
oslovuje to „BěDA“ i nás?
Běda těm, kteří připojují dům k domu a
slučují pole s polem, takže nezbývá
žádné místo, jako byste jen vy byli used-
líci v zemi. Iz 5,8

Ano, běda těm chamtivým, kteří
připravují o dům a pole slabší sou-
sedy. V této souvislosti je jedno, jest-
li to ukradnou, zaberou násilím,
nebo koupí. V Izraeli přece měla mít
každá rodina kousek pozemku, po-
díl v zaslíbené zemi. Připravit něko-
ho o ten podíl, to možná šlo udělat
legálně, ale bylo to nemorální. Lidé
se mohli usadit v té zemi jen proto,

že jim ji Hospodin dal. A teď někte-
ří zchudli, jsou donuceni prodat
dům a pole, a možná i sebe do otroc-
tví, jiní naopak bohatnou. Šikovně
rozmnožují svůj majetek tak, že pro
většinu ostatních nezbývá žádné
místo. V následujících verších čte-
me, že těm zbohatlíkům to nebude
nic platné: domy zpustnou a pole
vydají mizivou úrodu. Dobře jim
tak, řekneme si s poněkud lhostej-
ným zadostiučiněním. Nás se to ne-
týká. To oni. 
Jenže Izajáš to „běda“ říká Božímu
lidu. Abychom to určitě pochopili,
předloží nám prorok podobenství 
o vinaři a jeho vinici v předchozím
oddíle (Iz 5,1-7). Vinař udělal všech-
no pro to, aby vinice vydala kvalitní
plody. Snad každý musí přitakat:
ano, vinař má právo čekat, že vinice
vydá dobré plody. Hospodin vinař
od své vinice – lidu čekal spravedl-
nost, avšak hle, úpění.
Hlásíme se k tomu, že jsme také
Boží lid? Že vedle lidu Staré smlou-
vy jsme i my křesťané skrze Ježíše
Krista Božím lidem, lidem Nové
smlouvy? Vztahujeme na sebe Boží
zaslíbení? Pak si musíme dát líbit i
napomenutí. Izajáš nám to usnad-
ňuje, podobně jako Davidovi pro-
rok Nátan, když místo přímého

obvinění vypráví bajku o ovečce 
(2 S 12,1-13).
Naopak apoštol Petr se nijak nesna-
ží svou řeč učinit přijatelnou. O Let-
nicích prohlásí: „Vy jste ho rukou
bezbožných přibili na kříž a zabili“
(Sk 2,23). A židé ze všech národů
světa uvěří v Ježíše Krista. Když
podobně obviní židy Štěpán, je za to
ukamenován (Sk 7,54-60). V čem je
zde ten podstatný rozdíl? Petrovy
posluchače zasáhl Duch svatý. Za-
čali se ptát, co mají dělat.
Jak snášíme napomenutí či obvinění
od proroků starých i novodobých?
Tváříme se, že se nás to netýká?
Každý za sebe a pak také jako členo-
vé svého společenství a jako členové
církve – umíme varování přijmout a
zařídit se podle něj? Dovolíme Du-
chu svatému, aby nás usvědčil z hří-
chu? Dovolíme Ježíši Kristu, aby nás
zachránil? Uznáváme, že Bůh Otec
už pro nás v Kristu a v Duchu sva-
tém udělal všechno, co bylo třeba, a
má právo od nás čekat dobrou
odezvu? 
Bože, prosím pomoz. Dej, ať neubli-
žuji; ať svým bližním dopřeji vedle
sebe dostatek místa; ať do světa vná-
ším tvůj pokoj a naději. 

Jana Křížová
farářka sboru ECM Praha 2
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Běda těm, kdo jsou moudří ve vlastních
očích a pokládají se za rozumné.

Izajáš 5,21
My jsme přijali ducha ne světa, ale
ducha Božího, abychom chápali, co nám
Bůh z milosti udělil.

1. Korintským 2,12
Známe všichni „mistry světa.“ - Ne-
myslím ty skutečné, kteří z MS při-
vezli zlatou. Myslím „takzvané“
mistry světa. 
Žijí mezi námi, potkáváme je, potý-
káme se s nimi. Je docela těžké 
s nimi vyjít. Své věty zahajují slův-
kem já, své činy nám „prodávají“.

Dají nám prázdnou špulku od nití a
my máme neodbytný pocit, že to
bude něco stát. Už když ten zapek-
litý dar přebíráme, na tu špulku
navíjejí nás. 
Jsou to lidé zahledění do sebe, ni-
kdo a nic s nimi nehne. Rozhovor 
s nimi končí patem. A pokud k něja-
ké domluvě dochází, jde téměř
vždy o dohovor falešný. Oni to
jsou, kdo vědí, jak se v životě obra-
cet, jak ze všeho něco vytřískat…
Když má takové ovečky farář, tak si
užije, když mají ovce takového fará-
ře, tak je lituju… Zkrátka, s těmito

typy je těžké pořízení. Jsou dnes a
byli dřív. Zmiňuje se o nich i Izajáš
v 5. kapitole. Původně vyřizuje Boží
„běda“… Běda těm, kdo hromadí
domy, pole, běda těm, kdo za úpla-
tu ospravedlňují svévolníka a spra-
vedlivým upírají spravedlnost…
těm, kdo překrucují pravdu a říkají
zlu dobro a dobru zlo, běda bohatý-
rům zdatným v pití vína a mužům
udatným v míchání opojných nápo-
jů... - A k těmto činitelům nepravo-
stí prorok nečekaně a bez dalšího
vysvětlení řadí i ty namyšlené, ty,

přijmout Ducha Božího

Když se řekne pouť, málokdo
si dnes představí putování na
významné místo s přemítáním
o duchovní cestě, které podni-
kali křesťané od počátku. Dnes
jsou to spíš stánky s občerstve-
ním, kolotoče, skluzavky, zá-
bava pro děti i pro dospělé... 
Kdy se to zvrtlo?
Už staří Římané věděli, že lidé
dají pokoj těm výše postave-
ným, když dostanou “panem
et circenses” - chléb a hry. 
Tenkrát lid jásal, když si to 
v aréně gladiátor nebo lev “vy-
řídil” s nějakým křesťanem -
nepřítelem říše - který zpochyb-
ňoval jejich bohy.
A teď si představme situaci po
Bílé hoře. Část lidí utekla do ci-
ziny, část zemřela na mor, část
zahynula ve válkách... Chléb
dostat nemohli, tak jim císař a
církev zajistili aspoň ty hry. 
Mohutná procesí, barevné pra-
pory a kněžské ornáty, kočáry,
sochy světců, květiny... Není
divu, že se na to mnozí těšili i
celý rok. Na venkově se tyto
zvyky držely a mnohde drží
dodnes, i když je osvícený císař
Josef II. buď úplně zakázal nebo
podstatně omezil. Ve městech a
hlavně v Praze, už lidé znají vět-
šinou jen kolotoče, houpačky,
cukrovou vatu... na Matějské
pouti. S církví ani se světci to už
dávno nikdo nespojoval, proto
si to Římskokatolická církev musí připomínat za ně. Naposled např. při
Navalis - oslavách Jana Nepomuckého obnovených v r. 2009 (mimocho-
dem se scénářem opsaným z románu Temno od Aloise Jiráska). A političtí
představitelé se rádi přidávají i v našem údajně sekulárním státě. Dou-
fejme, že teď nebudeme mít i na Staroměstském náměstí na každý ma-
riánský svátek pouť s houpačkami, lochneskou, cukrovou vatou...

Helena Bastlová

Kopie mariánského sloupu na Staroměstském náměstí roste (Foto: Pavel Marc)

lidé milují poutě aneb
Baroko se vrací

Dokončení na str. 2

Stezka písmáků je znalostní soutěž pro
děti a mládež, přitom v typu PO
INTERNETU může soutěžit jak tým,
rodinný tým tak i jednotlivec (buď od
počátku či např. v důsledku nemoci se
změnou, odsouhlasenou organizátory). 
V 1. elektronickém kole se i členové tý-
mu registrují na webu jednotlivě, ale
soutěží po společné poradě. Každý sou-

těžící může být však členem pouze jednoho týmu. Jednotliv-
cům, postoupivším do druhého kola bude v místě konání nabíd-
nuto sloučení s jiným týmem - tuto možnost mohou, ale nemu-
sí využít. 
V typu PÍSEMNĚ: zájemci mohou soutěžit na základě soutěž-
ních testů na papíře. V příslušné kategorii je přihlásí dohlížejí-
cí osoby, a to nejpozději do 15. srpna 2020; nato obdrží od orga-
nizátorů testy – komunikace bude přednostně na e-mailovou

adresu vjech.kamzik@volny.cz. V poslední kategorii pro dospě-
lé nad 18 let soutěží vždy jen jednotlivci v obou základních
typech.
Otázky v soutěži se týkají biblických knih, určených přiměřeně
věku. Vždy je správná právě jedna odpověď na danou otázku.
Otázky stanovují organizátoři, správné odpovědi vyhodnocuje
v 1. kole buď internetový systém anebo organizátoři, ve 2. kole
hodnotí určená porota. 
První kolo probíhá jednak ONLINE tj. po internetu tam, kde
mají soutěžící přístup k internetovému připojení, anebo na
základě písemných testů v místě bydliště či v jiném místě. 
Druhé kolo proběhne za osobní účasti písemně 17. listopadu
2020 v Praze. 
Podrobné informace o 2. kole zašlou organizátoři koncem listo-
padu postupujícím soutěžícím. 
Bližší informace na:

vjech.kamzik@volny.cz

AktuAlitA: 21. ročník soutěže ve znAlostech BiBle stezkA písmáků
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z církví doma i ve světě
ministerstvo kultury vytvoří nový rejstřík církví
registruje jich 43, Dvě Desítky oDmítlo
Ministerstvo kultury chce za 11 milionů korun vytvořit nový rejstřík
církví a náboženských společností. Ze státního rozpočtu by pro tento
záměr úřad potřeboval dva miliony korun, devět milionů korun by měl
získat z evropských zdrojů. Na dalších 18,8 milionu korun by měl přijít
pětiletý provoz databáze, její rozvoj a školení personálu. Vyplývá to 
z materiálu, který předloží vládě ministr kultury Lubomír Zaorálek.
Rejstřík církví a náboženských společností by měl nahradit stávající
databázi, která podle ministerstva nevyhovuje aktuálně platným stan-
dardům. V novém rejstříku půjde ukládat elektronické dokumenty 
s prodloužením doby jejich čitelnosti před vložením do úložiště spolu 
s ošetřením jejich důvěryhodnosti.
Projekt je spolufinancován z prostředků Evropských strukturálních a
investičních fondů prostřednictvím Integrovaného regionálního ope-
račního programu. Ceny projektu vzešly z vítězné nabídky vysoutěže-
né v rámci otevřené nadlimitní veřejné zakázky.
V Česku je aktuálně registrováno 43 církví a náboženských společností,
zatím poslední zapsanou bylo loni v březnu Společenství baptistických
sborů. Dvě desítky církví stát registrovat odmítl.
V rámci majetkového vyrovnání státu s církvemi uzavřelo smlouvu se
státem 17 církví, které na základě této dohody dostávají každý rok po-
měrnou částku jako náhradu za majetek, který podle zákona vydat ne-
lze. Loni pro všechny církevní společnosti, které se státem podepsaly
dohodu, činila sumy 2,08 miliardy, Římskokatolická církev z toho zís-
kala asi 1,3 miliardy. 
Příspěvek na činnost církví loni činil pro všechny příjemce dohromady
1,23 miliardy korun, pro Římskokatolickou církev 759 milionů. Bude se
vyplácet do roku 2030, kdy nastane odluka církve od státu.

www.christnet.eu

singApurská ArciDiecéze nesouhlAsí s virtuálními sňAtky
Římskokatolická církev v Singapuru nebude slavit ani zapisovat do
matriky virtuálně uzavírané sňatky, upřesnila na svých webových
stránkách arcidiecéze, která čítá zhruba 160 tisíc věřících z pěti a půl mi-
lionu obyvatel.
Arcidiecéze reagovala zvláštní nótou na nový zákon, který předpokládá
zavedení dočasných opatření k uzavírání a matrikovému zápisu občan-
ských manželských svazků. Podle jeho znění lze během koronavirové pan-
demie uzavřít manželství formou videohovoru mezi snoubenci, státními
úředníky a svědky.
Ačkoli singapurská arcidiecéze uznává, že se jedná o výjimečné karanténní
ustanovení, zdůrazňuje „důležitost fyzické interakce mezi lidmi, kteří slaví
svátosti“, včetně svátosti manželství. 
Odvolává se na kanonické právo, teologické a pastorační učení církve i ne-
dávné prohlášení papeže Františka při jedné z ranních homilií. „Církev, svá-
tosti a Boží lid jsou konkrétní“, uvedl tehdy a varoval před virtuální vírou
(17. dubna).
Církev v Singapuru proto nepřipustí virtualizaci svátosti manželství, k její-
muž platnému udělení požaduje kanonické právo přítomnost páru, kněze
a dvou svědků. Internetový přenos pak může zprostředkovat účast rodi-
ny a přátel na obřadu, aby se tak skloubil „duchovní význam kanonické-
ho manželství, touha přátel a rodiny po účasti na takové šťastné události 
a respekt k sanitárním normám“, uzavírá tiskové prohlášení singapurské
arcidiecéze.

RaVat

senátoři vyzvAli čínu, ABy vyjAsnilA
zmizení DAlAjlAmovA nástupce
Čeští senátoři se připojili k deklaraci vyzývající Čínu, aby vyjasnila
okolnosti zmizení dalajlamova nástupce krátce po jeho nominaci před
25 lety. Zároveň požádali ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD),
aby celému případu věnoval náležitou pozornost a k výzvám se přidal.
ČTK o tom dnes informoval předseda senátní Skupiny přátel Tibetu
Přemysl Rabas (za hnutí Senátor 21).
Gendün Čhökji Ňima byl podle něj čínskými úřady zadržen jako šesti-
letý i se svou rodinou 17. května 1995. Stalo se to nedlouho poté, co ho
tibetský duchovní vůdce dalajlama jmenoval pančenlamou, tedy dru-
hým nejvyšším představitelem tibetského buddhismu. Čínské vedení
tuto volbu odmítlo, protože chce mít jmenování nového dalajlamy pod
kontrolou. Muž vybraný za pančenlamu údajně žije normálním živo-
tem a nepřeje si být rušen, uvedl podle agentury Reuters před pěti lety
pročínský tibetský představitel.
"Gendün byl ve své době možná nejmladším politickým vězněm. Nejen
v českém Senátu, ale všude na světě se i po čtvrtstoletí ozývají lidé, aby
připomněli, že únosy lidí, okupace Tibetu a přístup Číny k lidským prá-
vům jsou nepřípustné," uvedl Rabas.
Deklaraci s výzvou, aby čínský režim přestal porušovat zákony a objas-
nil pančenlamovo zmizení, podepsalo 17 senátorů včetně čtyř místo-
předsedů horní komory za ODS, STAN a TOP 09 a KDU-ČSL.
Čínská vláda považuje dalajlamu za nebezpečného separatistu a vládne
Tibetu tvrdou rukou od obsazení tibetského území v roce 1950. Dalaj-
lama, který od neúspěšného tibetského povstání proti čínské nadvládě
z roku 1959 pobývá v exilu v Indii, opakuje, že chce pouze větší auto-
nomii pro Tibet a skutečné náboženské, politické a kulturní svobody.
Tibeťané se obávají toho, že Čína využije otázku nástupnictví dalajlamy
k rozštěpení tibetského buddhismu tím, že po smrti současného tibet-
ského duchovního vůdce jmenuje sama jeho nástupce, zatímco exilová
tibetská vláda vybere jiného.

www.krestandnes.cz

kdo jsou „moudří ve vlastních
očích a rozumní sami před sebou“. 
Ti žádnou radu nepotřebují, těm
nemusí nic říkat ani sám Pán Bůh.
Natož, aby jim mluvil do jejich zále-
žitostí. „Já sám nejlépe vím, co mám
dělat“. Jistě vědí, pokud jde o jejich
rozehrané partie. 
Ale Bůh mluvit lidem do jejich
životů chce. A nabízí něco jiného,
než představuje to zakřivení do
sebe. Chce osvobozovat. Zachra-
ňuje lidi zoufalé, trpící, sevřené
strachem. A i lidi, o kterých je řeč –
lidi obalené touhou po majetku, so-
bectvím, sebejistotou. - Jenže jak
všechny ty zotročené vypreparovat
z jejich zámotků? My, lidé, jsme na
to krátcí. Vždyť jak často nepomá-
halo ani bušení proroků!
Bůh zvolil jinou cestu. Proti vyslo-
venému „běda!“ staví slovo z 1. Ko-
rinským. Apoštol píše, že ten, kdo

dává pochopit, co nám Bůh z milos-
ti udělil, je Duch Boží. Až pod jeho
vlivem se nám odkryje nebetyčná
propast mezi sebespokojeností a
osvobozením. Sami ze svých sil si
bezesporu můžeme rozumět a při-
padat si dost šikovní na zajištění
potřebných věcí. - Ale zahlédnout
Boží dílo spojené s příchodem Ježí-
še Krista, to nám naše vlastní moud-
rost neumožní. 
Je duch světa a Duch Boží. Dvě
roviny, dvě oblasti, ve kterých spra-
vujeme vlastní bytí. Tělo a krev
nám o Bohu mnoho neprozradí.
Když Petr jako první vyzná, že Ježíš
je Mesiáš, Syn Boha živého, tehdy
Ježíš zajásá: „Blaze tobě, Šimone
Jonášův, protože to ti nezjevilo tělo
a krev, ale můj Otec v nebesích.“
Tak to klade i apoštol Pavel. - Aby-
chom chápali, co nám Bůh udělil,
musíme přijmout Ducha Božího.
Až potom nám spadnou z očí šupi-

ny a jsme schopni zahlédnout veli-
kost odpuštění a ospravedlnění,
které nám Bůh daroval v Ježíši Kris-
tu! - A i obráceně: až ve světle shůry
se nám jako na dně fontány matně
zaleskne pětníková cena našeho
dřívějšího mistrovství. 
Když se do té vody podíváme lépe,
možná mezi vlnami na podobiz-
nách Izajášových záporných hrdinů
rozeznáme i letopočet a jméno Jo.
Rok: 2020. Jméno: naše… Lidská
sláva, polní tráva.
Nezbývá než sklonit hlavu na prsa
starého dobrého Pavla a spolu s
ním se ptát: „Bídný já člověk, kdo
mě vysvobodí z tohoto těla smrti?“
A co Pavel? Ten šeptá jako dřív:
„Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše
Krista, Pána našeho.“
Ano, právě v něm, v Kristu, chápe-
me, že všechno, co nám Bůh udělil,
udělil z milosti.

Marian Šusták

přijmout Ducha Božího
Dokončení ze str. 1

Pro naši současnost je příznačný spěch – viděno vše-
obecně a zjednodušeně. Kamsi se řítíme. Jeden na dru-
hého obvykle nemívá čas. Rodina se často nesejde ani u
společného stolu. Zdá se mi, že nervozita, roztěkanost,
neschopnost patřičného soustředění a usebrání stále
roste. Zbrzdí nás až celosvětové pandemie?
Apoštol říká něco, co jen neradi slyšíme, a co si
mnohdy nemíníme přiznat. „Člověče, nemyl se, ty
máš čas“. „A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nej-
více však těm, kdo patří do rodiny víry“ (Ga 6,10). 
K činění dobrého je zrovna teď vhodný čas, darovaná
příležitost. A na nás pak je, abychom správně zužit-
kovali onu vzácnou svěřenou hřivnu času.
Povinnost či úkol činit dobře, platí jistě všem. Zde
padají jakékoliv hranice, ploty a omezení. O tom není
pochyb. Křesťanská láska je vždy konkrétní a zdravě
zemitá. Není mlhavá. Nevznáší se kdesi ve výšinách.
Proto zná i určité odstupňování našich závazků, naší
odpovědnosti. Proto vidí nejdříve toho, kdo jí je pro-
storově nejblíže. Co to znamená v praxi? Bližním
může být pro nás dnes někdo jiný, než jím bude zítra.
Pole křesťanského uplatnění, možné sféry vlivu, je
značně obsáhlé. Apoštol jistě nechce zužovat blíže-
neckou lásku na úzce a vyloženě výlučnou. V tom
smyslu, že evangelíkovi nezištně pomůžu, zatímco
jinověrci nebo nevěřícímu pomocnou ruku jednodu-
še nepodám. Tak rozhodně ne!
Je pěkné pracovat pro celou společnost. Otázkou

však je, jestli máme jako sbor a církev ještě dostateč-
ně zaostřené oči pro „domácí víry“, jestli nám nehro-
zí dalekozrakost. Vím, že toto říkat je všeobecně
značně nepopulární. Vždyť se potřebujeme přece zvi-
ditelnit! Ale – zůstaňme při zemi v té naší církvičce.
Vždyť mnoho sborů už nemá ani vlastního faráře.
Jednoduše ho nezaplatí.
Je pěkné podporovat všelijaké společnosti, nadace,
spolky, organizace. Charitu, Diakonii, hospice. Zde
se nemusím, doufám, stydět. Za minulý rok jsem na
neziskovky přispěl silně několikamístnou částkou.
Často přicházívají na sborovou adresu žádosti o
vykonání nějaké dobrovolné účelové sbírky. Bude ale
mít církev dnes, a zejména zítra a pozítří, finance
aspoň pro základní činnost sboru? Nespadnou v kos-
telích střechy, nebude nám omítka padat na hlavu?
Vždyť je jasné, že se počet samostatných sborů s fará-
řem značně zmenší.
Ve sborech si budeme muset vzájemně i vynalézavě
více pomáhat. Sem bychom měli, jsem přesvědčen,
napřít přednostně své síly, svou pozornost a oběta-
vost. Jde přece o rodinu víry. Ano, čiňme dobře všem,
nejvíce však těm, kdo patří do rodiny víry. Ti jsou a
mají i být předmětem našeho zájmu v první řadě. 
O přemíře a hojnosti času mohou hovořit zejména
lidé nemocní, osamělí, staří, vyřazení krátkodobě či
dlouhodobě z pravidelného životního rytmu – teď
třeba karanténou. Zastavují se, nebo snad přesněji:
jsou zastaveni. Nemají jinou možnost. Bůh s nimi
chce mluvit. Vědí ale o tom?
Bohu díky, že jsou i v církvi jedinci, pro něž odchod do
důchodu znamená vstup do aktivní kazatelské či jiné
sborové služby a aktivity. Díky za ty, kdo dávají cele k
dispozici svůj čas, kdo chtějí nahradit to, co v aktivním
věku pro sbor a církev sotva mohli udělat. Jak vzácní
jsou ti, kdo pečují o sborové budovy a prostory.
V církvi mohou být jistě dohady a spory o tom, jaká
generace je pro sbory nejdůležitější Většinová odpo-
věď patrně zní: mládež, mladé rodiny. Může být však
i odpověď podstatně jiná: nejdůležitější jsou aktivní,
schopní důchodci. Ti, kteří se mohou svěřenému
úseku práce ve sboru opravdu naplno věnovat – aniž
by zanedbávali svou rodinu. Ta žije už samostatně.
„Dokud máme čas, čiňme dobře všechněm, nejvíce
pak domácím víry“. Ano, máme a dostáváme čas pro
Boha i bližního, pro rodinu a přátele, ale i pro sbor a
obecnou církev. K činění dobrého je vhodný čas – a to
na nejrůznějších rovinách. Ve vědomí, že čas je svěře-
ná hřivna. A s ní je třeba hospodařit rozvážně, uváž-
livě, a především zodpovědně. Do jaké služby posta-
víme darovaný čas? Kdo přijal pozvání na Boží vini-
ci, tak jistě pozná a vždy znovu poznává, že je napl-
nění času v nesobecké službě, v zájmu a nezištné
pomoci bližním, nikoliv ve vzletných, ale mlhavých a
nereálných teoriích. Ty totiž obvykle nevidí toho, kdo
je docela blízko nás, a kdo možná patří i do rodiny
víry. Proto je dobré nepřeslechnout apoštolovo
slovo“ „A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejví-
ce však těm, kdo patří do rodiny víry“. Konkrétních
příležitostí je a i bude jistě hodně. 

Jaroslav Nečas

čas a rodina víry

Dánský překlad nového zákona
2020

Nedávno publikovaný dánský překlad Nového zákona, který
vynechává slova "Izrael" a "Židé", vyvolává v židovském
světě pobouření. Jsme ohromeni, že nová publikace Dánské
biblické společnosti vymazává odkazy na Izrael z deklarova-
ných obav se "záměnou s moderním židovským státem," rea-
goval B´nai B´rith International. Tato surrealistická revize
způsobuje zmatek a co hůř: ničí historii, identitu a posvátnost
Písma. Rabbi Abraham Cooper, ředitel centra Simona Wie-
senthala, ho porovnal s "tvarohovým koláčem s nulovým ob-
sahem kalorií," uvedl Algemeiner. "To bude Ježíš překvapen,
řekl. Židovští nepřátelé a kritici Izraele se radují."
Slovo "Izrael" bylo nahrazeno slovem "židovský", nebo bylo
zcela vymazáno. Cílem tohoto programu je představit Židy
jako osoby bez státní příslušnosti. To je nepravdivé a v opozi-
ci proti Bohu.
Jde o Bibli 2020, dánský překlad  biblického řeckého Nového
zákona realizovaný Dánskou biblickou společností, ve kterém
bylo  z původního textu odstraněno 59 z 60 odkazů na Izrael.
Mimo to, byly odkazy na "zem Izrael" v Bibli 2020 přepsány
na "zem Židů," a když se v původním textu uvádělo "izrael-
ský lid" bylo to nahrazeno buď "Židy”, nebo úplně vymazáno.
Birgitte Stoklund Larsenová, novinářka Dánské biblické spo-
lečnosti, tvrdí, že rozhodnutí nebylo "ideologickou volbou,"
nýbrž se spíše vyhýbá ztotožnění starověkého Izraele s dneš-
ním Státem Izrael. Nejedná se o ideologickou volbu, ale komu-
nikační, napsala Larsenová na webových stránkách organiza-
ce a dodala:"musí být zřetelný význam, text musí být oka-
mžitě pochopitelný i pro čtenáře, který nemá dokonalou zna-
lost Bible a křesťanství."

Jan Trnka dle www.israel.cz
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„Slova Ámose, který byl z tekoj-
ských drobopravců. Měl vidění o
Izraeli za dnů judského krále
Uzijáše a za dnů izraelského krále
Jarobeáma, syna Jóašova, dva roky
před zemětřesením!“

Ámos 1,1

Pokračování z minulého čísla
Amos se nebojí vyslovit nahlas
takové varování pro Boží lid! 
I když si všichni myslí, jak žijí 
v Boží ochraně, Bůh se na ně hně-
vá a chystá potrestání! Dovedu si
představit, jak nepříjemně a rušivě
muselo znít to Ámosovo prorocké
slovo do pohody všedních dnů,
které Izraelci tenkrát prožívali.
Jenže nebylo to slovo prorokovo,
ale slovo Hospodinovo. Burcující
hlas prorokův byl pouze nástro-
jem Hospodinovým. A přicházel v
pravý čas. Ukazoval za zdánlivě
pěkný povrch tehdejších hospo-
dářských úspěchů Severoizrael-
ského království. Jenže za vnější
krásnou slupkou se skrývalo shni-
lé jádro. To bylo vidět ve chvíli,
kdy se Boží pohled zaměřil detail-
něji na život jednotlivců. Boží lid
slavil navenek úspěch. Všem se
vedlo dobře. Jenže Boží lid nežil
podle Boží vůle, ani podle Božích
příkazů! Koho by to však v takové
poklidné a úspěšné době zajíma-
lo? Všichni žili v honbě za prospe-
ritou a starostmi všedních dnů. A
Ámosova prorocká slova jen rušila
poklid Izraelitů. Koho taková slo-
va zajímají i v dnešní moderní
době? Jenže žijeme ve velice po-
dobné situaci! Hloubka víry se
rozmělnila. Duchovní základy
zpovrchněly. U mnohých dokonce
vymizely. Poselství od Boha se
relativizuje a poselství evangelia
vyprchává. Koho by dnes ještě za-

jímalo nějaké proroctví a poselství
od Boha? Zdá se, že ani v církvi
mnohým nechybí. Tenkrát to byl
hlas muže, který měl dar pronika-
vého vidění. A jakoby zpovzdálí
rušil klid Izraelců. Byl to hlas,
který prohlédal do hloubky a bur-
coval lidská srdce. Byl to hlas,
který dovedl rozlišovat Božím
pohledem pravost a nepravost
zbožnosti a věrnosti Bohu a burco-
val naléhavým způsobem. Jenže
byl utlumován nevšímavostí a
pohrdáním mnohých! A přesto nic
nikdo nikdy nemohl změnit na
tom, že Hospodin je Pánem a
Soudcem nad všemi národy. Ale
prorok připomíná, že není možné
stále jen ukazovat prstem kolem
sebe. Nejde o soud nad okolními
národy. Jde o odsouzení všech ne-
pravostí, povrchnosti a vlažnosti
víry v Hospodina, kterou byl Boží
lid ohrožen. Proto prorokovy po-
hrůžky míří zcela přesně a adres-
ně do řad Božího lidu. Boží lid je
ve své době vždycky ohrožován
ze dvou stran. Jednak na něho
doléhají pohanské zvyky (1,3-2,3)
a jednak je ohrožován svou vlast-
ní porušeností a neposlušností
(2,4-18). Ale Boží lid se stále jen
vymlouvá, všechno si omlouvá a
pořád ukazuje na svoje okolí, na
prostředí, na okolní pohanské ná-
rody. Prorok chce Boží lid vypro-
vokovat k tomu, aby se konečně
podíval především na sebe a do
svých řad, pokoušel se nečinit zlé,
nečinit nic proti Boží vůli!
Hospodin na svůj lid hledí. Má
vždycky na svůj lid přísnější mě-
řítko než na ty ostatní. Vždyť je to
Boží vyvolený lid! A proto prorok
vyjmenovává celou škálu poruše-
ností okolních pohanských náro-
dů tak, jak ji vidí Hospodin. Při-

pomíná krutost syrských v tom,
jak mlátili Gileáda železnými
smyky (1,3-5). Zmiňuje místa, kde
kvete magie a kouzelnictví, kde se
mnozí ponořují do silných prožit-
ků, při kterých jde o pokušení jít
svou vlastní cestou bez Boha.
Připomíná touhu mnohých vrs-
tevníků ponořovat se do světa
iluzí, při kterých touží po tom zís-
kat ráj vlastním úsilím. Prorok va-
ruje před takovými prožitky, které
nemohou určovat směr života.
Zmiňuje i Pelištejské (1,6-8) a upo-
zorňuje na jejich kořistnictví, bezo-
hlednost a škodolibost ve snaze
podmaňovat si druhé. Zmiňuje
Tyrské a ukazuje na jejich věro-
lomnost k bratrské smlouvě i je-
jich slepou víru v osud. Zmiňuje
Edomské a připomíná jejich kruté
násilí, nejhrubší surovost, která se
nezastavuje před ničím. Hovoří i o
Amónovcích, kteří násilně odebí-
rají plod a uctívají modlu Molo-
cha, která požaduje dokonce lid-
ské oběti. Prorok ukazuje na roz-
dílnost Izraele a ostatních pohan-
ských národů a připomíná, že
Moloch si život žádá, zatímco
Hospodin, Bůh Izraele, život člo-
věku dává! Připomíná i Moabskou
mstivost a pýchu, před kterou
Hospodin vždycky varuje! A Boží
lid je okolními národy, jejich
zvyky a mnohými nepravostmi
ohrožován. Zvyky pohanů se čas-
to dostávají do krve, do zvyků a
do myšlení Božího lidu. Proto
Ámos před nimi varuje a připomí-
ná, že Boží lid má být lidem
zvláštním! Má žít pod Božím
Zákonem. Jenže vedle vlivů okol-
ních pohanských národů je tento
lid ohrožován i vlastní nepravostí. 

pokračování příště
Pavel Rybín

prorocké vzhlížení k hospodinu 2
Jeden můj známý měl kdysi období, kdy navštěvoval charismatický sbor
a upřímně řečeno, byl naprosto nadšený. A vskutku, kázání bylo silně 
orientované na posílení víry až si člověk opravdu připadal jak ten plný
džbán, ve kterém víry nikdy neubude. Prostě požehnání, prosperita, zá-
zraky na denním pořádku a jediné, co kdo to trošku kazí, jsou démoni za
každým rohem.
Jenomže život bývá přeci jen dost složitější než jednoduchá teologická
nauka typu: „Modli se a Pán tě vyslyší, věř a stane se to, dávej desátky a Bůh tě
požehná.“ V této souvislosti se domnívám, že člověka čeká v životě kromě
duchovna také práce, starost o rodinu, budování bydlení, splátky a mnoho
dalších věcí. Proto se nelze divit, že se vrátil do tradiční církve jeho ro-
diny.
A právě tradiční církve, hádám, jsou možná vhodné spíše na jisté životní
uklidnění. Některé letniční sbory možná dávají až moc důraz na křesťan-
skou službu, což někdy vysiluje. Citelný rozdíl je hlavně v tom, co člověk
považuje za důležitější. Tuším, že pro padesátníky je to církev, zatímco
pro tradicionalisty je to většinou rodina a vlastní život. 
Vzpomínám si na jednu sestru v Kristu, která se mi svěřila, jak jsou na ní
manžel i děti naštvané, protože o víkendech se pravidelně jezdí modlit
někam do Prahy, a jak je z toho nešťastná, protože neví, čemu má dát před-
nost. Bůh byl pro ni to nejdůležitější, ale o rodinu přijít nechtěla. Když
jsem jí poradil, aby tam jezdila jen jednou za 14 dní či tam nejezdila vůbec
a věnovala se tomu, čemu se vzorná žena a manželka věnovat má, se zlou
jsem se potázal.
Tradicionalisté oproti tomu možná trošku zlenivěli v ochotě zvěstovat a
zpívat chvály na náměstí, neusilují již tolik o čistý život víry a málo orga-
nizují modlitební řetězce. Jinými slovy nevěnují Boží věci tolik finančních
prostředků, času a úsilí jako nová náboženská hnutí. 
Znám některé opravdu milé a vstřícné letniční křesťany, stejně jako jsem
bohužel poznal i ty horší. Představte si například letničního křesťana,
který má stavební firmu, ale platí lidi málo a nechává je přenocovat ve spa-
cáku na pracovišti bez možnosti se pořádně umýt. Vzorně však odvádí
desátky sboru a za odpuštění hříchů se vždy řádně pomodlí. Co na tom,
jak toho dosáhne, hlavně že mu to s jeho vírou funguje. Tím netvrdím, že
letniční jsou horší než tradicionalisté, myslím si však, že každé společen-
ství má své kladné stránky, ale i hříchy. Jsem přesvědčen, že Hospodin na
posledním soudu nehledí na členství v té či oné církvi, ale na naše konání,
mluvení a smýšlení. Proto máme stejné šance, ať patříme, kam patříme.

Ivo Kraus

novinka

V symbolice Starého zákona se
slovo výkup, vykoupení objevuje 
v souvislosti s tématem exodu; Bůh
říká: vykoupil jsem vás a učinil
jsem vás svým dědičným podílem.
Bůh tedy přijímá vykoupené, vy-
svobozené z otroctví k sobě. Tento
model se později rozšíří na Ježíšovy
činy. Ježíš vytrhává lidi z království
zla a vede je tam, kde mohou
vytvořit dědičný Boží podíl. Tak to
líčí Písmo. Vzniká organismus,
který žije podle jiných principů.
Ježíš se v něm vtěluje, tímto orga-
nismem jsou samotní věřící, církev.
Chce, abychom byli jeho tělem. Co
znamená tělo? Tělo je to, co žije,
pohybuje se, vyvíjí činnost.
V nás se má Boží aktivita uskuteč-
ňovat. Apoštol Pavel vyslovuje
myšlenku, že církev je Kristovo
tělo. "Máte Kristovo smýšlení" říká, a
dále: "Nežiju už já, ale žije ve mně
Kristus" – to zamená, že on nás zís-
kal, vykoupil z otroctví a osvobodil.
Znamená to, že tajemství vykoupe-
ní je především tajemstvím osvobo-
zení.
Za druhé: je to tajemství připojení 
k Božímu dědičnému údělu, kde
Bůh jedná.
A za třetí: je to tajemství nesení bře-
mene.
Ježíš nebyl kněz. Všimněte si: jak
řekl jeden spisovatel, jediný pravý
kněz nikdy knězem nebyl. Nepatřil
do žádné kategorie, jeho královský
původ je čistě symbolický, nevystu-

doval žádné školy, žil úplně obyčej-
ně, klesl na dno života, byl popli-
ván davem, odsoudil ho občanský
náboženský soud, byl konec konců
rouhač a buřič. Vzal na sebe veške-
ré utrpení světa, stal se jeho součás-
tí. Tím se oba světy – svět božský a
svět trpícího lidství a stvoření –
sjednotily a Bůh svět znovu přijal.
A Kristus nesoucí kříž  nese na sobě
veškerý vývoj dál. Vždyť vstoupil
do nebe, to znamená, že pronikl do
všech podob vesmíru. Velmi důle-
žitá jsou slova Vyznání víry, která
opakujeme: "...sedí po pravici Boha
Otce..." Musíme se oprostit od
hmotných představ o tom, jak sedí
po Otcově pravici; znamená to, že
Ježíš je tam, kde je Bůh, a Bůh je
všude.
Tak se Bohočlověk stává tělem svě-
ta a tělo světa, vesmír se stává tělem
Bohočlověka - on všechno posvěcu-
je. Rozumíte: člověk Ježíš, kráčející
po poušti - to není nějaký izolovaný
fantom ve vesmíru, nýbrž bytost,
která je součástí biosféry, noosféry
(vzájemné působení rozumu a pří-
rody), součástí přírody. Je s ní spo-
jený, jí, pije, je tu zcela přítomen. A
právě proto, že je přítomen v jedno-
tě světa, vstupuje skrze něho bož-
ství do nového stvoření. To je
důvod, proč je vykoupení tajem-
stvím, které pokračuje v úkonu tvo-
ření. Žádné středověké zadostiuče-
ní, žádná právní náhrada, záměna
hra a proces. Není to žádný soudní

proces, nýbrž proces uzdravení lid-
stva, který je spojen se všeobecným
záměrem stvořit svět.
Jestliže Bůh uzdravuje hmotu tím,
že do ní vložil sílu evoluce, jestliže
uzdravuje mrtvé, když jim dává
impuls k životu, jestliže uzdravuje
umírající život, když do něho staví
člověka, který v sobě nese duchov-
ní nesmrtelnou informaci, a jestliže
nakonec uzdravuje světové a lidské
dějiny, když do nich vstupuje sám –
pak právě v tom spočívá tajemství
vykoupení lidského rodu a celého
světa. Apoštol Pavel totiž pronesl
záhadná slova, že celé stvoření stále
sténá a trpí očekávajíc vykoupení
synů Božích. V takovém nemocném
stavu nedokonalosti a nedokonče-
nosti se tedy nachází celá příroda,
která sténá v očekávání onoho dne.
A i když Kristus přišel kvůli lidem,
pak jakmile se vtělil v tomto světě,
rozšířilo se vykoupení určitým způ-
sobem na celé stvoření. Potvrzují to
slova Písma; apoštol Jan  neviděl ve
svých vizích jen nového člověka –
znovuzrozeného, vzkříšeného,  člo-
věka který získal z Božího úradku
velké síly, ale viděl také nové nebe
a novou zemi, neboť to staré pomi-
nulo. A o to právě jde. To je, struč-
ně řečeno, vykoupení. Ale jsou to
slova a symboly. My to nemůžeme
vyjádřit s adekvátní přesností.
Alexandr Meň, pravoslavný kněz

z knihy Křesťan ve společnosti 
vybral Jan Trnka

o vykoupení

letniční a tradicionalisté

Synodní rada Českobratrské církve evangelické již začátkem ledna podpořila
mimořádným příspěvkem organizaci Lékaři bez hranic. Částka 200 tisíc Kč by
měla přispět k řešení znepokojivé situace uprchlíků na řeckých ostrovech.
Zároveň začátkem roku vyhlásila celocírkevní sbírku na podporu uprchlíků na
řeckých ostrovech. Výtěžek mimořádné sbírky byl zaslán třem organizacím na
ostrovech Chios a Lesbos, další část peněz míří také do syrského Aleppa.
Celková výše podpory je přes 930 tisíc Kč a poslouží na nákup potravin, léků a
zajištění nezbytné lékařské pomoci.
Darované finance pomáhají dvěma řeckým organizacím Perichoresis a Chios
People Kitchen a také české pobočce Lékařů bez hranic. Všechny organizace
působí přímo v přeplněných uprchlických táborech na řeckých ostrovech a 
z daru nakupují a rozdávají hlavně trvanlivé potraviny a lékařské potřeby a
poskytují nutnou lékařskou péči. 
K efektivnímu rozdělení peněz přispěly i dlouhodobé kontakty koordinátorky
pro práci s uprchlíky Aleny Fendrychové s organizacemi a církvemi pomáhají-
cími přímo v místě humanitární krize.
Podporu tak kromě Lékařů bez hranic získal například projekt Chios People´s
Kitchen (CPK). Dvakrát týdně distribuuje trvanlivé potraviny těm nejpotřeb-
nějším na ostrově Chios: „Distribuce je složitá, protože i zde platí omezení
kvůli koronaviru. Poskytujeme pomoc 60 – 70 rodinám týdně a dodáváme 
i ovoce dětem, které jsou tu bez rodičů. Každý den máme žádosti o další podpo-
ru a zatím můžeme pomáhat i díky vaší podpoře, za kterou děkujeme,“ říká
Kostas Tainidis, vedoucí organizace, která jídlo pro uprchlíky připravuje od
roku 2015.
Třetím podpořeným subjektem je Perichoresis. Zřizuje jej řecká evangelická cír-
kev a na ostrově Chios zajišťují nákup léčiv i nezbytnou lékařskou péči pro
uprchlíky. Jejich práce je klíčová právě v táborech, kde je kapacita překročena
více než trojnásobně. Zcela tu chybí základní hygienické vybavení a lidé na
útěku před válečným konfliktem, včetně nejmenších dětí, se zde tísní v nelid-
ských podmínkách ve špíně a zimě.
Synodní rada navíc podpořila ještě dodatečným příspěvkem ve výši 3000 eur
také výzvu Společenství evangelických církví v Evropě (GEKE), které se roz-
hodlo pomoci ve stejné oblasti a k účasti vyzvalo své členské církve. 
Sbírka GEKE míří v těchto dnech na ostrov Lesbos, kde se za ni nakoupí zdra-
votnický materiál pro místní nemocnici Vostanio v Mytilini. Část financí byla
odeslána také přímo do válečné zóny – do syrského Aleppa na nákup dezinfek-
čních, ochranných pomůcek a jiných naléhavě potřebných lékařských pomůcek
pro polikliniku Bethel, kterou tu provozuje Unie arménských evangelických
sborů v Sýrii.
V minulosti Českobratrská církev evangelická opakovaně apelovala na českou
politickou reprezentaci, na příslušná ministerstva i na premiéra Andreje
Babiše, abychom se jako země připojili a svou pomocí přispěli k řešení eskalují-
cí situace. Podle evangelíků nejde přitom pouze o humanitární rozměr katastro-
fy. Neutěšená situace lidí na řeckých ostrovech se může obrátit i v bezpečnost-
ní hrozbu. Dlouhodobé přehlížení problému tedy nepovažují ani za politicky
prozíravé.

dle www.e-cirkev.cz

evAngelíci zAšlou nA poDporu uprchlíků v řecku
i v syrském Aleppu téměř milion korun



Cítíte se dobře v menší nebo větší
skupině lidí, nebo jen v úzkém kru-
hu přátel či rodiny, nebo jste do-
konce nejraději sami? Má se křesťan
nebo rodina věřících zařadit do živé
církve, sboru, nebo si vystačíme i ve
víře jako jednotlivci, dvojice, rodi-
ny? Na jedné z lesních brigád, které
umožňovaly křesťanské mládeži
strávit několik týdnů pohromadě 
v dobách komunismu, nás překva-
pil Adolf NOVOTNÝ, profesor
praktické teologie na evangelické
fakultě, pádným výrokem: „Nejsi
dobrý křesťan, když tě to nežene do
houfu“. Přijali jsme to i s jeho pře-
svědčivým výkladem dobře, vždyť
nás byl na té brigádě pořádný
„houf“ a byli jsme tam rádi. Dokon-
ce jsme si to potom napsali jako
heslo pro školní rok a vyvěsili na
zeď v naší klubovně ve sboru
Církve bratrské v Praze na Vino-
hradech.
Že lidé tvoří všelijaké „sourodince“
příbuzných, zapisují se do různých
klubů či vstupují do organizací,
křesťané do církví, je častý jev. A
přece je mnoho lidí osamělých, a to
někdy podle jejich vlastní volby,
jindy pro nezájem či dokonce ne-
přátelství svého okolí. Zase mě na-
padá, podívat se na to, zda potřeba
tvořit skupiny, společenství je vy-
hrazena jen lidem, nebo zda se to
vyskytuje i v jiných oblastech ži-
vota.
Denně vídáme hejna některých ptá-
ků. Ne všech, takoví kosové se nám
ukazují zpravidla ve dvojicích, pan
Černý a paní Hnědá. Ale vrabci,
zvonkové a mnozí další tvoří počet-
ná hejna. Není to náhoda. Zdeněk
VESELOVSKÝ, bývalý ředitel Praž-
ské zoologické zahrady, píše o
sdružování některých ptáků i zvířat
ve své zajímavé knize Vždyť jsou to
jen zvířata (1974). Udává, že tvorba
hejn a stád slouží často kolektivní
ochranné reakci ptáků i savců,
včasnému varování nebo dokonce
obrannému boji. Pouhá masa jedin-
ců může útočníka odradit. Veliké
hejno špačků se při útoku sokola
srazí co nejhustěji, aby dravec ne-
mohl uchvátit jednotlivce. Sokol
pak zpravidla odlétá bez kořis-
ti. Křepelky viržinské vytvářejí 
k spánku kruh, každá hlavičkou
ven. Tak mohou zpozorovat blížící-
ho se nepřítele z jakékoliv strany.
Někteří ptáci se v zimě vysloveně
zahřívají, tělo na tělo. Sojky vydá-
vají varovný pokřik, když se objeví
dravý pták či sova. Divoké husy
vyčlení z hejna, které hledá potra-
vu, hlídky, které zatím odloží
krmení a pozorují okolí. Jistě už jste
někdy viděli, jak hejno drobných
vlaštovek pronásleduje dravého
ptáka, který před nimi opravdu

prchá. Stáda sobů se shlukují před
vlky, nebo sobi dokonce hledají
ochranu uprostřed stáda statných
sudokopytníků pižmoňů se silnými
rohy, kteří vytvoří ochranný kruh
Rozptýlené stádo ovcí nezpozoruje
včas vlka, semknuté ano. V zoolo-
gické zahradě rozhodně vyhledejte
výběh drobných surikat, které se
střídají v hlídání. Stráže stojí vzty-
čené na zadních nožkách.
Ale nejde jen o ochranu. Stádo či
hejno také společně vyhledává po-
travu s větším úspěchem než jed-
notlivci. Krásnou spolupráci může-
me pozorovat při tahu některých
větších ptáků, jako jsou čápi nebo
divoké husy. Let hejna ve tvaru pís-
mene „V“ šetří síly těch zařaze-
ných; na náročných čelních místech
se ptáci střídají. Kůň se brání, když
ho odvádějí od stáda, snaží se ke
stádu vrátit, nechce být sám; návrat
ke stádu vítá řehtáním. Některé
druhy opic tvoří tlupy. Všecky sa-
mice v tlupě se starají o každé
mládě a mají je rády. Podobně slo-
nice různých generací pečují o kaž-
dé malé slůně a pomáhají mu, jako
by bylo jejich vlastní.
Můžeme si říct: Dobrá, to jsou
hezké případy ochrany a spoluprá-
ce v přírodě. Něco jako obce, státy a
armády v lidské společnosti. Ale co
to má společného s duchovním ži-
votem každého z nás? Bible nás
upozorňuje, že i tady číhají různá
nebezpečí, že i tady obcházejí drav-
ci. Kromě toho každý z nás potře-
buje občas povzbuzení, přátelskou
pomoc, někdy i hmotné přispění.
Naopak to můžeme a máme posky-
tovat podle svých možností. Ne
všichni mají dobré rodiny, nebo 
z různých příčin zůstali sami. Zopa-
kujme si, co ke vztahům křesťanů
říkal sám Ježíš: Druhé (největší při-
kázání je): Miluj svého bližního jako
sám sebe (Mt 22, 39).
Nové přikázání vám dávám, abyste
se navzájem milovali; jako já jsem
miloval vás, i vy se milujte navzá-

jem. Podle toho všichni poznají, že
jste moji učedníci, budete-li mít
lásku jedni k druhým (J 13, 34-35).
A je zajímavé číst, jaké důrazy na
společný život byly kladeny v pr-
votní apoštolské církvi: Berte na sebe
břemena jedni druhých, tak naplníte
zákon Kristův (Ga 6,2).
Každý z nás ať vychází vstříc bližnímu,
aby to bylo k dobru společnému růstu
(Ř 15, 2). 
Nikdo ať nemyslí sám na sebe, nýbrž ať
má ohled na druhého! (1 K 10,24).
V pokoře pokládejte jeden druhého za
přednějšího než sebe; každý ať má na
mysli to, co slouží druhým, nejen jemu
(Fp 2,3-4).

Pavel Javornický

je třeba mít společenství?

MíSTNí oDBoR KoSTNICKé JEDNoTy
v Kolíně zve na vzpomínkové
shromáždění na výročí upálení
Mistra Jana Husa 6. července ve
14.30 h na Husově náměstí.

(red)

SBoR ČCE NoVý JIČíN NABízí
v podkroví fary pokoje k letní re-
kreaci. 
(Beskydy, Poodří, památky, hrady,
zámky, cyklistika ...). 
TEl.: 731 664 545

Č. 4

pozvánka

inzerce

Profesor Ladislav Hejdánek zemřel 28. dubna
jako 93letý. Postrádá jej jeho žena Heda a jejich
čtyři dcery.  Byl filosof, avšak se širokým zábě-
rem do teologie, sociologie i politiky. Když mu
koncem roku 1981 Václav Havel nabídl místo 
v nově jmenované vládě, odmítl, protože jeho
vlastním úkolem je promýšlet, ne organizovat.  A
cítil, že právě samostatné myšlení je to, co bude
česká nově začínající společnost nejvíc potřebo-
vat.  Předchozí vládnoucí vrstva dělala všechno
proto, aby se lidé spokojili  pustými frázemi a 

v ostatním přijímali nabízené zboží. A ovšem tehdy nedovolovala, aby se
lidé jako on věnovali své odborné profesi.  Tak okusil různá zaměstnání
jako vrátný, topič a podobně, ne náhodou také vězení. Avšak nezahálel a
organizoval nebo spoluorganizoval  bytové semináře pro vnímavé mladé
lidi.  Na ně se podařilo zvát vzácné myslitele z různých zemí a různých
oborů. Však byl také později po dvě období mluvčím Charty 77.
To se po roce 1981 změnilo a Hejdánek  brzy vyučuje na filosofické fakul-
tě. Ale nejdřív na Evangelické teologické fakultě! Jak se k ní dostal? Od
mládí měl také úzký vztah k biblické zvěsti i k mnoha teologům. Vždyť 
k tomu měl dobrou průpravu z předválečné Akademické YMCy. Rád při-
znává, že jeho učiteli byli také J. L. Hromádka, J. B. Souček, brněnská filo-
sofka Božena Komárková i jejich předchůdci.  Vůbec nejvlivnější jeho uči-
tel, k němuž se vždycky hlásil, byl Emanuel Rádl. Ten ovšem v nacistické
době vůbec nemohl publikovat ani vyučovat. A zemřel, když bylo Hejdán-
kovi 15 let. Setkal se s ním osobně, nebo jej znal jen z jeho předchozích
spisů?  Jeho další autoritou byl ovšem Jan Patočka, toho už mohl dobře
znát. Dalšími jeho učiteli byli – to už zpravidla ze spisů – dávný avšak
vlivný Husserl, ze současníků Jaspers, Whitehead.
Navzdory veřejným podmínkám totality byla pro českou mladou genera-
ci podnětná 60. léta. To se otvíral možný dialog. Tehdy se staly v Praze
proslulými ekumenické semináře v Jirchářích. Tam H. nemohl chybět. Byl
jsem tehdy jedním ze studentů – nemohu na příklad zapomenout jak nám
organizátoři semináře – Ladislav Hejdánek, Jiří Němec a Jan Sokol –
přednesli jméno, tehdy docela nové: Pierre Teilhard de Chardin! Jakoby
nás náhle ozářilo jasné světlo! Z vlastních Hejdánkových objevů je asi nej-
výraznější jeho formulace „nepředmětné myšlení“. Co to znamená?  Ono
vzdoruje pokušení našeho technického věku. Pravda je vysoká hodnota,
kterou člověk objevuje ne jako nový poznatek, který bereme na vědomí.
Nýbrž ona nás zaujme a zavazuje! Ona je nad námi – psal už Rádl. Jeho
přítel profesor Jakub Trojan ji vysvětluje takto: „Pravda má osvobozující
moc. Ona je duchovní mocí nad námi. Poznáte pravdu a pravda vás vysvo-
bodí – to je Ježíšův výrok“.
Mezi církvemi Hejdánek zřetelně tíhnul k evangelické. Není známo – ales-
poň ne autoru těchto řádek – zda či nakolik se Hejdánek účastnil života
této církve v některém sboru. Avšak určitě se v církvi cítil dobře jako
doma. A znal se, tykal si se spoustou bohoslovců i farářů. Mnozí jsme 
v něm cítili oporu a jeho plnou důvěru. 

Blahoslav Hájek

vzpomínka na 
lADislAvA hejDánkA
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V letech 2016 - 2019 jsme se formou veřejné sbírky připravovali na gene-
rální opravu dvoumanuálových pneumatických varhan z dílny Organa,
umístěných na kůru Sboru dr. Karla Farského v Klatovech. Opravy se
ujal varhanář Peter Nožina, kterou v roce 2017 zahájil demontáží první-
ho manuálu a rekonstrukcí některých ovládacích částí. Dřevěné součás-
ti varhan byly deponovány na kůru kostela. Po skončení sbírky, v níž
bylo vybráno přes 289 000 Kč včetně dotací města Klatovy, byly pro-
středky dle zákona o veřejných sbírkách poskytnuty varhanáři v plné
výši na dokončení druhé etapy projektu. Během suchých sezón léta 2018
a 2019 však bylo zjištěno, že dřevěné součásti pneumatického systému
seschly tak, že se již nedají použít a jejich repase či náhrada za nové by
opravu neúměrně prodražila, nehledě na nutnost další nákladné opako-
vané údržby.
Byla by škoda, aby se dílo nedokončilo, zejména vzhledem k dárcům do
veřejné sbírky a s ohledem na slibnou spolupráci náboženské obce s kla-
tovskou ZUŠkou, jejíž studenti by měli v budoucnu možnost školícího
nástroje přímo v kostele s výbornou akustikou. Mistr varhanář navrhl
jako alternativu možnost demontáže stávajících pneumatických varhan
a instalaci jiného adekvátního nástroje s mechanickým systémem, který
nevyžaduje tak vysokých nákladů a údržby. Naše pozornost se tak pře-
sunula k opatření náhradního nástroje, nejdříve německé provenience,
jehož získání nyní komplikuje uzavření hranic v souvislosti s epidemií.
Napadlo nás tedy vznést naši poptávku po mechanickém dvoumanuá-
lovém organu také v českém, popřípadě slovenském prostředí prostřed-
nictvím církevního tisku.
Základní požadavky na parametry nástroje jsou poměrně variabilní,
jeho rozměry mohou být až do 8 metrů šířky, 4,5 metru výšky a 3 metrů
hloubky. Dalším žádaným parametrem je dvoumanuál a mechanický
systém ovládání vzdušnic. Nástroj by měl být úplně či částečně funkční
a jeho cena včetně opravy a reinstalace by neměla přesáhnout 400 000
Kč, což byla původní výše rozpočtu oprav. Další specifikace parametrů,
např. rejstříků, je uvedena na stránkách www.klatovske-varhany.cz.
Pokud by se v Čechách nějaký mechanický varhanní nástroj k prodeji
vyskytl, budeme rádi za tip. 
Pište případně na adresu tomas.prochazka@ccsh.cz. Děkujeme.

Tomáš Procházka a Jana Marcinková-Smolová

projekt „klatovské varhany“
na křižovatce

Ptáci se v zimě vzájemně zahřívají

Let hejna ve tvaru písmene “V”


