
Ale je Bůh v nebesích, 
který odhaluje tajemství. 

Daniel 2,28
Ta slova říká Daniel babylonskému
králi, když se mu chystá vyložit jeho
sen. Sen, který se tomu králi sice

zdál, ale on mu nerozuměl a nedo-
kázal si ho ani zapamatovat. 
Většina starozákonních příběhů se
vine mezi egyptským otroctvím na
jednom a babylonským zajetím na
druhém konci. To „mezitím“ zna-
menalo, že Izraelci sice putovali
pouští, ale vedl je Mojžíš, kterého
jim Bůh ustanovil a k němuž mluvil.
V zaslíbené zemi jim vládl jejich
vlastní král (a Bůh se mu snažil do
toho mluvit a někteří z těch králů
byli ochotni i naslouchat, co jim
říká). Ale na začátku a na konci jim
vládl někdo jiný. Král-jinověrec ne-
bo bezvěrec, král-pohan. Ani po
návratu z babylonského zajetí to
nebylo jiné, jen Babyloňany vystří-
dali o něco lepší Peršané, potom o
něco horší Řekové a Řeky zas Říma-
né. Židé byli schopni domyslet a
společně vyznávali, že i ten panov-
ník-neznaboh je nějak podřízen
Bohu a vládne jen z Božího dopuš-
tění. Ale může s ním také Bůh mlu-

vit? A může tomu ten vladař, který
v (tohoto) Boha nevěří, rozumět? Na
první otázku si odpověděli: ano.
Bůh mluví i s těmito vladaři. Má jim
hodně co říct. Na tu druhou otázku
dává kniha Daniel překvapivou
odpověď: ale to je přece na vás! Bůh
k vašemu králi-neznabohu mluví,
ale on tomu sám ani nemůže rozu-
mět. A vy byste mu měli vyložit, co
mu Bůh chce. Nic více, nic méně.
A možná už nejen vladaři. Žijeme
uprostřed společnosti, která věří
kde čemu a kde komu, jen Bohu ne.
Přesto i k nim ten Bůh mluví. A my
bychom se neměli ani uzavírat do
svých společenství ani pohoršovat
nad zkažeností tohoto světa, natož
pak se povyšovat nad kohokoliv.
Ale ve vší pokoře bychom se jim
měli snažit přetlumočit, co také jim
Bůh říká. 

Olga Mrázková
farářka 
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poselství k neděli laetare 

Na scéně se objevuje jakýsi nezná-
mý muž (L 9,57). A Ježíšovi hned a
bez rozpaků slibuje: „Budu tě násle-
dovat, kamkoli půjdeš“. Co ho asi
přivedlo k takovému zásadnímu,
závažnému, ba až velmi siláckému
rozhodnutí? O vnějších okolnostech
se z textu nic bližšího nedozvíme.
Nezdá se však, že by muž sliboval
zcela neuváženě. Ví, co dělá. Ví, co
chce. Ježíš ho má vést, provádět ži-
votem. A náš neznámý muž se
nebude muset na každém rozcest-
níku a křižovatce vždy znovu ptát a
uvažovat, jestli má pokračovat dál 
v cestě za Kristem. Ježíš ho prostě a
jednoduše cele zaujal. Otázkou
ovšem je, čím.
Verš je velice stručný, strohý, i drs-
ný. Ze souvislosti je nicméně zřej-
mé, že jsou mužovy představy znač-

ně falešné a pokřivené, a naděje ne-
přiměřené a nemístné. Snad čeká,
že mu Ježíšova blízkost zaručí a
zajistí klid, vzácný pocit bezpečí a
zaručenou jistotu. Mužovu nadšení
však Ježíš staví svou příkrou odpo-
vědí zřetelnou hráz. Líčí mu svou
vlastní situaci. „Lišky mají doupata
a ptáci hnízda, ale Syn člověka ne-
má, kde by hlavu složil“.
Jak zvláštní! Jak nepochopitelné!
Ten, který jednou řekne slovo po-
slední a rozhodující nad světem i
nad lidským životem, sám nemá
kam sklonit hlavu. Nenašlo se pro
něho ostatně důstojné místo ani při
narození. A posléze umírá jako vy-
vrženec řádné společnosti za hrad-
bami Jeruzaléma. V tomto světě žije
jako potulný cizinec. Není pro něho
místo.

Většina lidí touží po pohodě, po
klidu a bezpečí. Máme proto leckdy
snahu zavírat dveře před potřebami
těch druhých. Snad nejednou i pro-
to, že býváme z rozmanitých důvo-
dů unaveni a docela bez nálady.
Takoví prostě už jsme – když se na
sebe podíváme věcně a bez brýlí
mámení.
Pán Ježíš nemá na zemi trvalé byd-
liště. Marně budeme proto hledat
jeho stálou adresu. Tady na naší
zemi prostě nemá stálý domov. Je
poutníkem. Ten je ustavičně někde
na cestě. V dané chvíli jde zrovna do
Jeruzaléma. Tato cesta bude ovšem
znamenat strázeň, pohanu a kříž. A
jestliže kříž, tak ovšem také vzkříše-
ní. Ježíš kráčí cestou, která má ne-
smírně slavný cíl: naši záchranu.

následování

Jedeme na nedělní bohoslužby. Do očí udeří velká reklama. Celou stěnu
domu pokrývá obraz ženy s hlubokým dekoltem, vedle stojícího muže 
v perfektním obleku. Nápis nad nimi hlásá: Vyber si pečlivě svého plas-
tického chirurga! Po pár metrech uvidím proluku se stejným obrazem,
výzvou a tykáním. A hle, nová obří reklama pokrývá dokonce dvě do-
movní stěny, které míjíme na cestě domů. Jako spolujezdec mám více
času pozorovat a přemýšlet. Všimnu si že fotografie odhaluje u ženy více
těla než u muže, úzká ramínka drží tenké šaty na holých ramenou. Musí
jí být zřejmě zima, vedle teple oblečeného muže, je-li chladné počasí..,
pomyslím si. Maně mi vyvstanou na mysli všechny ty krinolíny, honzíky,
hluboké dekolty, odhalená ramena, úzké střevíčky, korzety a těžké klo-
bouky historických ženských oděvů. 
Dámskou módu určovali většinou muži. Na zdraví se přitom až tak nehle-
dělo. Pro krásu a nároky mužského pohlaví bylo ženám a dívkám docela
trpěti. Diktoval někdo někdy mužům ideální míry v prsou, pase, bocích:
90, 60, 90? Museli také nosit vysoké podpatky a odhalovat krk? Líčit se?  
Není to dávno, co jsme potkávali na ulicích dívky s odkrytými bederními
partiemi. Móda poručila snížit pas u sukní a kalhot, zkrátit halenky a
mikiny, prostě odhalit ledviny a pupík. Potřebné teplo se choulostivým
tělesným partiím jednoduše odpíralo. V době nošení minisukní to pro-
stuzením odnášela zase kolena. Jenže tělo si tyto prohřešky pamatuje a
později je ouvej.
To, že ženy jsou neúprosnými nároky na krásnou postavu i dnes diskri-
minovány, se mi ujasnilo při pohledu na nabídku velikostí praktického
oblečení v prodejně známého supermarketu. Prodávají se tam jak potra-
viny, tak i oděvy a průmyslové zboží. Zatímco mužům jsou nabízeny
všechny oděvní velikosti až do čísla 56, ženám většinou jen do č. 44. Větší
velikosti ženských oděvů tam nacházíme zřídka.
Je to jako bychom poručili některým stromům, aby se jejich kmeny zasta-
vily v růstu dvaceti let a pak už nesílily. Ještě že stromy nemají pohlaví! 
Nedávno byl na stránkách evangelického týdeníku diskutován problém
zda ženy mají v církvi mlčet. Mám za to, že apoštola Pavla zřejmě rušilo,
když se ženy ve společných shromážděních ozývaly a ptaly se. Poradil
jim, aby se dotazovaly doma svých mužů. Proč se ale ptaly, proč rušily
otázkami? Nebylo to proto, že by klábosily a výklad nesledovaly. Na co
by se potom svých mužů měly doma doptávat, když výklad slyšely také?
Svými slovy ve shromážděních ženy rušily proto, protože jim mnohé věci

Dokončení na str. 2

Co s tím?

Dokončení na str. 2

Závisíme na sobě. Jako lidé i jako státy. Závisíme též na silách,
které nemůžeme ovládnout. Šíření viru a podobné děje závis-
lost zdůrazní.
Něco ale ovládat můžeme. Například způsoby, jakými zvládá-
me vědomí hrozeb a rizika.
Hrozby jsou v prostředí kolem nás přítomné stále. Obvykle o
nich nepřemýšlíme, abychom si neotrávili život strachem.
Někdy se připravujeme, až udeří. Koronavirus se probudil a
udeřil.
Můžeme se rozhodnout, jak chránit sebe a druhé: například
nepřecházet nemoci a zůstat 14 dní doma po návratu z míst
vysokého výskytu koronaviru.
Můžeme se rozhodnout, že nepodlehneme strachu.
Chceme poděkovat všem, kdo se rozhodli postarat se o sebe a
druhé a nepodlehnout strachu. Usnadňují tak život sobě i dal-
ším lidem kolem. Myslíme na lidi v karanténě, na jejich blízké,
na zdravotníky s novou zátěží ochranných oděvů; na lidi na
úřadech, ve školách, v hromadné dopravě a ve službách, kteří
dál chodí do práce a starají se o běžné fungování země nebo o

to, aby se druhým dobře žilo; na lidi, kteří nadále pečují o svoje
děti či sousedy nebo o náhodné kolemjdoucí. Děkujeme věcně
informujících novinářům; lidem, kteří při nakupování trvanli-
vých potravin myslí též na druhé; děkujeme autorům vtipů na
internetu; dětem a dospělým schopným prožívat okamžik i
lidem, kteří myslí na připravenost (viz například informace na
http://www.mzcr.cz).
Lze odhadovat, že i Covid-19 se bude chovat podobně jako viro-
vé hrozby před ním a po něm. Bude se šířit, šíření vyvrcholí a
poté zeslábne. Mezitím budou někteří z nás dále žít a někteří 
z nás umřou: na důsledky kardiovaskulárních a nádorových
onemocnění, úrazů a násilných činů, nepohyblivosti ve vyso-
kém věku. Někteří též na důsledky chřipkových a jim podob-
ných onemocnění.
Můžeme se rozhodnout. Například, že nechci zemřít vyděše-
ním. A také, že závislost na druhých je v pořádku. Například
proto, že pomáhání pomáhá - především pomáhajícím.

Psychosociální intervenční tým ČR, 4. 3. 2020
http://pitcr.cz
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z církví doma i ve světě
Mezi největší pronásledovAtele křesťAnů se zAřAdilA indie
Smutnou skutečností je, že k hlavním utiskovatelům křesťanů nyní patří
i druhá nejlidnatější země na světě. Indie se v minulém roce podle zprá-
vy World Watch List vydávané mezinárodní organizací Open Doors,
dostala mezi desítku zemí, v nichž jsou křesťané nejvíce pronásledová-
ni. A to přesto, že Indie je považována za demokratickou zemi a v ústa-
vě má zakotvenu svobodu náboženského vyznání.

(red)

ke 400. výroČí bitvy nA bílé hoře
Na podzim si připomeneme již 400 let od bitvy na Bílé hoře. U této pří-
ležitosti proběhne řada aktivit, které organizuje Česká biskupská konfe-
rence, Ekumenická rada církví, Federace židovských obcí společně 
s městskou částí Praha 6 a dalšími organizacemi.
Dne 18. září 2020 přivítá Praha tisíce vojáků z celé Evropy, kteří se 19. a
20. září 2020 utkají v historické akci – rekonstrukci bitvy, která se před
400 lety v Praze odehrála. Představí se jezdci na koních, bojiště protnou
pyrotechnické efekty a výstřely z děl. Letos premiérově nebude chybět
ani velký historický průvod, který se vydá z Písecké brány v Praze 6 na
Hradčanech až na Pohořelec v Břevnově. Akci organizuje Občanské
sdružení Bílá hora 1620 za podpory městské části Praha 6 ve spoluprá-
ci s magistrátem hl. m. Prahy.
Rekonstrukce bitvy, která tradičně probíhá o víkendu v polovině září,
ale nebude jedinou připomínkou historického milníku našich dějin.
Česká biskupská konference, Ekumenická rada církví, Federace židov-
ských obcí a předběžně též Česko-německý fond budoucnosti chystají 
v den výročí 8. listopadu přímo v místě bitvy ekumenickou bohoslužbu
a umístění Kříže smíření. Autorem tohoto díla je bratr Abraham Fischer
z benediktinského opatství v Meschede (v blízkosti Dortmundu), který
je mimo jiné také autorem plastiky „Christuskreuz“, který byl vytvořen
pro Ekumenickou bohoslužbu v Hilsdesheimu v březnu 2017 – v roce
výročí reformace. A byl použit později i na evangelickém Kirchentagu.
Kříž bude vyroben z kombinace velmi stabilních materiálů vhodných
pro venkovní instalaci – z Corten oceli a z modře barveného titanu.
Ekumenická Komise pro církevní dějiny 17. století připravuje také
„Konferenci o významu Bílé hory v českých dějinách“, která proběhne
13. října 2020. Jde opět o společnou aktivitu Ekumenické rady církví,
České biskupské konference a Federací židovských obcí v ČR, která
proběhne formou přednášek a panelových diskusí k roli Bílé hory při
utváření české národní a konfesní identity.

www.krestandnes.cz

ChvAletiCe si převzAly klíČe od evAngeliCkého kostelA
Církev kostel městu darovala, protože prochází reorganizací. Ve
Chvaleticích chodí na bohoslužby málo lidí a chvaletický farní sbor se
má sloučit s přeloučským. „Převzali jsme si kostel včetně inventáře. Dál
se tam budou konat mše, církev bude kostel používat dál. Město v něm
pořádá několik koncertů ročně, dva vánoční, letní koncerty nebo flétno-
vé školy,“ řekla starostka. Církev kostel s pomocí města, dotací a spon-
zorských darů opravovala. Opravy stály asi 15 milionů korun a město
se na nich podílelo z poloviny. Pseudorenesanční stavba z roku 1882
byla několik let zavřená. Od roku 2010 znovu slouží k bohoslužbám.
Zástupci církve také s městem jednají o odkupu fary. Nabídli ji za 2,4
milionu korun, potom cenu snížili na 1,8 milionu. Zároveň si přejí, aby
ji město opravilo. 

dle ČTK

krásný zážitek z poslAneCké sněMovny
Poslanecká sněmovna je v naší zemi známá nevybíravými diskusemi,
osobními útoky, někdy za hranicemi vulgárnosti a sáhodlouhými ob-
strukcemi. Častěji si posteskneme, že kvůli mnoha sporům nejsou projed-
nány zákony, které už čekají ve frontě příliš dlouho. Tím více potěší, když
ze sněmovny zazní něco pěkného. Nebylo to sice právě jednání poslanců,
ale pod záštitou předsedy poslanecké sněmovny Radka Vondráčka a péčí
Církve československé husitské proběhla 2. března 2020 krásná a důstojná
oslava 170. výročí narození prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.
Po pozdravu předsedy sněmovny uvítal přítomné v zaplněném sále praž-
ský biskup David Tonzar, který vyjádřil svůj osobní vztah k této význam-
né události. Po něm se ujal první přednášky patriarcha Církve českoslo-
venské husitské Tomáš Butta. Ve svém slově se věnoval Masarykovým
idejím a názorům v díle představitelů CČSH. Byli jsme seznámeni s mno-
ha Masarykovými názory a postoji, které našly odezvu v díle prvních pat-
riarchů církve. Druhou přednášku přednesl prof. Pavel Hošek z ETF UK,
který se zaměřil na tématiku národa a vlastenectví u T. G. Masaryka. Pro-
šli jsme vyváženým přístupem prvního prezidenta naší země, který ne-
podcenil dějinnou roli českého národa, ale také ji nepřecenil a dovedl ji
zasadit do kontextu společenství ostatních národů. Přítomní dobře v před-
nášce rozpoznali moudrost a vyváženost Masarykových přístupů, důraz
na ryzí vlastenectví a odmítnutí ztřeštěného a neplodného vlastenčení.
Masarykův přístup představuje moudrý a vyrovnaný přístup k těmto
živým otázkám dnešní doby. Národ se nemá rozpustit v globálním kotli
národů, ale zachovat si svou svébytnost a sloužit ostatním národům svým
specifickým obdarováním. Krásný prožitek aktuálních přednášek byl
umocněn vynikajícím vystoupením Pěveckého sdružení moravských uči-
telů. Zazněly písně Bedřicha Smetany, J. B. Foerstera, Leoše Janáčka a také
lidové písně z Moravy, které náš první prezident měl rád. Vše, co zazně-
lo, bylo oceněno přítomnými a vytvořilo atmosféru vděčnosti za dobře
připravený program a za připomenutí krásného odkazu počátků Česko-
slovenska. 

Pavel Černý

Míří za tebou i za mnou. Syn člově-
ka hledá, jde za všelijak rozptýlený-
mi ovcemi. Nicméně – nemá, kde
by hlavu složil. Kráčí, je ustavičně 
v pohybu, aby nám zdarma nabídl
záchranu, aby dal a dával našim ži-
votům nový, skutečný smysl i hod-
notný cíl.
Nejmenovaného ctitele Ježíš – to je
z textu zřejmé – nepřijímá s nijak
otevřenou náručí. Možná, že nás to
až trochu překvapí a zarazí. Ježíš
totiž nechce, aby se k němu lidé
zjevně upínali s nepřiměřenými
představami a iluzorními nadějemi.
Kdo následuje, ten se vydává ze za-
jištěnosti do nepohody a nejistoty.
Ano, následování znamená mít
účast nejen na věčném životě, ale
také v nějaké podobě i na Ježíšově
kříži. Kdo opravdu následuje Kris-

ta, ten to nebude mít v životě nijak
snadné. Následování znamená bez-
výhradné, riskantní rozhodnutí. To,
co k nám zaznívá z textu, se nám
proto pochopitelně vůbec nelíbí.
Ježíš prostě nikoho lacině a sladce
neobjímá. Naopak. Ptá se: Člověče,
víš, co vlastně děláš, když chceš jít
za mnou, v mých šlépějích? Uvědo-
mujeme si celou tíhu a závažnost
svého rozhodnutí? Jistěže – rozhod-
nutí svobodného? Kdo jde za
Ježíšem, tak má vědět, co to s sebou
nese či může přinášet.
Někteří z dnešních sedmdesátníků
chodili na náboženství dokonce i 
v osmé či i deváté třídě. Jít v neděli
do kostela bylo naprostou samo-
zřejmostí. Jistě – riziko tu existova-
lo. I učitelé takovým žákům nazna-
čovali, že nemají ani nejmenší šanci
dostat se na střední školu.

Brali jsme tuto skutečnost jako ne-
zvratitelnou, byť jsme měli třeba
samé jedničky, a hlásili se zavčas
do učení. Mohu pouze říci: Bohu
díky! Poznali jsme syrový život,
nejednou nejen v továrních díl-
nách, ale leckdy i na stavbách. Po
různých oklikách, se zpožděním
několika let – jsme se stejně dosta-
li k vysněnému studiu, např. prá-
vě teologie.
Chápu, že nám mladší generace 
v kazatelské službě v mnohém
nerozumí. Ani ostatně nemůže.
Pochopitelně, vždyť nepoznalo
následování Krista v různé, někdy
i drsné podobě kříže. Ale přesto 
v závěru života vyznávám: Díky
za všelijak klikatou, ale bezesporu
potřebnou cestu za Ježíšem.

Jaroslav Nečas

následování
Dokončení ze str. 1

nebyly jasné.  Ženy byly totiž odstaveny od biblické-
ho vzdělávání na rozdíl od chlapců, kteří v něm mohli
pokračovat. Je zřejmé, že přitom i ony chtěly znát a
vědět, protože měly přirozený zájem o tyto otázky. 
Postoj Pána Ježíše k ženám byl v mnohém pro tehdej-
ší muže překvapivý, nečekaný až revoluční. S ženami
se na rozdíl od nich vážně baví, neodsuzuje je, ale
klade mezi mužem a ženou rovnítko. Jako vzkříšený
se také prvně zjevuje ženám. A má-li co říci k vzdělá-
vání žen, zastává se ve sporu Marty a Marie, právě
Marie, která místo posluhování usedla k jeho nohám.
„Jednoho je zapotřebí. Marie dobrou cestu vyvolila,
která nebude odňata od ní,“ odpověděl její sestře
Martě, která si u něho stěžovala, že jí Marie v poslu-
hování nepomáhá. Pozdává se mi, že mnohým mužům
v některých církvích je vítanější cesta posluhující
Marty než vzdělané Marie. 
Bůh dal svého Ducha svatého jak ženě, tak muži. Duch
svatý věje, kam chce, a komu chce, dává své dary.
Mužům jako ženám. Neodnímejme proto ženám, co je
samozřejmé pro muže. Neporučníkujme je.
Rada na reklamě ženu nabádá „Vyber si pečlivě svého
plastického chirurga“… Někdo nám ženám chce patr-

ně říci, že nevypadáme dobře a měly bychom se nechat
opravit. Líbit se mužům znamená přinést oběti.
Vylepšit si povrch, vylepšovat se permanentně. Jak
jinak, čas dělá vrásky a dnešní preferovaný kult mládí
diktuje míru naší úspěšnosti. Opravdu?
Jeden současný teolog vyslovil myšlenku, že Bůh stvo-
řil ženu jako vrchol svého stvoření.  Až po Adamovi.
Stvořil ji jako půvabnou a krásnou. Má navíc možnost
krásnět zevnitř, když se jí tělesného půvabu dostává i
nedostává. Krásnět láskou a přítomností Božího
Ducha. Není to málo, ale je málo, hodnotíme-li na ní
jen její vnější krásu. Co tedy s tím? 
Žena nepotřebuje pečlivě vybírat svého plastického
chirurga. Nemusí si pro svou přitažlivost působit bo-
lesti, újmu i značné finanční náklady. 
Potřebuje si však především pečlivě vybrat komu
bude naslouchat. Zda Bohu či světu. Prostě rozhod-
nout se v životě dobře. A pak už jen si sednout k no-
hám Spasitele, pozorně mu naslouchat, učit se a růst.
Toho máme všichni zapotřebí. Hledejme nejprve krá-
lovství Boží a jeho spravedlnost a všechno ostatní nám
bude přidáno.

Marie Plotěná

Co s tím?
Dokončení ze str. 1

J. A. Komenský je přece Učitelem
národů!
Máme jubilejní rok Komenského.
Letos 15. listopadu uplyne 350 let
od jeho úmrtí.
Několik hodnocení Komenského:
„J. A. Komenský je největším spisova-
telem pobělohorské emigrace, filosof a
biskup Jednoty bratrské, který je prá-
vem označován za Učitele národů.“
„Komenský je považován za zakladate-
le moderní pedagogiky a vysloužil si
přízvisko Učitel národů.“
„Málokterý učenec zanechal v naší his-
torii tak nesmazatelnou stopu jako Jan
Amos Komenský.“
„Jan Amos Komenský je bezpochyby
pro většinu z nás velkou postavou dějin
českého národa.“
„Jan Amos Komenský byl poslední bis-
kup Jednoty bratrské a jeden z největ-
ších českých myslitelů, filosofů a spiso-
vatelů.“
V knize „Kšaft umírající matky
Jednoty bratrské“ odkazuje Ko-
menský svému národu BIBLI – kle-
not Božího slova: „Na tebe národe
český a moravský, vlasti milá,
zapomenouti také nemohu při svém
již dokonalém s tebou se loučení;…
…odkazuji tobě za dědictví knihu
Boží, Bibli svatou, kterou synové
moji z původních jazyků do češtiny
s pilností velikou uvedli… 

Přijmiž to tedy za svůj vlastní kle-
not, vlasti milá, a užívej toho 
k slávě Boží a svému v dobrém
vzdělání… A ač knihy této Boží
exempláře popálili nepřátele, …i
tobě kniha tato Boží dochována
bude, důvěřuj a nepochybuj.“
„Tato svatá kniha – Bible – musí
být ve školách alfou i omegou, aby
všichni křesťanští mládenci, podle
příkladu Timotea od dětství znali
Písma svatá a slovem víry vykrme-
ni, byli moudří ke spasení“.  

Didaktika 160
Když čteme tato Komenského slova
a hledíme na současný život české-
ho národa, klademe si otázky: Je
Bible v současné době pro český
národ „klenotem“, kterého si národ
váží a užívá ho „ke slávě Boží a
svému v dobrém vzdělání“?
Druhá otázka: Je svatá kniha Bible
„ve školách alfou i omegou“, aby
všichni mladí lidé znali Písma svatá
a byli moudří ke spasení?
Proč většina národa nebere vážně
odkaz svého Učitele národů? Klasi-
fikují snad Komenského jako „naiv-
ního muže“, který uvěřil Bibli a její
zvěsti?  
Vždyť přece Bible je nejvzácnější 
a jedinečnou knihou na zemi i ve
21. století. Její zvěst je v současné
době přeložena už do čtyř tisíc jazy-

ků a v brzké době bude přeložena
do všech jazyků na zemi. Proč uči-
telé ve školách neberou vážně do-
poručení Komenského a Bible není
ve školách „alfou a omegou“ při
vyučování?  
Pohrdání Komenského odkazem,
pohrdání biblickou zvěstí se proje-
vuje v našem národě v mnohých ne-
gativních skutečnostech. Uvedu jen
jednu děsivou skutečnost. Každý
rok se v našem národě rozvádí přes
dvacet tři tisíc manželství. Proč asi?
Neumějí spolu žít. Nikde se nenau-
čili, jak vytvářet harmonické vztahy
se svými bližními a jak žít v radost-
ném souladu s druhými. Důsledky
disharmonických vztahů v manžel-
stvích se projevují nejvíce na ne-
šťastné a zoufalé mladé generaci.
Pak se divíme, že přibývá velmi
mnoho lidí s psychickými problé-
my a ani lékaři si nevědí s těmito
problémy rady.
Každý člověk touží po šťastném ži-
votě, chce mít ve svém srdci trvalou
radost, chce být šťastným člově-
kem. Radost ze všech úspěchů a
hmotných hodnot velmi rychle
vyprchává. Lidé cítí vnitřní prázd-
notu a nevědí, jaký má jejich život
smysl. Mnozí pak často přemýšlejí
o ukončení života. 

proč se český národ neřídí 
radami komenského?

Dokončení na str. 3
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(dokončení z minulého čísla)
Žalm 32 je výrazem blahoslaveného
štěstí lidského srdce! Tuto skuteč-
nost si uvědomil i Ježíš, když stál
tváří v tvář zástupu mnohých, kteří
byli zvědaví na to, co jim předloží.
A on ve svém Kázání na hoře krás-
ně navázal na tento žalm a začal
tím, že hovořil o blahoslavenství.
Jenže Ježíš blahoslavenství konkre-
tizoval. Věděl dobře, že my lidé se
můžeme snadno ocitnout ve faleš-
ném uspokojení, kdy si myslíme, že
nám k očistě od hříchů stačí jen
nějaké vnější, tradiční či rituální
úkony nebo záležitosti. Proto nás
volá k tomu, abychom se pozorně
dívali každý do svého nitra, usilo-
vali o vnitřní posvěcení, pokoušeli
se o změnu života, prosili o čistotu
srdce, protože jen z čistého srdce
může vyrůst dokonalá láska k Bohu
a k bližnímu. A ta je potom progra-
mem těch, kteří Boha milují. 
O lásce z čistého srdce, dobrého
svědomí a z upřímné víry píše také
apoštol Pavel ve svém Prvním listě
Timoteovi (1, 5). V něm připomíná,
že čisté srdce se rodí tam, kde je
chuť a radost, která nás žene k jed-
nání v lásce, k opravdové službě a
pomoci druhým, a kdy je tato naše
chuť upřímná, opravdová, čistá, te-
dy bez postranních úmyslů, jestli
skutečně směřuje k Bohem zadané-
mu úkolu. To, co někdy zatemňuje
naši mysl, jsou, jak připomíná apoš-
tol Pavel, mnohé tělesné žádosti.
Jde především o žádosti těla i očí,
ale i o pýchu světa. Varuje před
nimi. Ale nejen on, ale i učedníci,
především pak Jan ve svém Prvním
listě. A Jan má na mysli hned něko-
lik věcí:
1. Hovoří o nezřízené hojnosti dob-
rého jídla a pití, o bezohledném

uspokojování lidských pudů, o ne-
chávání se svazovat a zotročovat
lidskými vášněmi v podobě sexu,
alkoholu či drog, které nám nedo-
volují vidět nic a nikoho za svým
obzorem, nevidí potřeby a nouzi
druhých, protože hledí jen sebe a
snaží se zotročovat bezohledně i
druhé;
2. Hovoří o našem upřeném pohle-
du na peníze, majetek, kariéru a
slávu, kdy zapomínáme i na vlastní
hrdost a pravdivost, kdy ztrácíme
smysl života, zapomínáme na věr-
nost i na své lidské povinnosti 
k druhým v rodině, kolem sebe,
kdy se všechno pro nás stává pro-
dejným zbožím, kdy se pro peníze
stáváme lháři a jsme kvůli nim
ochotni obětovat štěstí své rodiny,
budoucnost svých dětí, kdy poško-
zujeme všechny kolem sebe, kdy
zapomínáme na to, co nám připo-
míná Písmo, že čím je naše lidské
srdce čistší, nezávislejší, svobodněj-
ší, nesvázané všemi druhy pováza-
ností světa a života, tím je svobod-
nější!
3. A hovoří i o naši touze často bez
jakýchkoliv zásluh či schopností
nebo z pouhé ješitnosti pokoušet se
získávat jakékoliv životní vyzna-
menání, drát se na místa, která ne-
odpovídají našim schopnostem,
získávat je všelijakými postranními
cestičkami. Připomíná, že člověk
čistého srdce staví proti pýše ducha
pokory, vůli nezištně pomáhat, du-
cha sloužící upřímné a opravdové
lásky. A připomíná také, že lepší
svět nevytvářejí řečníci, ani politici
okřídlenými frázemi, ale lidé hlu-
bokého vědění, ti, kteří jsou ochotni
pro dobrou věc a myšlenku přiložit
ruku k dílu a pro ni se i obětovat.
Něčeho velikého mohou dosáhnout

jen lidé čistého charakteru. Jenže 
k tomu je zapotřebí očištění lidských
srdcí, které může způsobit jedině
Bůh. K tomu je zapotřebí odpouště-
jící Boží lásky a Božího milosrden-
ství. Jan vlastně jen dotahuje slova
Ježíšova o nezbytnosti očištění na-
šich srdcí od všech nánosů špatnos-
ti, neupřímnosti a farizejství.
Když Ježíš předkládá svoje blahosla-
venství, tak chce před sebou vidět
člověka čistého srdce, pro kterého je
Bůh vpravdě Stvořitelem, Pánem,
Králem života, zdrojem pravého a
hlubokého smyslu života.
Tuhle moudrost už měl kdysi král
David, když pověděl: Kdo vystoupí
na Hospodinovu horu? A kdo se
smí postavit na jeho svatém místě?
A David v pokoře odpovídá: Ten,
kdo má čisté ruce a srdce ryzí. Ten,
kdo nezneužije mou duši. Ten kdo
nepřísahá lstivě. Takový dojde po-
žehnání od Hospodina, spravedl-
nosti od Boha, své spásy! (Žalm
24,3-5) A my k tomu můžeme jen
dodat, že takový člověk je zároveň
blahoslavený, protože jsou mu od-
puštěny všechny jeho hříchy a
všechna jeho přestoupení Božího
zákona. Takový člověk zápasí ve
své víře i na každém kroku života o
čisté srdce. A takový člověk může
zároveň vidět Boha při díle. Při
všem svém konání může být trvale
ve spojení s ním. A může se radovat
z toho, že v každé životní situaci, 
v každém zápase je mu Bůh skrýší
a útočištěm nejbezpečnějším. Skrze
odpouštějící lásku Božího Syna, je
mu Pánem a Králem života, který
ho bezpečně provádí vším a vede
ho až k trůnu Boží milosti.

Pavel Rybín, 
kazatel Církve bratrské
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Boj proti domácímu násilí a podobným jevům je velké téma dnešní
postmoderní doby. V západním světě je v plném proudu kampaň
„Me too“, která na tento problém upozorňuje, a u nás někteří publi-
cisté volají po tom, aby se více rozvinula i v České republice, která je
sto let za opicemi a toto velké téma nesdílí s patřičným nadšením. 
V západním světě doznávají vztahy mezi muži a ženami značných
změn, a netroufnu si říci, jak budou tyto vztahy vypadat, až se rozví-
řený prach trochu usadí.
Popíšu svá východiska: Jakékoli násilí na ženách (a konec konců i na
mužích) je naprosto nepřípustné. A slovo „jakékoli“ zahrnuje nejen
otevřené fyzické útoky, ale i manipulaci (např. zneužívání vyššího
postavení ve škole, ve firmě, v úřadě apod.). Takové jednání je haneb-
né a mělo by být trestné.
A ono, naštěstí, v naší zemi trestné je. Nemusíme zavádět Istanbul-
skou úmluvu, protože ta podobné jednání neučiní o nic trestnějším,
než už je.
Běžným argumentem pro zpřísnění pohledu na tuto věc bývá, že poli-
cie často násilí na ženách bagatelizuje, a někdy dokonce zaujímá (ne
nutně explicitně vyslovený) postoj ve stylu „neměla ho provokovat,
koukejte, jak chodí oblékaná, může si za to do značné míry sama“.
Nemá smyslu zastírat, že v tomto ohledu je na postoji a přístupu řady
policistů ještě dost co zlepšovat.
Jenže nyní přijde to mé věčné „ale“. Co když policista, který právě
podobný případ vyšetřuje, o týden dříve vyšetřoval jiný případ, kdy
žena obvinila muže ze zneužívání jejich vlastního dítěte, a pak se pro-
kázalo, že z tohoto hanebného zločinu muže obvinila neprávem, jen
aby mu ublížila a zamezila mu stýkat se s jejich společným potom-
kem. Uvědomuji si, že se stýkám převážně s křesťany, a že tedy moje
sociální zkušenosti jsou poněkud netypické. Nicméně přesto si dovo-
lím konstatovat, že znám patrně více takto falešně nařčených mužů
než znásilněných žen. Nedělám z toho žádné ukvapené závěry. Po
policejním vyšetřovateli právem žádáme, aby všechny případy vyšet-
řoval „padni komu padni“, a nenechal se vést svými subjektivními
zkušenostmi.
Každá doba má určitá nebezpečí a určité před-sudky. Něco se nosí a
něco nenosí. Teď se nosí obviňování mužů z násilnictví, a moc se
nenosí upozorňování na to, že řada obviněných byla obviněna neprá-
vem, nebo že řada žen hanebně zneužívá svých dětí k tomu, aby
„potrestaly“ své bývalé partnery.
Tady nejde o nějaké statistické zjišťování, „kdo vyhrál“, tedy kdo je
horší – muži či ženy. Spíše o upozornění, že jakmile se z něčeho stane
kampaň, hodně lidem se může stát křivda. V padesátých letech to při-
znávali i někteří komunisté a zdůvodňovali to rčením „když se kácí
les, létají třísky“. Já si myslím, že naše společnost je dostatečně vyspě-
lá, aby se bez této omluvy páchaných křivd obešla.
Váhal jsem, zda tento článek zařadit mezi „duchovní“ nebo „politic-
ké“. Nakonec se rozhoduji pro kategorii „duchovní“, protože bych se
nyní rád obrátil ke křesťankám. Vím, že jakékoli předepisování vhod-
ného oblečení (dress code) se může snadno zvrhnout v zákonictví. A
nechci tomuto tématu přikládat větší význam, než mu přikládá Pís-
mo. Písmo toho o oblékání neříká mnoho, ale něco přece jenom ano.
Např. v 1. Petrově 3,3 čteme: „Vaše ozdoba ať není vnější: spletené vlasy,
navlékání zlatých šperků, oblékání šatů…“ Ano, vím, jak lze těchto slov
zneužít, a jsou fundamentalistické křesťanské skupiny, která zakazují
jakékoli ozdoby. A nutno poznamenat, že v Písmu najdete místa, kde se
mluví o ozdobách (i těch vnějších) dosti pozitivně. Ideálem jistě není,
aby se křesťanky oblékaly fádně a nevkusně.
Nicméně všimněte si jedné věci: Na jedné straně je nahota, na druhé
straně jsou burky. My křesťané bychom se měli vyvarovat nesmysl-
ných extrémů. Mějme svůj vlastní dress code, kdy se žena obléká ele-
gantně, nikoli však vyzývavě.
Policista, který vyšetřuje znásilnění, nemůže argumentovat tím, že si
žena „sama říkala“ o znásilnění svým vyzývavým oblečením. Femi-
nistky často vykřikují, že se budou oblékat, jak samy uznají za vhod-
né, a že mužům do toho nic není, pokud se oblékají vyzývavě. Ano,
mají pravdu, leč v tomto postoji je přece jenom značná dávka pokry-
tectví. Pokud se oblékají vyzývavě, proč tak činí? Kvůli ženám, nebo
kvůli mužům?
Na světské ženy apelovat nemohu, ale křesťanky snad mohu slušně
poprosit o trochu milosti. Berte to tak, že zatímco ženu vzrušují spíše
doteky, muže vzrušují spíše pohledy. A pokud jsou ženy ve sboru
oblečeny hodně vyzývavě, mnozí muži nevědí, kam s očima. Mnozí 
z nich usilují o čistotu; prosím tedy sestry, nečiňte jim toto úsilí zby-
tečně těžším! Opravdu je to možné: oblékat se elegantně a dokonce
krásně, ale přitom ne vyzývavě. Ne vždy je správné volit střední
cestu, nicméně v této věci volme střední cestu mezi vyzývavou naho-
tou a zotročující burkou.

Dan Drápal

násilí na ženách a oblékání

J. A. Komenský nazval tento svět
„labyrintem“ – bludištěm. Většina
neví, proč vlastně žijí a kam jdou.
Všichni však mají v sobě velikou
touhu – najít „ráj pro své srdce“ –
najít trvalou blaženost pro své nit-
ro. I Komenský prožil mnoho bo-
lestného ve svém životě. Ve dva-
nácti letech mu zemřeli oba rodiče.
Byl svědkem obrovské nenávisti
vládců vůči Jednotě bratrské. Mno-
hokrát byl i jeho život ohrožen.
Mnohokrát si jistě kladl otázku: Jak
najít v tomto bludišti „ráj pro své
srdce.“ Pak prožil úžasnou chvíli,
když tento ráj našel. Popisuje to ve
své knize „Labyrint světa a ráj
srdce“. Popisuje zvláštní zázrak, jak
Pán Ježíš vnesl ráj do jeho srdce. 
Ježíš k němu promluvil: „Vítej,

vítej, můj synu a bratře milý!.. Kdes
byl tak dlouho, čehos v světě hle-
dal? Potěšení?.. Díval sem se, synu
můj, kdyžs bloudil; ale již sem se
déle dívati nechtěl, přivedl sem tě k
sobě... Chceš-li tu bydliti se mnou,
najdeš tu, čehožs v světě nadarmo
hledal: pokoj, utěšení, slávu a
sytost všeho. Toť slibuji, synu můj,
sklamán nebudeš jako tamto.“
„Já ty řeči slyše, a že to jest můj
Spasitel, Ježíš Kristus, o němž sem i
prvně v světě něco slýchal, s plným
potěšením a celou dověrností ruce
sepna a jemu podávaje řekl sem:
Teď sem, Pane můj Ježíši, vezmi
mne sobě, tvůj chci býti a zůstava-
ti na věky!“ (Kapitola 38)
Komenského život se radikálně
změnil. I když měl další život napl-
něný mnohými bolestnými zážitky,

v jeho srdci byl ráj – opravdová bla-
ženost. Měl skvělého Průvodce –
Pána Ježíše – a s ním kráčel do nád-
herné „nebeské vlasti“, do nebeské-
ho domova.  
Komenský prožil dva zázraky. Prv-
ní, když se skrze Bibli naučil žít
smysluplným a kvalitním životem,
a druhý zázrak, když se setkal se
vzkříšeným Ježíšem a ten vnesl do
jeho nitra opravdový ráj. Ježíš Kris-
tus se stal jeho osobním Přítelem,
Rádcem a Průvodcem k nádherné-
mu cíli. 
Jsme Komenskému vděční za jeho
svědectví i za všechny rady a dopo-
ručení.
To, co prožil Komenský, může pro-
žít každý člověk i ve dvacátém prv-
ním století. 
Komenský miloval svůj národ a
chtěl, aby každý člen národa byl
šťastným člověkem. Kéž tato svě-
dectví vedou každého k přemýšlení
a moudrému rozhodnutí.
Proč Komenský odkazuje národu
Bibli jako nejvzácnější klenot? Proč
napsal národu knihu, ve které uka-
zuje, jak může člověk nalézt „ráj
srdce“ v bludišti světa? Jistě to na-
psal z lásky ke svému národu. Kéž
tyto otázky vedou každého k pře-
mýšlení a k moudrému rozhodnutí.
Klademe si proto i tuto naléhavou
otázku: 
Proč náš národ nebere vážně slova
svého Učitele?

Stanislav Kaczmarczyk

proč se český národ neřídí 
radami komenského?

Dokončení ze str. 2

několik Moudrostí jAnA AMose koMenského

nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá: zkoumejte vše a
přesvědčujte se o všem sami!

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

* * *
Majetek jistou starostí, hodnosti prázdným dýmem, rozkoše
sladkým jedem, osidly našeho zla. dokud to lidé nechápou,
honí se za stíny bez věcí, a rozplývají se oddáni svým nicot-
nostem sami v nic.

* * *
všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme, a cokoliv se
tu koná, všech se týče.

nechci nikomu nic vyčítat, nikoho kárat pro jeho chyby ani
nikoho přímo či nepřímo urážet. vím totiž, že nikdo nechybu-
je proto, že by chybovat chtěl (a proč by kdo také chtěl?), vím,
že s temnotami není třeba nijak zvlášť bojovat, neboť přinese-
li se světlo, ustoupí samy.

* * *
proč by se tím křesťan trápil, kterýž svědomí své spořádané a
v srdci boží milost má? nechtějí-li se k našim obyčejům for-
movati lidé, formujme se my k jejich, pokud to jen pro svědo-
mí lze. svět ze zlého v horší jde, pravda jest: ale zdaž my to
fresováním svým napravíme?

jAn AMos koMenský



Definice nám říká, že MIMIKRY je
povrchová podobnost mezi dvěma
blíže nepříbuznými druhy. Prostě
nějaký tvor napodobuje vnější
vzhled jiného tvora nebo chce pros-
tě zdánlivě zmizet naší pozornosti.
Řecké slovo MIMESIS znamená
napodobení (známe termín mimi-
ka), MIMETIK je napodobitel.
Mimikry většinou slouží ochraně
před predátory – lovci. Například
pestřenka rybízová je příbuzná
mouchám a je naprosto neškodná.
Svými svítivě žlutými a černými
pruhy napodobuje zdařile včely a
vosy, tedy druhy vyzbrojené žiha-
dly. Napodobuje tak dobře, že
např. tvůrci vzdělávací karetní hry
„Zvířata“, která jistě proběhla od-
bornou revizí, vydávají pestřenku
za včelu. Rozdíl je při bližším při-
hlédnutí dobře patrný, pestřenka
má jeden pár křídel jako mouchy,
včela má páry dva. Člověk a další
nepřátelé se mírumilovné pestřence
raději vyhnou ze strachu před vo-
sím nebo včelím žihadlem. Jiné
druhy pestřenek kladou pod ochra-
nou své přetvářky vajíčka do včelích
úlů, jiné do mravenišť, kde pak okla-
maná hmyzí společenství jejich lar-
vy obětavě krmí až do dospělosti.
Mimikry jsou časté i u vyšších živo-
čichů. Jistě jste si všimli, že třeba
ptačí samičky mívají skromné šeda-
vé a hnědavé zbarvení na rozdíl od
pestrého peří samců. Samčí paráda
má okouzlit partnerky v době páře-
ní, naopak samičky chrání jejich ne-
nápadné kostýmy, když sedí ve
hnízdě na vejcích. Pověstný schop-
ností měnit barvy, aby zmizel zraku
nepřítele, je malý ještěr chameleon
nebo plochá mořská ryba platýs
velký. Ten napodobí do podrob-
ností barevný obraz dna, na němž
leží. Když mu byla nabídnuta k po-
ležení šachovnice, pořídil si rychle
přesné rozvrstvení tmavých a svět-
lých čtverečků.

Ale nemysleme, že tyto triky jsou
výsadou živočichů. Vyskytují se i u
některých rostlin. Například tořič
hmyzonosný je orchidea, která
roste vzácně i u nás. Spodní pysk
jejího květu napodobuje hmyz,
zatím co květ dokonce vyrábí vůně,
které připomínají hmyzí feromony,
lákadla k páření. Samečci usilují o
tu falešnou podobiznu opačného
pohlaví a při tom na sebe nabalí pyl
orchideje, který přenesou na další
květy.
Jistě nebudeme pokládat zvířecí či
rostlinné mimikry za něco podlého,

hodného opovržení. Naopak se
tomu podivujeme, připadá nám to
vtipné a přijatelné. Tady přece
nemůžeme mluvit o morálce, spíše
se podivíme „vynalézavosti“ Bo-
žích stvořeníček. Živí tvorové a tím
spíše rostliny nemají možnost se k
něčemu rozhodnout nebo to zavrh-
nout. Nedávno jsme hovořili v bib-
lické hodině o Ježíšově upřímnosti.
Jako vrchol Kristovy otevřené kriti-
ky jsme četli Matouše 23, 27-31:
Běda vám zákoníci a farizeové, pokryt-
ci! Podobáte se obíleným hrobům, které
zvenčí vypadají pěkně, ale uvnitř jsou
plné lidských kostí a všelijaké nečistoty.
Tak i vy se navenek zdáte lidem spra-
vedliví, ale uvnitř jste samé pokrytectví
a nepravost… Stavíte náhrobky proro-
kům, zdobíte pomníky spravedlivých…
Tak svědčíte sami proti sobě, že jste
synové těch, kdo zabíjeli proroky. V no-
vozákonním komentáři se dočítám,
že bílení hrobů v Izraeli nebylo ani
tak pro ozdobu, jako varování: Po-
zor, hrob, neznečisťuj se dotykem!
To je jeden druh pokrytectví. Pán
Ježíš ale zřejmě mínil spíše napará-
děné hrobky boháčů a populárních
osobností ověnčené štukovými or-
namenty. Hrůza smrti ukrytá za
sympatickou barvu a tvary.
Určitě nás to nechce odradit od péče
o pěkný a čistý náhrobek ostatků
našich milých, od pestré květiny či
dokonce lampičky na hrobě. To jsou
projevy úcty a lásky. Jenom se ne-
mám podobat pestrému hrobu:
navrch čistota a zářivé barvy, uvnitř
mrtvo. Uvědomuji si, jak velice mně
to hrozí. Pane, pomoz mi odstranit
každou líbivou, zbožnou slupku,
která mně má přinést sympatie a
úctu lidí. Dej, abych byl skrz naskrz
prostoupen poctivostí a prostotou
víry omilostněného hříšníka. Abych
se netvářil jako pilná a užitečná
včela, kdybych byl jenom šikovná
moucha pestřenka…

Pavel Javornický

Mimikry – přetvářka v přírodě

pozvánka

V poslední době přibývá kostelů a modliteben s novým ozvučením od
firmy OZVUK, která se specializuje na instalace zvukové techniky do histo-
rických i moderních církevních staveb. Příkladem realizací z poslední doby
jsou i tak významné památky, jako Týnský chrám v Praze na Staroměst-
ském náměstí nebo kostel ČCE ve Zlíně, ale také docela malé kostely - třeba
svatý Martin na Tožici nebo modlitebna ČCE v Mladé Boleslavi. 
Nové ozvučení pomáhá při bohoslužbách nejen šetřit hlasivky kazatelům,
ale přináší také nesrovnatelně vyšší srozumitelnost mluveného slova zejmé-
na starším lidem. Někteří mladší lidé se domnívají, že v menším prostoru
není potřeba používat zvukovou techniku, ale lidé, kteří mají problémy se
sluchem, se bez ní neobejdou - špatná srozumitelnost má jednoznačně nega-
tivní vliv na prožívání bohoslužeb. Důležitá je věrnost reprodukce, aby hlas
nebyl ani zkreslený, ani jinak nepříjemný na poslech, nebo aby nedocháze-
lo například ke zpětné vazbě, která se projevuje pískáním a houkáním.
Zásadní je i odolnost - všechny komponenty jsou testovány pro náročný
provoz v podmínkách kostelního klimatického prostředí, zejména s ohle-
dem na vyšší vlhkost vzduchu. A v neposlední řadě je i finanční dostupnost
- pokud by takové zařízení bylo příliš drahé, ztrácelo by smysl, protože by
si jej nikdo nekoupil. 
Nové systémy ozvučení jsou také estetickým přínosem pro interiér - díky
moderní technologii už není potřeba velkého množství reproduktorů, celá
plocha menšího a středně velkého kostela může být pokryta rovnoměrným
zvukem ze dvou úzkých reprosloupků, které mají šířku pouze 8 cm. Tímto
systémem byly nedávno také ozvučeny kostely ČCE v Miroslavi u Znojma,
Lysé nad Labem nebo v Jindřichově Hradci.
Jelikož se život farních sborů neustále vyvíjí, mění se i potřeby ozvučení.
Oproti minulosti, kdy stačilo mít reproduktory jen v kostele a mikrofony jen
pro kazatele, se dnes čím dál častěji stává standardem zvukový přenos
bohoslužeb do sborové místnosti v jiné části kostela, venkovní reproduktor
pro maminky s dětmi, nebo přímý přenos na internetu. 
Firma OZVUK nabízí kromě celoplošného ozvučení také cenově nejdo-
stupnější kompaktní ozvučovací systém K4DSP - je jím jediný repro-
duktor, který v sobě obsahuje vše potřebné pro ozvučení menšího kos-
tela, modlitebny nebo třeba zasedací místnosti. Stačí jej zapojit do
zásuvky, připojit mikrofony a ozvučení je vyřešeno. Toto zařízení se
dočkalo velké obliby u nás i v zahraničí, využívá jej mnoho farností,
sborů, ale také pražský Arcibiskupský seminář nebo Česká biskupská
konference. Na rozdíl od komerčních výrobků běžně dostupných na
internetu je K4DSP určen speciálně pro kvalitní přenos mluveného
slova v prostředích s delší dobou dozvuku, ale vzhledem ke své mobi-
litě může být použit i při venkovních shromážděních.
Každý kostel, modlitebna nebo sál má svou vlastní neopakovatelnou
akustiku. Proto nabízí firma OZVUK bezplatné předvedení zvukové
techniky v konkrétním prostoru, pro který má být zařízení určeno.
Bližší informace mohou zájemci nalézt na internetových stránkách
www.ozvuk.net nebo na telefonním čísle 608433983.

MgA. Petr Šoltys

MíSTNí ODBOR KOSTNICKé JEDNOTy
v Kolíně zve na Květnou neděli 
5. dubna v 15 h do Husova domu
na shromáždění se zpěvy hudeb-
ních a pěveckých sborů a promí-
tání filmu M??? (Nový začátek).

představujeme firmu ozvuk
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Tořič hmyzonosný

Pestřenka rybízová

Albrecht byl synem faráře, matka mu brzy zemře-
la, a proto vyrůstal u babičky v Berlíně. Studoval
teologii a germanistiku, v letech 1931- 1953 praco-
val jako farář württemberské církve, ovšem za
války narukoval jako radista a později byl du-
chovním v lazaretě a v ruském zajetí. S německou
armádou prošel Polsko, Rusko a Rumunsko. Po
válce se stavěl proti zbrojení. Pracoval rovněž pro
západoněmeckou rozhlasovou stanici ARD ("Slo-
vo na neděli").
Psal verše, z nichž některé byly zhudebněny, a nove-

ly Neklidná noc (1950) a Oběť zápalná (1954), které vyšly i v českém pře-
kladu a v Německu byly zfilmovány. Pozoruhodné jsou i jeho sbírky kázá-
ní, jako Hagar u pramene (1958). Obdržel četná uznání a vyznamenání.

"Tento básník uměl dobře naslouchat, a proto dokázal povědět své slovo."
(Richard v. Weizsäcker)

Nemáme v tomto světě mnoho věcí, které nás mohou potěšit jako tato jediná:  že
Bůh pohlédl na poníženou Hagar  .... a v ní na nás všechny - přes všecky hra-
nice a rozdíly, příslušnost a postavení -, na nás, lidské pokolení.

(Hagar u pramene 26)
Bohuslav Vik

Bratr farář Miroslav Frydrych se naro-
dil. 8. 5. 1928 v Ratiboři u Vsetína. Od
mládí navštěvoval tamější evangelic-
ký sbor. V roce 1952 byl v Českobratr-
ské církvi evangelické ordinován, nej-
prve na vikáře s působností v Odrách
na Moravě – r. 1952 – 1956. V té době
také absolvoval vojenskou službu 
v Nýrsku – r. 1952 – 1954. Od 1. 8.
1956 do 31. 10. 1973 působil, už jako
farář v Bohuslavicích nad Metují, od
1. 11. 1973 přešel do sboru ČCE 
v Kolíně. Správcem tohoto sboru byl
až do odchodu do důchodu 31. 12.
1996. Pastýřskou službu zde vykoná-
val až do konce svého života. Od 1. 7. 1989 do 30. 6. 1995 působil též jako
senior Poděbradského seniorátu. V roce 1997 farářoval také v evangelickém
sboru v Libenicích. I v dalších letech sloužil dle potřeby v okolních sborech
ČCE i ve sborech jiných denominací. Vždy se rád vracel se svou službou do
svého rodiště v Ratiboři u Vsetína. V letech, kdy byl Kolínský sbor ČCE bez
svého pastýře, (8. 10. 2001 – 31. 8. 2002) se opět ujal správcovství sboru.
Bratr Miroslav Frydrych byl členem a velmi činným pracovníkem Kost-
nické jednoty a velice mu záleželo na práci ekumenické. Jeho znalosti Písma,
historie církve i lidstva samého byly pro posluchače jeho četných přednášek
vždy vzácným obohacením.
Bratra Miroslava Frydrycha jsem znal čtyřicet let, kdy jsme spolupracovali
právě na poli ekumeny, hlavně v Kolíně. Ještě v neděli 8. března měl mít 
v Kolíně přednášku o T. G. Masarykovi. Zemřel v nedožitých 92 letech 
2. března. Všichni jsme si ho vážili pro jeho hlubokou víru, laskavost, skrom-
nost, pokoru, moudrost, pracovitost i smysl pro humor.
Naším společným životním krédem a vzkazem jsou jeho slova: „Važte si
Boží lásky ve vás a kolem vás a nenechte si ji nikým či ničím vzít a narušit!“
Bratrova životní pouť skončila v jistotě vyjádřené na smuteční oznámení:
„Odešel domů a připojen jest k manželce své a k lidu svému.“ Za jeho život jsme
děkovali při pohřebním shromáždění 7. března v kolínském kostele ČCE.

dle podkladů Josefa Ptáčka

německý evangelický farář, spisovatel a básník
AlbreCht goes

bratr farář Miroslav Frydrych
odešel ke svému pánu

(22. 3. 1908 lAngenbeutingen - 23. 2. 2000 stuttgArt)


