
hospodin své věrné chrání
Hospodin tě chrání ode všeho zlého,
on chrání tvůj život. Žalm 121,7

„Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh
žárlivě milující…“, čteme ve 20. ka-
pitole knihy Exodus. Žárlivě milují-
cí Bůh si žádá věrnost svého lidu a
sám je mu víc než pevnou oporou.
Hospodin chrání ty, kteří ho milují a

jdou cestou, kterou jim ukázal Desa-
terem, moudrostí proroctví, životní-
mi zkušenostmi, ve kterých se jeho
vůle zrcadlila. Věrnost, víra a důvě-
ra, které Bůh žádá a u kterých ne-
snese kompromisy, s sebou kromě
spoléhání přinášejí i pravdivost.
Nejde tedy jen o určitou nezakry-
tost, ale naprostou autenticitu
duchovního prožívání, samotné-
ho bytí, opravdovost a spolehlivou
osvědčenost, která nevede k odděle-
ní poznání od existence. Hospodin,
který „je“ a miluje své věrné, žádá
od člověka totéž, upřímné lidské
bytí a lásku. Lásku k jedinému Bo-
hu, který vdechuje člověku život,
pečuje o člověka a též ho „nemilo-
srdně miluje“, lásku k životu, lásku
k druhému, lásku k sobě samému,
protože sám člověk je chrámem
Stvoření. Nebudu-li stát pevně a vě-
domě, neobstojím. Víra, niterná
důvěra, věrnost Bohu, ve mně budí
rovnováhu, touhu po životě s ním.
Pozvedám své oči k horám. A ne-
ptám se, zdali přijde pomoc, já dou-
fám a vím, že přijde, chci jen hledět
správným směrem. Vyhlížením do
dálky, díváním se do hloubky, tím

vším vytvářím s Bohem vztah. Ne-
utíkám, nezavírám oči, své srdce
pokorně vkládám do dlaní a nasta-
vuji jej. Odkud mi přijde pomoc?
Můj pohled se nezastavuje u hory,
ale jde ještě výš. Život s Bohem ve
věrnosti, v opravdovosti, v tvůrčí
touze po životě, se také nezastavuje
na prvním rozcestí, u prvního ka-
mene, ale jde dál, vede mě dál.
Hospodin ochraňuje moji duši i tělo,
celý můj křehký život je v jeho ru-
kách. Krok za krokem trpělivé pouti
do domu Hospodinova, v časech
vycházení i vcházení, vyhlížím Boha,
který mě nikdy nepřestane vyhlížet.
Povzbuzení mocného strážce živo-
ta, který nedopustí, aby se má noha
zamotala do sítí příliš snadného
bytí, které nikam nevede, zní v ho-
rách jako troubení na alpský roh, a
dává na vědomí sounáležitost Boha
Hospodina s jeho lidem. S jeho milo-
vaným člověkem. 
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poselství k 13. neděli po sv. trojici

Daniel byl vytažen z jámy a nebyla na
něm shledána žádná úhona, protože věřil
ve svého Boha. 

Daniel 6,24
Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte
stateční a silní.

1. Korintským 16,13
Daniel byl vytažen z jámy se lvy a
nic se mu nestalo!… Být v jámě lvo-
vé. Nevím, kdo by si takový pobyt
přál. - Ačkoli, asi by se odvážlivci
našli. Jeden z nich ještě donedávna
žil. Už nežije. Ten pastor pozval své
ovečky k řece, aby jim ukázal, jak

Ježíš chodil po vodě. Vykročil a se-
žrali ho krokodýli. Síla víry. 
Daniel neexperimentoval. Byl věrný
Bohu i králi. Král Darjaveš ho za-
mýšlel ustanovit správcem celého
království. Satrapové z královského
dvora vymysleli proti Danielovi
plán. Přiměli vládce vydat zákaz
všech modliteb kromě modliteb ke
králi. Ale Daniel jako dřív třikrát za
den poklekával u otevřeného okna
ve svém pokoji, obrácen tváří k Jeru-
zalému.  
Satrapové našli, co hledali. „Králi,

copak jsi nepodepsal zákaz, že kaž-
dý kdo by se modlil ke kterémukoli
bohu nebo člověku kromě tebe, bu-
de vhozen do lví jámy? Daniel na
tebe a tvůj zákaz nedbá!“… Král je
otráven. Čteme, že: „Taková řeč se
mu hnusila“. Jenže, co naplat. Slovo
vládce… Poručí hodit Daniela do
jámy se lvy. Kámen, kterým přiklo-
pili otvor, je zapečetěn jeho prste-
nem i prsteny hodnostářů. 
Darjaveš má zkažený den. Ulehne,
odmítne jídlo, tanečnice, nemůže

Bůh dílo svých rukou neopouští

Víte, jak se u nás pozná září? Když se někdo na louce nebo v lese zapo-
sloucháte a zastavíte, zjistíte, že vítr změnil tóninu a vzduch vůně.
Víte, jak se u nás doma pozná začátek školního roku? Jdu si koupit nové
fixy a pod hromadou prázdninových lehkomyslností pracně hledám
Studijní průkaz. Bude se mi brzy hodit.
Byla jsem malá nazrzlá holka s velikánskýma, trochu rozběhlýma očima.
Babička mi ušila modré šaty s námořnickým límcem, rodiče mi koupili
tašku na záda a šla jsem si sednout. Tedy do své první školní lavice ve své
první škole a přirozeně že v první třídě. Mnohem později jsem se dozvě-
děla, že tak přirozené to zase nebylo a že mé místo v první lavici u okna
bylo nutno dost vybojovat. Nebylo tehdy zvykem, že by slabozraké děti
navštěvovaly docela obyčejnou školu s těmi silnozrakými. A tak jsem si
toho ani moc nevážila. Ve svaté nevědomosti jsem na školu žehrala stej-
ně jako moji spolužáci.
Ve finále mé docházky do základní školy se můj otec dostavil na schůz-
ku s jejím ředitelem. Zcela jsem totiž zklamala představy rodičů i učitelů.
V rozporu s heslem – Co slepec, to muzikant – jsem nehodlala uspět na
žádném světovém, ba ani provinčním hudebním pódiu. „Sluch má, to jo“,
pravila babička, „muzikantský geny jí taky nechybí. To, co nemá, je sic-
flajš“. A tak jsem se vůbec k ničemu nehodila. Místo, abych dřela hudeb-
ní klasiky, poflakovala jsem se s pražskými hipíky šedesátých let, z hud-
by mě zajímali Beatles a Miky Volek, ke studiu jsem se stavěla s nezáj-
mem a manuálně jsem byla schopná používat nejvýš utěrku jako jediný
pracovní nástroj, kterým jsem neohrožovala sebe ani okolí.
„Tak ji dáme na gymnázium!“ zajásali UNISONO nad společným nápa-
dem můj otec a soudruh řídící. Tehdy pro mne začalo to, čemu se říká
Vzdělání.
Uplynula velká spousta let. Čím jsem kdysi nejvíc opovrhovala, z čeho
jsem mívala mindráky a stresy, to se postupně stalo nezbytnou součástí
mého života. Nechci vypadat nijak mimořádně. Tohle píšu proto, že
všichni, kdo jsme v mládí překonali nějaký blok týkající se důmyslného
teroru zvaného Škola, jsme tak nějak zařaditelnější, máme dostatek
zájmů a aktivit proti nudě a bezvýchodnosti, neděláme tolik hrubých
chyb v dopisech, a hlavně si máme s kým a o čem psát. Nebo i povídat.
Slyšela jsem, že zrakově postižený člověk absolvoval Rozhlasovou uni-
verzitu. Byl starší než já. Proč to asi dělal? Na čem mu záleželo? Copak
neměl svůj důchod jistý?
Také jsem se dozvěděla o šedesátileté uchazečce o studium medicíny.
Nejdříve nemohla studovat kvůli válce, potom kvůli Vítěznému únoru.
Počkala si. Doktorát všeobecného lékařství jí byl udělen k 65. narozeni-
nám. K čemu jí to je? Vím i o dalších lidech, kterým předchozí režim
zabránil dosáhnout vzdělání, ačkoliv jim bylo silným motivem pro
budoucí uplatnění. Mnozí z nich to dohánějí v letech, kdy už třeba mají
vnoučata.
Vím o těch, kteří by kvůli své zrakové vadě nikdy nemohli studovat vyso-
kou, kdyby jim někdo, kdo si vzdělání hodně považoval, nepomohl. Ten
osvícený člověk již nežije, ale zbyl po něm Fond studijní literatury na
audiokazetách a spousta zrakově postižených absolventů, kteří na něho
dodnes vzpomínají s vděčností a zadostiučiněním. To bylo v době, kdy
osobní počítače ještě nesloužily obyčejným lidem, v nejlepším případě
vybraným bankám nebo vojenským institucím.
Naštvalo mě, kdy jsem nedávno slyšela dva nevidomé muže, kteří velmi

o škole, vzdělání 
a kolečkách v hlavě

Dokončení na str. 2

Památník Bible kralické v Kralicích nad Oslavou

Situace Brna se v roce 1645 jevila jako ztracená; opevnění bylo zastaralé, klíčový
obranný bod města – hrad Špilberk – byl v dezolátním stavu a politická reprezen-
tace města, ke kterému se blížila obrovská přesila švédských vojsk, neutekla jen
proto, že jí za to hrozil na obou stranách fronty hrdelní trest. Střízlivé odhady oče-
kávaly, že se město dokáže bránit tři až šest dní. Brněnská posádka asi 500 vojáků,
doplněná jezuity a občany, se však dokázala ubránit přibližně 28 tisícovému vojsku
v období od 3. května do 23. srpna a způsobit mu přibližně osmitisícové ztráty.
Tento zázrak je přičítán jezuitovi Martinu Středovi, který sehrál klíčovou úlohu 
v psychologickém rozměru války, byl jedním z těch, kteří od počátku podporovali
obranu města, řád z něj nestáhnul a mezi lidmi, jak prostými, tak intelektuály a
panstvem, získal pověst divotvůrce a světce. To, že obrana města byla zázrakem, o
tom dobové prameny nijak nepochybovaly. Zcela vážně popisují Středu létajícího
nad Brnem nebo jeho schopnost zkrotit dělové koule, zatímco se modlil, rozmnože-
ní zásob potravin, takže obléhání Brňany nevyhladovělo atd.
Zatímco pražská záchrana a hlavně její socha dodnes budí rozpaky a rozdělení lidí,
v Brně se nic takového nedělo a neděje. Od 15. srpna má také sochu svého zázrač-
ného zachránce jezuity Martina Středy. Bronzová moderní socha autora Jana
Šebánka měří i s betonovým podstavcem asi 4 m, u nohou má poslední vystřelenou
dělovou kouli a stojí u kostela Nanebevzetí Panny Marie, kde je od 19. století tělo
Martina Středy mumifikované a uložené v prosklené rakvi. 

(hb)

AktuAlitA: ZáZrAčného ZAchránce před Švédy má i Brno
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Z církví doma i ve světě
výstAvA fotogrAfA JindřichA ŠtreitA
přiBližuJe práci věZeňských kAplAnů
Pražská Staroměstská radnice hostí výstavu fotografií, na nichž Jindřich
Štreit zachytil službu vězeňských kaplanů. Hlavním cílem projektu
nazvaného „Ze tmy ke světlu“ je podle autora snímků to, aby veřejnost
měla možnost poznat, jak se vězeňství proměnilo a zlidštilo. Působivé
fotografie vznikaly několik let a Štreit za tu dobu navštívil dvacítku čes-
kých věznic.
U vystavených velkoformátových barevných fotografií chybí popisky jed-
notlivých zachycených situací. Doprovází je pouze údaj o tom, v jaké vězni-
ci snímky vznikly. Návštěvník si tak může jen domýšlet, za jaké skutky jsou
fotografovaní lidé za mřížemi, kolik let jim zbývá do propuštění nebo třeba
to, zda se mají kam vrátit. Mezi snímky jsou portréty kaplanů i některých
vězňů, odsouzení při modlitbách, skupinka vězenkyň hovořících v cele 
s řádovou sestrou nebo vězni rozjímající nad Biblí. Na řadě fotografií je znát,
že duchovní vězňům přinášejí i radost a uvolnění.
Vězeňští kaplani a dobrovolní duchovní působí ve věznicích i vazeb-
ních věznicích. Duchovní služba je ekumenická a mohou se na ní podí-
let všechny církve, které jsou k tomu v Česku registrované. Podle infor-
mací uvedených na webu Vězeňské služby v současnosti ve věznicích
pracuje 43 vězeňských kaplanů z 11 různých církví.
Výstava, která vznikla ve spolupráci s nevládní organizací Vězeňská
duchovenská péče, na radnici potrvá do 29. září. Poté se přesune do dal-
ších galerií – mimo jiné do Nového Boru nebo do Prostějova.

(red)

slAvnostní setkání ke 100. výročí církve čs. husitské
Slavnostní setkání k 100. výročí Církve československé husitské se uskuteč-
ní dne 15. září od 18 h v Husově sboru v Praze 6-Dejvicích (Wuchterlova 5).
V programu bude uvedení renovovaných varhan, představení výstavy
„Sbory Církve československé husitské – architektonické dědictví našich
regionů“, prezentace jubilejní publikace „Biografický slovník osobností
CČSH“, předání pamětních medailí, pozdravy hostů a hudební vystoupení
souboru Musica Bohemica pod vedením Jaroslava Krčka.

(red)

vedení ruské prAvoslAvné církve vyměnilo
hlAvu Běloruské církve
Nejsvětější synod ruské pravoslavné církve odvolal z čela běloruského
církevního okruhu minského metropolitu Pavla a pověřil vedením bělo-
ruských věřících biskupa Venijamina (občanským jménem Vital Tupe-
ko), oznámil 26. srpna ruský list Kommersant s odvoláním na mluvčího
církve. Připomněl, že metropolita Pavel vyzval prezidenta Alexandra
Lukašenka, aby ukončil násilí proti demonstrantům. Později běloruská
církev vyzvala své duchovní, aby k účasti na protestech proti Lukašen-
kovi lidi nepobízeli. Osmašedesátiletý metropolita Pavel podle webu
Radio Svoboda po prezidentských volbách nejprve poblahopřál Luka-
šenkovi k vítězství, ale později se za to omluvil. Navštívil v nemocnici
demonstranty, zbité pořádkovou policií. V kostelích také zněly modlit-
by za zatčené a uvězněné. Lukašenko ale církev varoval, že kostely jsou
určeny k modlení, a ne pro dělání politiky. Metropolitu Pavla kritizovali
jak stoupenci opozice, tak přívrženci Lukašenkova režimu: prvním
vadilo, že se církev nevyjádřila k volbám a brutálním policejním zákro-
kům proti demonstrantům, druhým se zase nelíbilo, že se církev vyhý-
bá přímé podpoře režimu. Venijamin se podle serveru Belarusskij par-
tizan dozvěděl o svém povýšení od novinářů. Je to podle portálu v his-
torii poprvé, kdy v čele běloruské církve stojí rodilý Bělorus. Synod, čili
církevní vedení, jednal v Moskvě pod vedením moskevského patriar-
chy Kirilla, hlavy ruské pravoslavné církve, jejíž součástí je i běloruská
církev. Tu vedl metropolita Pavel od prosince 2013. Dříve řídil rjazaň-
skou diecézi v Rusku a působil v různých klášterech. O uvolnění z funk-
ce podle mluvčího církve sám požádal. A stal se metropolitou na
Kubani na jihu Ruska.

podle ČTK

posměšně hovořili o nějakých kurzech cizího jazyka. Že prý jim stačí zajít
na pivo a občas nějaká ta dámská společnost. Nic proti jejich způsobu trá-
vení volného času nemám. Ale proč znevažovat něco, co by jim umožni-
lo vidět svým vnitřním zrakem kousíček dál? Aspoň na špičku neviditel-
ného nosu?
Svého času jsem pomáhala seniorům v jednom zařízení tím, že jsem 
s nimi trénovala paměť. Jejich paměť, abyste rozuměli. A pak mě napadla
taková myšlenka: Kdo bude trénovat MOU stařeckou paměť? Přece nebu-
du chodit sama k sobě na tréninkové lekce?
A tak jsem se přihlásila do školy. Na nic ji nepotřebuji, svou seberealiza-
ci mám již déledobě vyřešenou. Ale je tam dobrá parta a spousta zajíma-
vého materiálu pro výživu duše. Takže sledování rodinných seriálů a
bleskových drbů ještě na nějaký čas odložím. Kdybych snad zmeškala –
nevadí. Na poslední cestu to potřebovat nebudu.
Přeji vám, abyste si užili tento čas s někým, kdo se chystá do školy a těší
se. Možná na vás kousek toho těšení přeskočí a vy začnete přemýšlet, jest-
li se nepřihlásit třeba na kurz svahilštiny pro každého. Anebo do šacho-
vého kroužku. Anebo na školu, která vám před rokem připadala tak od-
porná. A ať se vám kolečka v hlavě točí zvesela a ještě hodně dlouho. 

Delicie Nerková

usnout. Ráno hned za úsvitu spěchá
k jámě. Když odvalili kámen, mluví
král zarmouceným hlasem do hlu-
bin: „Danieli, dokázal tě Bůh, které-
ho stále uctíváš, zachránit před
lvy?“ „Králi, navěky buď živ! Můj
Bůh poslal svého anděla a zavřel
ústa lvům...“
Tento biblický text nás zaráží. Po-
hádka, nesmysl! Anebo šlo o pod-
vod, někdo tajně nakrmil lvy, aby
neměli hlad! Anebo že by povídka
opravdu opěvovala sílu víry? A ne-
může to být jedna z metafor o vzkří-
šení – jáma jako hrob, přivalený ká-
men, vysvobození od jisté smrti – to
vše jako předznamenání budoucího
děje na Golgotě?
A třeba nemáme v příběhu hledat
ani příští vzkříšení Ježíše Krista a ani
měřit velikost Danielovy víry. I přes
vnější podobnosti příběh není vy-
právěním o vzkříšení. A ani není dů-
raz položen na sílu víry jedince. 

Daniel je věrný Bohu, věrný až
podle vzoru zápasícího Jóba, který i
ve všem vzdoru a osobním zmítání
nakonec vyjádří své spoléhání na
Hospodina větou: „I kdyby mě za-
bil, což bych v něho nedoufal?“ -
Avšak to nejdůležitější ze všeho je
Boží věrnost. Jde o Boží lid, který je
v zajetí. Ten zkoušený lid má slyšet
ujištění, že Pán Bůh svůj lid neopou-
ští. Je silnější než záměry nepřátel 
a svůj lid zachová při životě, vysvo-
bodí.
Jistě jsou doby a okolnosti, které vy-
žadují statečnost a vytrvalost. Ale na
prvním místě nejde o lidský výkon.
Daniel nedělá nic víc než předtím.
Neskrýval svoji víru a dál se modlil
jako dřív. A Bůh není nestálý, ne-
zapomíná, „dílo rukou svých ne-
opouští“. - On nás provede údobím
zákazů, restrikcí. Zavře tlamy lvů a
opět prosadí svojí čest mezi lidmi. 
Danieli, dokázal tě Bůh, kterého
stále uctíváš, zachránit před lvy?“ -

Když král slyší, že Daniel je živý, dá
rozhlásit po celé zemi: „Rozhojněn
buď váš pokoj. Vydávám rozkaz,
aby se v celé mé královské říši všich-
ni třásli před Danielovým Bohem a
obávali se ho, neboť on je Bůh živý a
zůstává na věky, jeho království
nebude zničeno a jeho vladařská
moc bude až do konce. Vysvobozuje
a vytrhuje, činí znamení a divy na
nebi i na zemi. On vysvobodil Da-
niele ze lvích spárů.“
Teď jsme všichni tak trochu ve věze-
ní. Naštěstí jen v domácím. Pro mno-
hé lidi je to i přes to období zkoušek.
Dnešní verše nás povzbuzují k na-
dechnutí a nové trpělivosti. „Buďte
bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte sta-
teční a silní“, píše apoštol Pavel. Jistě
není potřeba klesat na mysli. Bůh ne-
zapomněl - vysvobozuje a vytrhuje. 
Buďme bdělí. Zkusme to. Když pak
budeme vytaženi z jámy, nebude na
nás shledána žádná úhona. 

Marian Šusták

Bůh dílo svých rukou neopouští
Dokončení ze str. 1

Moje maminka byla na jednu stranu nadšená příz-
nivkyně Evropské unie, ale na druhou stranu by
nepochybně podporovala snahy uzákonit, aby 85
procent zemědělské produkce prodávané v super-
marketech pocházelo z České republiky. Maminky
jsem si velmi vážil a měl jsem k tomu řadu důvodů,
ale v této věci bych smýšlel přesně opačně: Nebyl
jsem nadšeným příznivcem Evropské unie, ale roz-
hodně bych byl proti plánovaným kvótám.
Hlasoval jsem proti vstupu do Unie, ale kdyby se
dnes pořádalo referendum o vystoupení, hlasoval
bych proti vystoupení. Ne snad proto, že bych byl
nadšeným příznivcem EU, ale proto, že by vystou-
pení mělo katastrofální důsledky pro ekonomiku, a
také proto, že nejsem schopen sdílet odpor vůči EU,
na který často narážím.
Dostávám poměrně hodně e-mailů od lidí, pro které
je EU červený hadr. Jejich sdělení často neobsahuje
jediný argument, ale pouze vysoce emocionální ti-
rádu, že EU je ďáblův vynález. Nedávno mi v počí-
tači přistál e-mail tvrdící, že západ Evropy bohatne
z práce obyvatel nových členských států. Ani jsem
to nedočetl, ale přišla mi rozkošná hlavní myšlenka.
Za socialismu jsme se ekonomicky ve srovnání se
západem neustále propadali, ale autor zmíněného
e-mailu by jistě netvrdil, že i za socialismu těžil
západ z naší pilné práce. A pokud životní úroveň za
posledních třicet let u nás násobně stoupla a vedle
toho jsme ještě stačili učinit bohatým západ, pak
klobouk dolů před takto výkonným kapitalismem.
Volný obchod je jedním z hlavních pilířů Evropské
unie. Obecně platí, že volný obchod podporuje pro-
speritu a zlevňuje zboží. Samozřejmě někdo na
volný obchod doplácí – tam, kde je volná soutěž,
jsou vždy nějací vítězové a nějací poražení.
Nicméně celek na volném obchodu nemůže nevy-
dělat.
Jistě, existují validní argumenty proti volnému
obchodu.
Volný obchod např. znamená, že „naši“ (tj. čeští)
producenti mohou být mezi poraženými. Za před-
pokladu, že východiska jsou stejná, nám to může
být líto, ale musíme se s tím smířit. Někdy prohra-

jeme, ale my, tj. Česká republika, jsme nejednou
mezi vítězi. Každý, kdo byl třeba v Izraeli nebo ve
Skotsku, si jistě všiml, že flotilu místních taxíků
tvoří Škodovky. Mnohé naše průmyslové výrobky
jsou konkurenceschopné, či dokonce velmi úspěš-
né. Vždy mě hřeje u srdce, když se dočtu, že v ně-
kterém městě Spojených států jezdí české tramvaje
nebo trolejbusy. Mohli bychom zmínit firmu Linet,
světového premianta ve výrobě nemocničních lů-
žek a jiných zařízení. Veleúspěšní jsou mnozí naši
programátoři.
Jsou pochopitelně obory, kde tak úspěšní nejsme. 
A zemědělství je jedním z nich. Nevidím to ale jako
dostatečný důvod, proč zrušit volný obchod.
Častým argumentem je potravinová soběstačnost. 
V přísném slova smyslu potravinově soběstační sku-
tečně nejsme, nicméně pokud by bylo třeba potra-
vinové soběstačnosti dosáhnout, jsem přesvědčen,
že bychom jí dosáhli bez větších problémů do tří
let. Nicméně nevidím důvod, proč o ni teď usilovat.
Nejsme v situaci, v jaké bylo během druhé světové
války Spojené království, kterému tehdy nezbývalo
než potravinové soběstačnosti dosáhnout – a v pod-
statě se podařilo.
Ocenil jsem, že zakladatel Trikolóry Václav Klaus
mladší přiznal, že vystoupení z EU by mohlo zna-
menat pokles životní úrovně zhruba o třetinu.
Obávám se, že tento pokles by mohl být ještě hlub-
ší. Správnou odpověď na tuto otázku pochopitelně
nikdo nezná. Když nyní jedu z chalupy v Údolí do
Jeseníku, míjím zřejmě předvolební billboard s
Václavem Klausem mladším, dvěma dalšími lidmi,
třemi půllitry a slibem, že nám nikdo nebude před-
pisovat, jak máme žít. Billboard pochopitelně
unese jenom zkratky, nicméně by mě zajímalo, kdo
jsou ti „my“ z tohoto billboardu, a kdo jim předpi-
suje, jak mají žít. Tedy čím se cítí ohroženi.
Když někdo bojuje za nějakou kauzu a vidí někde
nějakou nepravost, je dobré položit si otázku, ve
srovnání s čím je současný stav špatný. Dnes se
bojuje za rovnoprávnost žen. Západní společnost je
prý na tom v tomto ohledu špatně. Ptám se: Ve srov-

kvóty, volný obchod a eu

Dokončení na str. 3

Dokončení ze str. 1

masarykovská korektura 2020
Jako koronavirus šíří se spojení “časová lhůta” a “časový harmonogram”. Kdo je papouškuje, nemyslí. Běží, odborně
vyjádřeno, o pleonasmus. Přídavné jméno “časový (-á, -é)” je zjevně nadbytečné. Lze si snad představit jinou lhůtu
než časovou a jiný harmonogram než časový?
A přece: Zkusme pojmout ona spojení, jež k nám zabrousila přes doslovné (mechanické) převody z angličtiny, jako
výzvu. K relativizaci veledůležitých lhůt a harmonogramů (a celých kariérních tzv. krysích závodů vůbec), k jejich
nazírání s odstupem, sub specie Aeternitatis (ze zorného úhlu věčnosti), tj. z hlediska nadčasového. Podle T. G. Masa-
ryka přece žít “sub specie Aeternitatis” máme… Relativizace takového typu ostatně přetrvává namnoze v řeči dosud
v podobě tradiční vsuvky “po lidsku řečeno”. (Příklad: “XY zemřel – po lidsku řečeno – předčasně.”)
Sám si tu a tam dovolím drobně vyzývavou korekturu: novodobá spojení “časová lhůta” a “časový harmonogram”
opravím na “vezdejší lhůta” a “vezdejší harmonogram”. To pak bývá nějakého cvrkotu! Nenahrazuji tak prostě jeden
pleonasmus pleonasmem jiným? Toť otázka! A příležitost ustat na okamžik v krysím závodě a zapřemýšlet. Přestože
přemýšlet, jak zdůrazňoval Masaryk, bolí …

František Schilla

o škole, vzdělání 
a kolečkách v hlavě
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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
Proto mu nejprve radí, a pak i při-
kazuje, aby od něho raději včas ode-
šel, než bude proti němu použito
násilí! Jdi si jinam, do Judské říše,
tam je možná situace jiná. Tam tě
možná budou poslouchat, ale my
tady ne! Bét-el je královská svatyně,
a ty v ní budeš mluvit to, co si přeje
velekněz a král! Protože král je de
facto Boží zástupce na zemi! Jak roz-
poruplně hovoří vrchní duchovní
představitel Izraele proti příkazu
Hospodina. Vždyť sám Hospo-
din nařídil, že král v Izraeli bude
vždycky Božím služebníkem! 
Jenže Ámos se velekněze nezalekl.
Dal mu jasnou odpověď: „Nebyl
jsem prorokem, ani synem proroc-
kým“, takže nehledám obživu v pro-
rokování. Nevyvolil jsem si sám od
sebe prorockou existenci, takže
nepatřím mezi řemeslné proroky,
ani do prorockého cechu! Mám
svoje povolání od Hospodina! Na-
víc se živím poctivě, protože jsem
pastýřem! Jenže ty, Amasjáši, říkáš,
že nemám prorokovat v Izraeli
(7,16)? Ale já k tomu mám pověření
od Hospodina! Od něho jsem toto
pověření přijal, ne od lidí! Proto
slyš jeho soud (7,17). Já musím tlu-
močit Boží slovo, ať se to komu líbí
nebo nelíbí! Ale ty, Amasjáši, si pa-
matuj, že svým odmítavým posto-
jem vůči slovu Hospodinovu zne-
važuješ Boží hlas. Proto přijde
„zkáza do tvého domu“, jako dů-
sledek tvé neposlušnosti a tvé ne-
ochoty respektovat Boží varování.
Víc nám ten příběh už neříká, jen
upozorňuje na to, že takové jasné
stanovisko při zvěstování Božího
poselství by měl mít každý Boží
služebník.
V osmé kapitole následuje v pořadí
už čtvrté Ámosovo vidění, ve kte-

rém je představen koš letního ovo-
ce. Ten má připomenout konec
sklizně i konec starého roku. U Ži-
dů začínal nový rok vždycky na
podzim, tedy po sklizni úrody a
ovoce. Toto vidění bylo pro Amose
znamením Božího soudu. Skončí
starý věk a s ním i Boží shovívavost.
Hospodin už déle nechce a nebude
hledět na zámožné Izraelity, kteří si
jdou stále za svým, a hledají jen svůj
zisk. Dokonce i doba svátků je jim
pro jejich byznys na obtíž! Nechtějí
s Bohem ztrácet čas! Bůh je jen zdr-
žuje od jejich práce v honbě za zis-
kem. Hospodin na to všechno hledí
s nelibostí. Nyní ale přijde soud. To
Bůh sám odejme pohodu i radost 
a způsobí kvílení a hořkost (8,10).
Vzbudí sice ještě touhu po slyšení
Hospodinových slov, ale ta už ne-
bude vyslyšena (8,11-13). Izrael už
měl dost času na změnu! Teď na něj
dopadne trest. Hospodin od něho
odvrací svou tvář a žádné modly
mu nepomohou. 
V deváté kapitole potom to Ámoso-
vo proroctví vrcholí. Ocitáme se zde
v chrámu, kde se rozvírá poslední,
tedy páté Ámosovo vidění. Jde o
obraz Hospodina, který stojí na oltá-
ři a je připraven udeřit do makovice,
to jest v obraze do hlavice chrámo-
vého sloupu, aby všechny pobil! Ne-
víme, zda má tady prorok na mysli
vůdce Izraelského lidu, kněze či
krále nebo zda myslí na zbohatlíky,
kteří obřadnickým náboženstvím
přikrývají svou pravou tvář a nepo-
slušnost Božímu Zákonu. Jisté však
je, že Ámosovo proroctví míří na
všechny nevěrné z řad Božího lidu!
Nad tím posledním Ámosovým
viděním se ale vznáší vážná otázka:
může se neposlušný a pyšný Boží lid
vůbec dovolávat svého vyvolení?
Ámos naznačuje, že nikoliv! Žádné
vyvolení nepřikryje hřích a nepo-
slušnost. Neposlušný Boží lid stojí
před Hospodinem jako ti Kušité,
mouřeníni. Jsou uprášení, zčernalí
hříchem a porušeností. Při pohledu
na porušenost izraelského lidu se
však musíme ptát: Kdo obstojí před
svatým Bohem? Může být vůbec

někdo zachráněn? V 9. kapitole
svítá naděje: „Nevyhladím všechny!“
(9,8). Přece jen bude někdo zachrá-
něn! Neobstojí jen sebejistí a vzpur-
ní (9,10)! Hospodin si z těch, kteří
obstojí ve věrnosti, vytvoří svůj
nový rod! Vznikne nová a trvalá ří-
še lásky, hojnosti a radosti (9,11-15).
Tak vyzdvihne Hospodin „stánek
Davidův“, ono duchovní dědictví
rodu Davidova, které nakonec vy-
ústí v Synu Davidovu! 
Velice slavný je závěr Ámosova
proroctví, protože vyhlíží k Berán-
ku, který položil základ novému
nebi a nové zemi! Z nového rodu
pak vzejde nová radost a hojnost
všem (9,13). A my se můžeme ptát:
Jak se někdo může stát příslušní-
kem takového „nového rodu“?
Odpověď je zcela prostinká: plným,
upřímným a opravdovým spoleh-
nutím se na Hospodina! Protože
Bůh vyslýchá prosby pokorných,
těch, kteří upřímně litují zlého. A
dokonce odpouští i zástupně. Proto
síla přímluvných modliteb má
svoje opodstatnění. Ámos je tady
jasným důkazem, jak byla jeho pří-
mluvná modlitba za Izrael účinná!
Pán Bůh vyslýchá i naše přímluvné
modlitby. Nezapomínejme na ně!
Než udeří, vždycky varuje! Než
přijde trest, dává nám Bůh vždycky
příležitost k nápravě. Bůh vyslýchá
prosby pokorných kajícníků. Nemi-
losrdně však ničí to, co nás jakým-
koliv způsobem odvádí od Boha a
co nás vede do zahynutí. Amasjáš je
příkladem zabydlenosti mnohých 
v církvi. Je jakýmsi prototypem těch,
kteří pro svoje pohodlí jsou vždyc-
ky a v jakémkoliv režimu ochotni
udělat všechno možné, dokonce i
udávat spolubratry v církvi, nebo
zapírat Boží zákon. Kraličtí ve
svých poznámkách pod tímto tex-
tem poznamenávají: „Taková je po-
vaha nepřátel pravdy a lidí ošemetných,
kteří jsou často mezi námi v řadách
církve, že místo medu podávají jed a
pod pěkným rozmlouváním sledují jen
svůj zisk a svoje výhody, a druhým při
tom zle obmýšlejí!“

Pavel Rybín - dokončení příště

prorocké vzhlížení k hospodinu 7
Nedávno jsem narazil na youtube na vskutku echt zajímavost. Nějaká
parta vyznavačů Bůh ví čeho si zaplatila natočení celkem profesionálně
zpracovaného videa, jehož obsah spočíval v tvrzení, volněji shrnuto, že
frekvenční pole země se zvyšuje a to je prý příznak energetické změny,
která se projeví již brzy a to velkým zábleskem. Planeta Země projde
transformací, na kterou se musí lidé připravit, chtějí-li se posunout do
nové dimenze. Příznaky velké změny jsou patrné již od roku 2015, na-
příklad migrační krize, sucho, koronavirus, a proto je nutné svůj osob-
nostní rozvoj urychlit, aby se předešlo zkáze, která čeká ty, kteří se kva-
litativně změnit nechtějí.
Myslím, že většině křesťanů je hned jasné, že jde o naprostý nesmysl.
Naše víra i tradice nás činí odolnými vůči všelijakým falešným naukám,
protože sám Bůh nám zjevil Pravdu. Proto se domnívám, že se nemusí-
me bát frekvenčních charakteristik magnetického pole matky Země,
neboť i kdyby se opravdu zvyšovaly, jistě to nemá vliv na náš duchov-
ní život a spásu.
V Bibli je psáno, že kvalitu náboženského učení poznáte podle ovoce
neboli výsledků. Křesťanství pro nás osobně by mělo představovat
značnou změnu života týkající se mnoha oblastí, od mezilidských vzta-
hů, pohledu na svět, postoji k financím, apod. Naopak vyznavači ener-
gií podle mého názoru připomínají spíše moderní pohany, kteří se již
neklaní hromu či blesku, činí však totéž před frekvenční rezonancí, kos-
mickými signály, ad.
V této souvislosti mě pobavil dotaz posluchačky psychotronického ka-
nálu. Jsem na záblesk připravená, mám doma hodně zakoupených ka-
menů, ale co když zrovna budu v práci? Hádal jsem odpověď, že si má
koupit další kameny i do práce nebo že je má nosit neustále u sebe, ale
moderátorka klidně sdělila, že to nevadí. Dodávám, že ono to opravdu
vůbec nevadí nemít v práci kameny na úpravu energií. Jen mi je líto, že
ta paní za ty peníze nekoupila raději něco dětem nebo že je nedala na
charitu. A vůbec nejvíce mě mrzí, že takovým věcem někdo vůbec věří
a že těch lidí je u nás v Čechách opravdu moc. Naopak vyznavačů evan-
gelia je zde zoufale málo.
Přál bych si, aby lidé v naší vlasti pod rouškou boje proti křesťanskému
náboženství ve jménu rozumu onen rozum neztratili a neupadli do osi-
del podivných nauk. Dej, Bože, ať lidé poznají tvou Pravdu. Amen.

Ivo Kraus

Reakce na příspěvek Jana Kantora v ET - KJ z 22.07.2020, str. 3
V č. 20 - 21 byla uveřejněna reakce br. J. Kantora na můj článek “Bude
do roku 2030 léto na severním pólu bez ledu?” Pro br. Jana Kantora je
zarážející, že takový článek bez teologické interpretace mohl vůbec 
v Evangelickém týdeníku vyjít a postrádá osobní příklad autora o tom,
jak svým způsobem života přispívá k ochraně klimatu.
K tomu prvnímu: článek nebyl napsán pro Kostnické jiskry, vyšel v ně-
kolika necírkevních mediích a posléze byl přetištěn beze změn i zde.
Nejsem teolog, pouze vyučený řadový evangelík, přírodovědec. Nepří-
sluší mi rozvádět teologické úvahy o tom, zda jde o krizi klimatu, jed-
noznačně způsobenou člověkem, Stvořitel plošně trestá lidstvo za dran-
cování přírody, chamtivost a bezohlednost vrstvy nejbohatších, nebo je
to zkouška jak lidstvo obstojí či je to počátek předpovězeného konce.
Naši teologové k tomu mlčí a postrádám v evangelickém tisku jasné
rozbory k tomuto tématu. Podle generálního tajemníka OSN Antonia
Guterrese, i pro vědecké komunity, které se tím zabývají, představuje
současná krize klimatu nejvážnější ohrožení lidstva, větší než epidemie,
hospodářské krize, války a terorismus. Protože vidím v naší církvi znač-
ný deficit informací o tom, jak krize klimatu životně ohrožuje nejen
vzdálené země, ale i nás, poslal jsem ten článek i do Kostnických jisker
a jsem vděčný za jeho otištění.
K tomu druhému: rovněž mi nepřísluší radit, jak se odpovědně a eko-
logicky chovat k přírodě. V tomto ohledu je na stole rad bezpočet, a to
jak v necírkevním, tak i církevním prostředí. Nechci nosit dříví do lesa.
Záslužnou práci zde koná i poradní odbor životního prostředí naší sy-
nodní rady. Dle svých možností se doma snažíme žít ekologicky. Máme
úsporné auto se spotřebou 3,6 l/100 km a pokud to jen jde, jezdím na
kole nebo veřejnou dopravou. Zeleninu máme většinou z vlastní za-
hrádky a neprodukujeme organický odpad, protože vše kompostujeme
atd. Ale i kdybychom se všichni chovali šetrně k prostředí, byla by to
jen kapka na horké plotně, která by moc nevyřešila. Potřebujeme syste-
mické změny, především co nejrychlejší přechod od spalování fosilních
paliv na čisté zdroje energie a zásadní změny v energetice, dopravě,
průmyslu a v postoji k rozvojovým zemím, jejichž obyvatelstvo je ohro-
ženo mnohem více než my. Dokud bude stoupat CO2 v ovzduší, což je
důsledkem spalování uhlí, nafty a zemního plynu i kácením tropických
pralesů, bude dle fyzikálních zákonitostí teplota Země stoupat a krize
se prohlubovat.

Erik Schwarzbach

nání s čím? S Japonskem? Afrikou? Čínou?
Saudskou Arábií? Amerika je prý rasistická. Opět
se ptám: Ve srovnání s čím? S Tureckem? S Indií? 
S Malajsií?
Pokud jde o svobodu a o to, aby nám nikdo nepře-
depisoval, jak máme žít, pak ve srovnání s čím jsme
nesvobodní? O mně pořád platí, že jsem větší část
svého života prožil pod vládou komunismu.
Pamatuji si tedy velmi dobře, co je to nesvoboda.
Myslím si, že jsem nikdy nebyl tak svobodný, jako
od vstupu do EU. Nebo opravdu znáte nějakou
zemi, která je na tom lépe? Ach ano, Švýcarsko…
Jsem konzervativec a to, co se nyní děje ve Spoje-
ných státech, se mi pranic nelíbí a považuji to za
katastrofu. A je mi samozřejmě jasné, že ideologie,
která ten chaos vyvolává, převažuje i mezi intelek-
tuály v zemích EU (byť už někteří, zděšení tím, co se
děje v Americe, začínají brzdit). Jenže vystoupení 
z EU nebude tím, co tuto ideologii porazí. Vždyť 
s touto ideologií se setkáte i v onom citovaném Švý-
carsku…
Jediná věc, kterou EU opravdu nezvládá, je migrač-
ní vlna. Nicméně nutno vzít v úvahu, že migrace je
konec konců stále v gesci jednotlivých států, nikoli
EU. Podobně je tomu třeba s otázkou současné pan-
demie. EU nemá žádné nástroje, jak tuto situaci
řešit, takže je intelektuálně nepoctivé jí vyčítat, že ji
neřeší.
Chápu kritičnost vůči Evropské unii. Vlastně jsem

k ní kritický taky. Proč ji tedy nyní vlastně svým
způsobem bráním? Protože mi zavilý odpor vůči ní
připadá zavádějící, vesměs nepromyšlený a tedy
nebezpečný. Přemýšlím o té zavilosti, na kterou
neustále narážím, a kladu si otázku, zda za tím není
hluboká potřeba cítit se jako oběť. Obětí jsme byli
(podle některých) za Bílé hory, obětí jsme byli (po-
dle skoro všech) za Mnichova, pak (podle někte-
rých) v únoru 1948, a podle některých jsme obětí 
i nyní. V pocitu oběti jsme se zabydleli a cítíme se
v něm bezpečně. Proti nám stojí proradný západ, zlí
imperialisté, téměř vždy tak či onak Němci, nyní zlá
EU, která nám neustále něco „vnucuje“. Málokoho
napadne zkusit hrát hru, které se říká demokracie,
jíž se prý EU nedostává. Ta hra má svá pravidla a
hraje se tak, že se pokoušíte vyjednat s druhými
nějakou věc. Je to zdlouhavé a výsledek je nejistý.
Někdy uspějete, častěji ne. Ale je to pořád lepší, než
se hry neúčastnit a pak si stěžovat, že zase někdo
rozhodl o nás bez nás (většinou to není pravda, ako-
rát si kritici nezjistili, že pro dané opatření hlasoval
i náš zástupce v Evropské radě).
Mnozí kritici si neuvědomují, že onen ublíženecký
postoj vlastně sdílejí s těmi, kdo teď řádí v Americe.
Ti se také cítí jako oběť. Za obojím je mentalita
oběti a nároku. Dávám přednost se se životem tro-
chu poprat, nestěžovat si neustále na druhé a raději
vymýšlet něco pozitivního.

Dan Drápal
3. srpna 2020

kvóty, volný obchod a eu

čekání na záblesk

Dokončení ze str. 2

Je věcí rozumnosti zdržovat se úsudku před plným po-
znáním věcí, zvláště pak slov a činů. 

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

Jan Amos komenský

k diskusi



4. POKORA

Před čtvrtou biblickou hodinou
jsem požádal účastníky o písemné
sdělení, které „čtvrté kolo“ nemo-
hou postrádat na svém duchov-
ním „automobilu“. Bylo odevzdá-
no 20 hlasů. V nich vede MILOST:
4 hlasy, jednou byla spojena s OD-
PUŠTĚNÍM, jednou se vyskytlo
pouze ODPUŠTĚNÍ. Dvakrát bylo
napsáno CHOZENÍ V DUCHU
SVATÉM, jednou tam byl DAR
(patrně Ducha sv.) Dále po jed-
nom: JISTOTA, POKOJ, ČIN-SKU-
TEK, VZTAH S BOHEM, BIBLE –
BOŽÍ SLOVO, CÍRKEV - TĚLO
KRISTOVO, LÉKAŘSTVÍ (uzdra-
vení?), JEDNOTA, SPRAVEDL-
NOST, MILOSRDENSTVÍ-LÁS-
KA (to patří do „kola“ 3).
To jsou všecky velice důležité po-
střehy – nebo spíš to, čím nás Bůh
sám vybavuje na cestu životem.
Na konec ocituji hlasy pro to, co
mám od počátku na mysli i já, co já
asi potřebuji nejvíc. Jsem moc rád,
že to také napsali dva posluchači:
je to POKORA.
Pokora není lidmi běžně oceňova-
ná vlastnost – i ve výchově dětí se
klade důraz spíše na sebejistotu,
sebevědomí. V pokoře se často
vidí otrocké podřizování a poníže-
ní. Křesťanova pokora není nic
takového. Je to vlastně jeden z
důsledků LÁSKY: V anglickém
komentáři k 1 K 13 napsal Leon
MORRIS: „Je to láska k těm, kteří si
to naprosto nezaslouží, láska, která
pochází z Boha, který je láska.“ Tak
tady máme společnou osu dvou
kol, LÁSKY a POKORY. Ale mýli-
li bychom se, kdybychom si řekli:
Ano, pokorný budu vůči Bohu, ale
ne vůči lidem.
Adolf Novotný napsal ve svém
Biblickém slovníku: „Pokora, pokor-
ný – Tyto pojmy patří ke zvláštnos-
tem biblické zbožnosti již ve Starém
zákoně; liší se v tom od zbožností
tehdy současných náboženství, zvláš-
tě od náboženství starých Řeků a
Římanů, kterým byly tyto pojmy
naprosto cizí.“
Přesto v celé Bibli a zvláště ve
Starém zákoně jsme často svědky
lidské pýchy. Známý je příklad,
jak se Míkal, Saulova dcera, po-
smívala manželovi Davidovi, že
tančil radostí, když konečně přiná-
šeli Truhlu Úmluvy do Jeruza-
léma: 2 Sam 6, 14-16; 20-22. David
se nelíčeně radoval z toho, že vidi-
telný symbol Hospodinovy pří-
tomnosti se konečně – asi po 70 le-
tech – vrací do centra izraelského
království. Jeho tanec – nebo spíš
dovádění, poskakování bylo
upřímným vyjádřením jeho víry,
že Bůh otevírá před Izraelem nové
období dějin, že přijal Davidovu
touhu po Boží blízkosti. Král se
nepředváděl, ale nebál se odložit
svůj majestát a dát pokorně najevo
radost, že teď bude vládnout
Hospodin. Věděl, že prostí věřící
lidé se z návratu symbolu Boží
blízkosti radují spolu s ním, svým

králem: „Před Hospodinem… jsem
tak dováděl. I když budu ještě víc zleh-
čován než teď a budu docela maličký i
ve vlastních očích, budu vážen právě
u těch otrokyň, o nichž jsi mluvila.“
Davidův spontánní projev není
rozhodně návodem, že máme ská-
kání a křepčení zavádět do našich
bohoslužeb. Něco jiného je to
třeba v Africe, kde domorodci
běžně provázejí tanečními pohyby
souhlas a radost i ve všedním
životě. Viděl jsem to v jednom
křesťanském sboru v Anglii pro-
vozovat bělochy a připomínalo to
spíš řádění při rockových koncer-
tech a na fotbalových tribunách.
Ne tedy tanec, ale pokorný postoj
k Bohu i k lidem chápal jen málo-
který z Davidových nástupců na
trůnu. Asi o tři staletí později píše
prorok Micheáš: „Člověče, bylo ti
oznámeno, co je dobré a co od tebe
Hospodin žádá: jen to, abys zachová-
val právo, miloval milosrdenství a
POKORNĚ chodil se svým Bohem.“
(6,8). 
Novozákonní pojímání pokory
vychází z příkladu Pána Ježíše:
„Jednou z cest k objevení Ježíšova
„nebeského království“ je cesta násle-
dování či napodobování Ježíše, Syna
Božího, který nic nelpěl na své vzne-
šenosti, ponížil se a stal se služební-
kem všech.“ (Ladislav Heryán).
Apoštol Pavel to připomíná Filip-
ským (2, 5-8): „Nechť je mezi vámi
takové smýšlení, jako v Kristu
Ježíši: Způsobem bytí byl roven
Bohu, a přece na své rovnosti
nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil,
vzal na sebe způsob služebníka,
stal se jedním z lidí. A v podobě
člověka se ponížil, v poslušnosti
podstoupil i smrt, a to smrt na
kříži.“
Ježíš řekl učedníkům: „Jestliže se
neobrátíte a nebudete jako děti,
nevejdete do království nebeské-
ho. Kdo se POKOŘÍ a bude jako
toto dítě, ten je největší v králov-
ství nebeském. A kdo přijme jedi-
né takové dítě ve jménu mém, při-
jímá mne.“ (Mt 18, 3-5).
Pokora věřícího křesťana vychází
z poznání vlastních hříchů a zaned-
bání.
Vzpomeňte na modlitby dvou
mužů v chrámě. Sebevědomý fari-
zeus vypočítává Bohu svůj ušlech-
tilý způsob života a své oběti, ne-
poctivý výběrčí daní se tam někde
vzadu buší do prsou a šeptá:
„Bože, slituj se nade mnou hříš-
ným.“ (L 18,9-14). Pokora se proje-
vuje ve vzájemných vztazích –
neznamená, že každému ve všem
ustoupíme, ale také ne, že se bude-
me neustále prosazovat: „Všichni
mějte k sobě navzájem citlivý pří-
stup a buďte pokorní, protože pro
pokorné má Bůh zvláštní po-
žehnání, ale obrací se proti pyš-
ným.“ (1 Pt 5, 5-7 podle „Slova na
cestu“).
Přiznávám, že jeden z impulzů,
proč mám zdůraznit pokoru, bylo
opět čtení ve zvláštní knížce kato-
lického teologa a učitele Ladislava

Heryána s názvem „Sami na této
zemi?“ Autor v ní vyznává: „Cítím
se svými hříchy ponížený a je mi trap-
ně přede všemi, kterým jsem ublížil. Je
i takových stavů třeba, to abych nebyl
pyšný. Jak říká papež František: „PO-
KORA může v srdci zapustit kořeny
jedině skrze ponížení.“
A pokračuje: „Pokora je důležitá v
mnoha ohledech. Je především
pravdou o mně před Bohem, a te-
dy útěchou, a pokud odmítnu si
na něco hrát, je i hlubokým poko-
jem. Je postojem, který mi umož-
ňuje žít tady a teď v přítomném
okamžiku a pravdě… neboť vše,
co se děje, je v pořádku.
Je způsobem, který mi dovoluje
přistupovat k druhým bez před-
sudků, přijímat je, jací jsou, pone-
chávat je sebou samými a nechtít
je měnit. Je předpokladem, který
umožňuje opravdu milovat.  
Je naší krásnou sestrou, ale bez
určité míry ponížení ve svém živo-
tě ji nikdy nepotkáme.“
Tady je pěkně ukázáno, že „kolo“
POKORA je na stejné ose s „ko-
lem“ LÁSKA.
Je opakem PÝCHY, ale také SOBĚ-
STŘEDNOSTI, SOBECTVÍ. 
Lidová písnička nebo moudrost
říká: „To srdce člověka, chvíli dme
se v pýše, potom lká zas tiše.“ 
Pokora je také trpělivé snášení těž-
kostí, nepochopení i ponížení.
Pokorný člověk se však nezabývá
především sám sebou, svými
úspěchy nebo neúspěchy. Jestliže
to vše PŘIJÍMÁME POKORNĚ
OD BOHA – osvobozuje je nás to
ke službě a pomoci druhým, po-
třebnějším (Fp 2, 1-4).
Soběstřednost se může projevit i 
v tom, že přeceňuji sebe, své
schopnosti, nebo také své možnos-
ti a majetek: „Přikázání „Nezobra-
zíš si Boha“… Když jsem dočetl
tento příkaz až do konce, bylo mi
jasné… že tady jde o vyobrazení
čehokoliv za účelem zbožštění,
neobratně řečeno. Stručně: ne-
zbožňovat třeba svůj AUŤÁK.
(Jiří Suchý: „Klaun si povídá s Bo-
hem“).
Tenhle Suchého postřeh je, mys-
lím, i dobrou tečkou za seriálkem
o křesťanově „duchovním auto-
mobilu“. Ani ten nemá být zbož-
ňován.

Pavel Javornický

„čtyři kola křesťanova automobilu“
Nejen českotřebovský evangelický sbor, ale i
široká veřejnost se 5. srpna 2020 rozloučily
s bratrem Jaroslavem Nečasem, farářem ve
výslužbě. Zemřel nečekaně v neděli 26. čer-
vence ve věku 73 let.
Z politických důvodů nemohl jít na střední
školu a vyučil se tedy nástrojařem. Matu-
ritu pak získal na večerní škole pro pracují-
cí. Pracoval v Tesle Karlín, na poště, ale i
jako přidavač při stavebních pracích na
pražském Hradě. Na všechny manuální pro-
fese rád a s úctou vzpomínal a zde se také
utvořila jeho celoživotní úcta k lidem, kteří
pracují rukama. Mezi největší zájmy patřila
turistika, historie a hlavně tenis, ve kterém
dosahoval úspěchů na republikové úrovni.
Jako rodilý Pražan rád vzpomínal na velmi
bohatý církevní život v Praze a to zvláště 
v 60. letech, kdy se aktivně zúčastňoval dění

v Českobratrské církvi evangelické, Bratrské jednotě baptistů nebo v Církvi bratrské. Po
absolvování vojenské základní služby se oženil a nastoupil nejdříve jako vikář a následně
jako farář na sbor v Libštátě v Podkrkonoší. Tam se narodily jeho tři děti. V letech 1984
– 1998 působil ve sboru v Pardubicích, z toho 12 let ve funkci konseniora Chrudimského
seniorátu. Od roku 1998 až do důchodu působil ve sboru v České Třebové. Po odchodu
na odpočinek dál kazatelsky vypomáhal nejen v místním sboru, ale rád kázal i ve sborech
okolních. Povolání faráře nebral jako práci, ale jako poslání.
Dlouhá léta vedl v Praze v Jirchářích kurzy pro laiky, pracoval v redakční radě Českého
bratra a hojně přispíval do Kostnických jisker. V České Třebové mj. aktivně pracoval 
v ekumenické činnosti v rámci místních církví. Vyhledávané byly jeho teologické před-
nášky na katolické faře.
V den svého skonu se ještě zúčastnil bohoslužeb ve svém kostele, který si zamiloval a kam
se rád vracel.
Roku 2014 napsal na základě knihy Jiřiny Šiklové rozsáhlou úvahu o smrti a umírání. Je
to jeho krédo.
1. „Křesťané už téměř před dvěma tisíci lety zvěstovali evangelium. Slovo označuje
radostnou zprávu či dobrou novinu o tom, že Kristus svým dílem vykoupení přemohl a
překonal smrt a beznaděj. A to znamená v křesťanském dotažení, že to bude právě On a
nikdo jiný, kdo se v den poslední postaví nad naším prachem. Vždyť vyznáváme, že
Vykupitel můj živ jest.“
2. „Smíme v důvěře vyhlížet čas spásy, kdy smrt už nebude nikoho děsit a strašit, proto-
že prostě nebude. A my, pokud jsme bojovali dobrý boj víry a Kristus se nad námi ze své
svobodné milosti smiluje, spatříme dokonce to, co pozemské oko nevídalo, ani nedokona-
lé a přihluchlé ucho neslýchalo. Bez křesťanského dotažení a nehynoucí naděje je i pouč-
né uvažování o smrti jistě přínosnou a zajímavou záležitostí, ale přece mu bude scházet
to hlavní. A tím hlavním je naděje na život tam, kde budeme konečně doma, totiž u vítě-
ze nad smrtí a zmarem.“
A na závěr:
3. „Chtěl jsem tu být ve městě pro všechny. Lidi jsem nedělil a nehodnotil podle jejich
vyznání. Vždy jsem rád chodíval na bohoslužby té či oné církve. Od mládí jsem totiž vní-
mal, že existuje jen jedna svatá obecná církev, která má ovšem rozmanité větve. Ona obec-
nost je pro mne mnohem více než nějaká konfesijní škatulka.
Bratře faráři, budiž Vám rodná česká země lehkou.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v České Třebové
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Za bratrem farářem 
JAroslAvem nečAsem


