilo jako dobrý
nápad, zastrašit je. Zamířil jsem a vy-
střelil. Byl to výstřel varovný. Odlétli
pryč. Usedli na okap kostelní střechy. 
Doteď si to vyčítám. Vybral jsem si jed-
noho z nich, nevím, proč právě tohoto.
Znovu jsem zamířil a nadechl se. Ne-
minul jsem. Ptáček třepotal křídly a
padal ze střechy dolů. Běžel jsem se
vítězně podívat na svůj úlovek, na svoji
trofej…
Díval jsem se, jak na mě kouká a prosí o
pomoc. Nebylo, jak mu pomoci. Zraně-
ní bylo vážné. Umíral. Vzal jsem ho do
dlaní a v jeho pohledu jsem viděl něco, co
mě změnilo. 
Viděl jsem jak Bůh pláče a mne také za-
čaly téct slzy. Věděl jsem, že jsem udělal
to, co se prostě nedělá, že jsem vstoupil
nehodně na půdu svatou.
Zvířata prý hynou, tenhle můj vrabec,
kterému jsem se stal vrahem, zemřel. 
V oné mystické chvíli jsem poznal hod-

notu vrabce – v Božích očích byla ob-
rovská. 
Kdykoli čtu to srovnání vrabčích životů
s lidskými, vzpomenu si na svého vrab-
ce, jak mi byl blízko, jak mi byl vzácný,
když odcházel. 
„A přece ani jeden z nich není zapome-
nut před Bohem.“ Ani ten můj nebyl.
Byl to dárek od Pána Boha, Boží prozře-
telnost. Ten vrabec zaplatil nejvyšší ce-
nu, proto, aby malý rošťák dostal pořád-
nou lekci o ceně života. 
Jak nesmírnou cenu má vrabec! Pán
Bůh na něho pamatuje a opečovává ho,
pláče za něj, když jej něco bolí, když
umírá, dává jeho životu smysl. 
A proto se „Nebojte, přátelé!“, říká Ježíš,
„máte větší cenu než mnoho vrabců!“ A
Zdeňku, to samé platí také o tobě. Což
pro Něj nejsi cennější než vrabec! Žádný
strach, příteli! Ten, který ti fandí na tebe
pamatuje! Opečovává tě! Pláče, kdykoli
tě něco bolí, když ti dochází dech! A
tvému životu, Zdeňku, dává smysl! Ať
ti Pán Bůh žehná. Amen.

Martin Sabo, českobratrský farář 
v Praze 10 - Strašnicích

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

MáM ZáJeM O VšecHNA DíLA JANA
HeLLerA, zejména o Výkladový
slovník biblických jmen a Biblický
slovník sedmi jazyků. 
Kontakt:
grizly@email.cz, tel.: 607 700 078.

Č. 1
"MUcHOMůrKA" - reKreAČNí Uby-
TOVáNí pro skupiny mládeže u
Janských Lázní - celoročně. 
Informace u S. Hejzlara: 
tel.: 603 578 108; e-mail:
sammyhej@gmail.com.

č. 13

inzerce

pozvánky

V še chn o  ne j l e p š í ,  s t á lo u
rado s t  a  v e s e l o u  my s l
v in šu j e  t aké  

r edakc e

vivAt Zdeňku!


