
HosPoDiN se sKloNil
i K NeBúKADNesAroVi

DANiel 3,32
Milí přátelé, někomu může připad-
nout zvláštní připomínat si na dru-
hou adventní neděli babylonského
krále. I když asi se lidem nějak do-
stal do podvědomí, protože úsloví
o obru na hliněných nohou nebo 
o tom, že žádný strom neroste do
nebe, máme právě od tohoto des-
poty, kterého některé verze Talmu-
du řadí mezi tři hříšníky, kterým
nebude odpuštěno. Jak to jde do-
hromady s nedělí, kdy si zapálením
svíčky připomínáme Boží lásku?

Nebúkadnesar několikrát změnil
své smýšlení o Hospodinu. Ale ne-
bylo to tak, že by se stal nadšeným
vyznavačem Hospodina. Bylo to
vždy tehdy, když k tomu byl donu-
cen nebo když mu teklo do bot.
Tedy žádné ušlechtilé pohnutky.
Přesto jsme dnes četli motto:
„Hospodin se sklonil i k Nebúkadne-
sarovi“. Ano Hospodin se ve své
nekonečné lásce sklání ke každému
člověku. Fajn, tak to tedy nemusím
nic dělat? Jasně, pak si ale musím
počkat, jako ten Nebúkadnesar,
než se mu rozsvítilo v hlavě. Než
mu došlo, že on sice může poroučet
svým poddaným, ale že tím se hod-
nota jeho lidství neměří. A to, že
jako příklad jsme si vybrali nejhor-
šího z nejhorších, to ukazuje sílu
Boží lásky při transformaci člově-
ka. Pak si třeba vezmeme k srdci
Danielovo doporučení králi: Překo-
nej své hříchy spravedlností a svá
provinění milostí k strádajícím. 
V tom starém příběhu je to vcelku
jasné, ale co jsou ty výzvy a ta pro-
vinění pro nás dnes? To je to, nad
čím musíme denně přemítat, to je
páteří naší živé a žité víry. Žijeme 
v době nejrůznějších tlaků a ohro-
žení. Někdo žije pouze kovidem a

zapomíná na to, že planeta dále trpí
naší činností, že stále utíkají lidé 
z ohrožených oblastí, že nás třeba
čeká větší propad ekonomiky, než
jsme si mysleli. Jiný se ptá, jak je
možné, že vláda zneužívá korona-
virové situace a chce pokoutně při-
jímat účelové zákony ve zkráceném
řízení a upevňovat tak svoji pozici.
Pro někoho je to všechno moc slo-
žité, a tak o tom raději nepřemýšlí
vůbec a vděčně přijímá pětitisícové
úplatečky, aniž by si kladl otázku,
zda to jednou nebudou splácet jeho
vnoučata. 
Jak se v tom všem vyznat? Žijeme
přece z Boží milosti. A naší odpo-
vědí na Boží milost je nepodmíně-
ná lidská solidarita. Solidarita se
všemi lidmi. Bez ohledu na to, zda
jsou domácí či příchozí, černí nebo
bílí, bydlí nebo jsou bez domova,
pracují nebo jsou na dávkách, muži,
ženy nebo gayové a lesbičky; zkrát-
ka bez ohledu na to, co nás lidi
mezi sebou rozděluje. Tady všude
můžeme ukazovat Boží lásku, kte-
rou zadarmo dostáváme a ze které
můžeme všichni beze strachu a 
v radosti žít. Nejen v Adventu.

Josef Bartošek
farář sboru ČCE Soběhrdy
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Poselství ke 2. adventní neděli

Pán Ježíš nás v evangeliích učí, jak se
máme modlit. Znám mnohé, kteří
po celá léta stále jen drmolí svoje
naučené fráze, a vlastně ani nevím,
zda taková modlitba tryská skutečně
z hloubi srdce. Mám o tom své
pochybnosti. Když Ježíš hovoří o

tom, že se máme stále modlit, pak to
neznamená, že máme od rána do
večera drmolit naučené fráze. Ježíš
tím slovem chce říci, že máme stále
očekávat na něho, že máme k němu
přistupovat ve vší důvěře, protože
on se nás zastane ve svůj čas, on slyší

naše modlitby, které tryskají ze
srdce. Modlitby pokorných vždycky
vyslýchá, i když nemusejí být for-
mulovány všelijak krásným způso-
bem. Pán vyslýchá často jinak, než
bychom čekali. Ježíšovo slovo o

Modlitba mění naše srdce

Volný jsem, volný jsem, Bohu díky, volný jsem! Tak zpíváno ze Sví-
táku mládeží všeho věku, a to s nadšením. 
Pro vysvětlení, kdyby třeba někdo nevěděl, tak jde o zpěvník, vyda-
ný Českobratrskou církví evangelickou, zvaný Svítá. Volný jsem je
jistě k nalezení i v jiných zpěvnících.  
Co to je volnost? Tak se může ptát každý, roušku nasazující, postran-
ními uličkami chodící. A kdo by nevzpomněl na návštěvy, které, pro
nedostatek času (či čeho), prostě neuskutečnil? Jinak je to s telefoná-
ty, teď nabízen prostor bez omezení. 
Nejspíš to bude jiný Advent, o jakém se loni nikomu ani nezdálo. Ve
městě Lanškrouně zněla každý den na náměstí hudba. Vládla příjem-
ná nálada, známí se potkávali. U stánků jako o pouti nebylo lze  odo-
lat svařáku, punči či klobáskám nebo bramboráku. Každý tomu pod-
lehl aspoň trošku. 
Nevyskytovala jsem se tam často, ale přece. Cosi dobrého „zobla“,
svařené vínko v přiměřeném množství popila, zkrátka něco jako na
svatbě z pohádky.
A není právě tenhle čas výzvou: Pohádky je konec? O blaženém kon-
zumu, nekonečném růstu ekonomiky, dobývání dálek každým a za
každou cenu?
Začínáme se dozvídat, že leckdo to nemusí mít do budoucna jedno-
duché. Dál, nepatříc mezi sociology či ekonomy, k tomu víc nic neří-
kám, neboť zprávy sledujeme všichni! Bude tedy třeba (nejen) v mod-
litbách pamatovat na trpící!
Tož co si vzájemně přát? Aby byl Advent pokojný, nadějný, potřebám
okolí otevřený?
Všechny zdraví a slušnou dávku vnitřní volnosti přeje   

Eva Budzáková

Advent očekávající, 
očekávaný, rozvolněný?

Dokončení na str. 2

Papež František a vrchní imám univer-
zity Al-Azhar v Káhiře Ahmed Tajíb,
který je uznávanou autoritou sunitské-
ho islámu,  znovu potvrdili své společ-
né odhodlání v boji proti nábožensky
motivované nenávisti. Papež to 20. lis-
topadu po jejich telefonickém rozhovo-
ru zveřejnil na svém Twitteru.
Lidské bratrství je „řešením k hašení
násilí, diskriminace a nenávisti ve jmé-
nu náboženství“. Tato slova zveřejnil
papež František ve svém tweetu o tele-
fonickém rozhovoru s egyptským vrch-
ním imámem Al Tajíbem. Papež nazý-
vá imáma „svým bratrem", se kterým
si potvrdil společné úmysly. 
Tajíb na jeho internetové sdělení odpo-
věděl v podobném duchu a dodal, že
náboženství by nemělo nést odpověd-
nost za ukvapené nenávistné činy.
V únoru 2019 podepsali papež Fran-
tišek a Al Tajíb v Abú Dhabí „Dokument o bratrství všech lidí“. V dokumentu, který je považován za průkopnický v otáz-
kách mezináboženského dialogu, je násilí ve jménu náboženství jasně odmítnuto a je jasně deklarován prospěch, který
může dialog a zřeknutí se násilí přinést, např.: „Západ by mohl v civilizaci Východu nalézt protilék na některé své
duchovní a náboženské choroby způsobené nadvládou materialismu.” (red)

AKTuAliTA: PAPež frANTiŠeK A egyPTsKý iMáM AHMeD Al TAJíB PoTVrDili sPoleČNé úMysly

Na tebe, národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti nemo-
hu, nýbrž tebe pokladů svých, kteréž mi byl svěřil Pán, dědicem činím.
Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy
naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český! 
A pro tuto naději tebe dědicem činím všeho toho, co jsem koli po
předcích svých zdědila: 
Napřed milost k pravdě Boží čisté, kterouž nám před jinými národy
prvé službou Mistra Jana Husa našeho ukazovati začal Pán. 
Druhé, poroučím tobě horlivou žádost k vyrozumívání vždy plnější-
mu a jasnějšímu té pravdy Boží, abys znajíc Hospodina hojněji jej
poznávati se snažovala. A poněvadž Pán náš Písma svatá zpytovati
poručil, odkazuji tobě za dědictví knihu Boží, Bibli svatou. 
Třetí, poroučím obzvláště také milost (lásku) k církevnímu řádu a
milostné té kázni, kteráž mezi dítkami Božími býti má a musí. 
Čtvrté, odevzdávám horlivost k sloužení Pánu Bohu a k sloužení
jemu jedním ramenem. 
Páté, odevzdávám tobě také a synům tvým snažnost v pulérování
(tříbení), vyčišťování a vzdělání milého našeho a milostného otcov-
ského jazyka. 
Šesté, odkazuji tobě mládeže lepší, pilnější a zdárnější cvičení, nežli
bývalo.

JAN AMos KoMeNsKý: KŠAfT uMírAJící MATKy JeDNoTy BrATrsKé
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z církví doma i ve světě
eKuMeNicKá slAVNosT PoDPoŘilA sBírKu
Pro oHrožeNé DěTi NA uKrAJiNě
Středisko humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie Českobratrské
církve evangelické pořádá předvánoční sbírku na pomoc opuštěným
dětem a dětem v tíživé sociální situaci na Ukrajině. Na podporu ukra-
jinských dětí se 25. listopadu uskutečnila ekumenická slavnost, kterou
středisko přenášelo on-line prostřednictvím facebookové stránky.
Ekumenickou slavnost vedli Martina Viktorie Kopecká z Církve česko-
slovenské husitské, Jana Křížová z Evangelické církve metodistické,
Petr Vacík z Římskokatolické církve a Zdeněk Šorm z Českobratrské
církve evangelické. O hudební doprovod slavnosti se postarala Beata
Hlavenková.
Podle odhadů Dětského fondu OSN žije na Ukrajině až 100 tisíc dětí bez
domova. Systém státních sirotčinců není schopen tento problém účinně
uchopit. Do řešení problému se tak musí zapojit řada místních i mezi-
národních nevládních organizací. Mezi nejdůležitější z nich patří Otcův
dům, se kterým Diakonie ČCE, Středisko humanitární a rozvojové spo-
lupráce, již pátým rokem spolupracuje a kam také poputuje výtěžek 
z letošní sbírky. Otcův dům se stará o sirotky a děti bez domova z kyjev-
ského regionu. Za více než 20 let se organizaci povedlo zajistit lepší a
stabilnější budoucnost tisícům z nich. Současné vzdělávací centrum
Otcova domu slouží nejen dětem žijícím přímo v Otcově domě, ale nabí-
zí alternativní vzdělání i dětem z okolí, které ve státním školství nema-
jí šanci uspět. Dětí v nouzi je mnoho a Otcův dům potřebuje posílit své
kapacity. Na jeho činnost lze jednoduše přispět i vyplněním formuláře:
https://www.diakoniespolu.cz/darovaci-formular/?projectId=172

Diakonie ČCE

NA NeMoc coViD-19 zeMŘel
PATriArcHA srBsKé orToDoxNí círKVe iriNeJ
Ve věku 90 let zemřel 20. listopadu srbský patriarcha Irinej. Na insta-
gramu to oznámil srbský prezident Aleksandar Vučić. Nákaza korona-
virem se u duchovního, který byl hlavou srbské ortodoxní církve, pro-
kázala 4. listopadu. Od té doby byl v nemocnici.
„Bylo mi ctí, že jsem Vás znal. Takoví jako vy nikdy neodejdou,“ uvedl
dnes Vučić na instagramu u černobílé fotografie zesnulého patriarchy.
Irinej ležel poslední dva týdny ve vojenské nemocnici v Bělehradě. Ve
čtvrtek srbský prezident oznámil, že je patriarcha ve vážném stavu a
dýchá s pomocí plicního ventilátoru.
Irinej stál jako 45. patriarcha v čele srbské ortodoxní církve od roku
2010. K církvi se hlásí asi 12 milionů věřících, především v Srbsku,
Černé Hoře a Bosně a Hercegovině. Agentura Reuters připomněla, že
měl Irinej značný politický vliv a byl mimo jiné velkým odpůrcem nezá-
vislosti Kosova.
Podle srbských médií se Irinej mohl koronavirem nakazit na pohřbu vliv-
ného metropolity srbské pravoslavné církve v Černé Hoře Amfilohijeho,
který zemřel koncem října na oboustranný zápal plic způsobený korona-
virem. Truchlící včetně vysokých politických představitelů při obřadu
nenosili roušky, nedodržovali stanovené rozestupy a mnoho z nich v sou-
ladu s církevními obyčeji políbilo metropolitovo tělo ležící v rakvi.
S covidem-19 se v nemocnicích léčí nyní také nejvyšší představitelé pra-
voslavných církví v Řecku a Albánii. V Srbsku, které má asi 7,2 milionu
obyvatel, se nákaza koronavirem dosud prokázala u více než 104 000
lidí. S covidem-19 jich 1110 zemřelo.

www.christnet.eu

PAsTor VyzVáN, ABy PŘesTAl PoŘáDAT BoHoslužBy
V neděli 18. října krátce před skončením modlitebního shromáždění
dorazila do modlitebny Assemblies of God v osadě Bakakuma skupina
šesti policistů. Policisté na místě zadrželi pastora a jednoho řadového
člena sboru a odvezli je na stanici, kde již na ně čekalo osm buddhistic-
kých mnichů. Policejní velitel pastorovi vyčinil za to, že pořádá boho-
služby, přestože s tím mniši nesouhlasí. Následně pastora vyzval, aby s
veškerými křesťanskými aktivitami přestal. Pastor se velitele zeptal,
jestli by mu mohl dát požadavky písemně, policista mu však odmítl
vyhovět. Křesťan k tomu poznamenal, že pokud porušuje zákon, měl by
být oficiálně obviněn. I tato připomínka zůstala nevyslyšena. Před pro-
puštěním ještě policisté křesťanům sebrali seznam se jmény všech účast-
níků bohoslužeb, který měl sloužit k trasování kontaktů kvůli pandemii
COVID-19. Zástupci státních orgánů vyslýchají a obtěžují místní křes-
ťany často. 17. září policisté navštívili také sbor v Nawalapitiya. Jeden 
z nich se pastora vyptával na různá témata, včetně registrace společen-
ství a počtu členů.

Hlas mučedníků

KuBA: sTržeNí KŘesťANsKé MoDliTeBNy
30. října v časných ranních hodinách dorazili k modlitebně společenství
Assemblies of God ve městě Santiago de Cuba pracovníci vybavení de-
moliční technikou a začali budovu bourat. Společenství vedené pasto-
rem Faustinem Palomo Cabrerou (přezdívaným Fausto) je přitom sou-
částí oficiálně uznané denominace. Podle vyjádření místních úřadů byla
budova stržena, aby uvolnila místo plánované železniční trati. Jedná se
však o jedinou stavbu v okolí, kterou postihl podobný osud. Společen-
ství je terčem útoků od roku 2015, kdy byl příkaz k demolici vydán po-
prvé. K realizaci tenkrát nedošlo, poté co proti rozhodnutí společně pro-
testovali členové společenství i křesťané z okolí. Pastor Fausto a supe-
rintendent denominace jsou nyní tlačeni k podpisu ‚dohody‘, která by
demolici zlegalizovala. Podle místních zdrojů se úřady také snaží pas-
torovi naúčtovat pronájem použitých strojů. 

Hlas mučedníků

modlitbě je tedy pro nás výzvou,
abychom ke svému Bohu, Pánu a
Králi života volali z hlubin svého
srdce, aby se v našem životě mnohé
mohlo měnit. Protože vytrvalým
vtahováním Pána do každé situace
života se proměňuje i naše srdce.
Proto se musíme učit celým svým
srdcem vstupovat do chval, do
zpěvu, do přímluvných modliteb.
Potřebujeme se modlit k Bohu, aby
se naše srdce na něho naladilo, aby

se i všechny naše představy o životě,
o druhých, ale i o Bohu samotném
měnily, aby se měnily všechny naše
tužby a přání. 
Potřebujeme volat k Pánu Bohu, aby
se naše srdce očišťovalo od naší časté
naivity, ve které máme představu o
tom, jak to s námi a při nás má Pán
Bůh vyřešit. On nám chce dát všech-
no! Jen od nás chce, abychom se mu
stále více připodobňovali v lásce.
Požaduje na nás, abychom svoje
srdce napojovali na to jeho srdce,

aby mohlo být plné lásky. Chce po
nás, abychom se mu podobali i 
v jeho nezištné službě druhým 
v tomto světě. 
A pokud se o toto budeme snažit,
pak bude naše modlitba Bohu pří-
jemná, stane se přímluvou za mno-
hé, protože se bude podobat Ježíšo-
vě modlitbě, ve které se on sám za
nás ustavičně přimlouvá u trůnu
svého nebeského Otce. 

Pavel Rybín
kazatel Církve bratrské

Modlitba mění naše srdce
Dokončení ze str. 1

Dobrý den,
zhlédl jsem na ČT2 čtyři díly dokumentárního pořa-
du „Bílá hora 1620-2020“a dovoluji si k nim zaslat
několik poznámek. Především bych rád ocenil vy-
stoupení mimopražských historiků, kteří, pokud to
mohu posoudit, (zatím) zcela věcně a korektně k té-
matu přistupují.
Zcela jinak se mi jeví vystoupení prof. Jaroslava Če-
chury, prof. Jiřího Mikulce a doc. Marie Koldinské. 
V jejich případě jde o postoje evidentně stranické, což
by mohlo být i přijatelné, kdyby z jejich vystoupení
bylo jasné, že jde o jejich náhledy, ale že je možné a
odůvodněné mít i pohled zcela jiný. Jejich vystoupe-
ní však vyznívá, jako jediný správný pohled odborní-
ků, o němž se nediskutuje.
Prof. Jaroslav Čechura v barvitém popisu „barbar-
ského kalvínského zpustošení“ chrámu sv. Víta zcela
nekriticky opakuje barokní katolická tvrzení, pro něž
neexistuje žádný věrohodný historický podklad. Sám
naznačuje to, co je nepochybné, že totiž u toho nikdo
z katolíků nebyl ani přímo ani v několika nejbližších
dnech, nikdo neviděl protestantské šlechtice se sekyr-
kami, sekáči a pilami, nikdo neviděl ošatky ostatků
ani Sculteta pálit je, o ožralých protestantských du-
chovních pustošících kostel ani nemluvě. Když už
pan Čechura považoval za zábavné tyto pozdní kato-
lické fabulace uvádět, bylo by bývalo solidní uvést,
že existují i historické prameny, které věc podávají
jinak. Pavel Skála ze Zhoře byl místně i časově této
události blíže než kdokoli z tvůrců výše uvedeného
podání. A ze zaujatosti jej lze podezírat úplně stejně
jako je. A jednoduše napsal, že obrazy a sochy byly
sňaty, „dražší a onačejší“ byly dobře schovány 
v komoře nad kostelem, jiné uloženy jinde (kostel sv.
Vojtěcha) a něco si vyžádali Vilém z Lobkovic a
Prokop Dvořecký, a to bylo dáno do jiných kostelů. A
zejména napsal: „Po vítězství císařském, když se
kapitola pražská jak kostela, tak jiných věcí svých
ujala, všechno se tam pospolu našlo“. I kanovníci

potvrzují písemně 14. 1. 1620, že si některé obrazy a
ostatky odvezli.
Kdyby Jaroslav Čechura více držel na uzdě svou zau-
jatou obrazotvornost, třeba by pak dál netvrdil ani
takovou zhovadilost, že Fridrich Falcký zapomněl 
v Praze „řád zl. rouna, který získal od svého tchána,
anglického krále“!!
Podobně i Jiří Mikulec podává jako nezvratný histo-
rický fakt vyprávění o protestanty zhanobeném
obrázku Klanění tří králů, ačkoli pro to není žádný
věrohodný historický doklad, stejně jako pro celý pří-
běh Dominika á Jesu Maria. Je zcela zřejmé, že se
jedná eufemisticky řečeno o „barokní legendu“, stej-
nou jako desítky dalších, o údajně zhanobených obra-
zech a sochách, které plakaly, krvácely, hrozivě se
tvářily, trestaly nepřátele nemocemi a smrtí či je po-
stihovaly mlhou a tmou, atd. atd. Ani osobně psy-
chologizující výklad Oliviera Chaline na této věci nic
nemění. Pana prof. Mikulce aspoň šlechtí věta, v níž
říká, že „snad trošku vyvstává možnost“, že by tomu
s tím Dominikem tak mohlo být. „Snad trošku“ je pro
kritickou historickou práci přece jen trochu málo.
Potřebovala-li paní Koldinská opakovat Pekařův vý-
rok, že na Bílé hoře zvítězila pokročilejší románsko-
katolická kultura nad německo-protestantskou, pak
je třeba konstatovat, že nazýváme-li hnutí vzešlá 
z reformace „protestantskými“, pak nebyla německá,
ale také švýcarská, francouzská, skotská, anglická
atd. A taky zcela česká, vzešlá z české reformace. 
A pokud jde o kulturní vyspělost – ať si paní
Koldinská projde filosofické, ekonomické a přírodo-
vědecké spisy vzniklé v 17. a 18. století v protestant-
ských zemích Anglii, Skotsku, Nizozemí i v Němec-
ku a srovná to s tím, co se vydávalo v českých ze-
mích. A také ať si vzpomene, co psali angličtí cesto-
vatelé o ubohé zaostalosti pověrčivých lidí v Čechách
a na Moravě. Takže opravdu pokročilejší kultura zví-
tězila?! S pozdravem

Mgr. Jan Bistranin

Výročí Bílé hory a naše televize
Připomínku 400. výročí bitvy na Bílé hoře a hodnocení následků prohry a konce stavovského
povstání pojala Česká veřejnoprávní televize skutečně svérázně. V rámci dnes všeobecně prakti-
kované tzv. demýtizace, kdy prý je dobré dávat hlas i alternativním názorům a historikům, kteří se
nedrží zaběhaných klišé, představila hrané dokumenty a tzv. historické debaty. Řada z nich nato-
lik popudila diváky, že se obrátili na vedení televize otevřenými dopisy. Mezi nimi byl i Jan
Bistranin, předseda spolku exulant - nestátní neziskové organizace, která je nejen pokračovate-
lem občanského sdružení exulant založeného 10. května 1995, ale i nástupcem Pracovního sboru
českých exulantů, úředně rozpuštěného za německé okupace, a sboru českých exulantů i navrátil-
ců z Polska, jehož činnost byla zakázána v roce 1953. cílem spolku je udržování historické pamě-
ti národa založené na odkazu předků, exulantů z doby pobělohorské, kteří (vyučeni Mistrem Janem
Husem a reformačními otci k úctě k Boží pravdě) toužili vést bohulibý život bez přetvářky a lži.

Karla Jaromíra Erbena (7. 11. 1811 Miletín - 21. 11. 1870 Praha) poznala většina z nás ze školy jako básníka a spisova-
tele. Málokdo už ví, že byl také historik, právník, archivář, překladatel a sběratel českých lidových písní a pohádek; před-
stavitel literárního romantismu a že patřil mezi významné osobnosti českého národního obrození. Od roku 1851 působil
jako archivář města Prahy a od roku 1864 se stal ředitelem pomocných úřadů pražských. Ve svých studijních letech se
stýkal s Karlem Hynkem Máchou. Později se také seznámil s Františkem Palackým, spolupracoval s ním (mj. na přípra-
vě českého diplomatáře) a jeho politickými názory byl trvale ovlivněn. Je znám především jako sběratel lidové poezie. Ve
smyslu názorů bratří Grimmů, s kterými se znal, hledal v ústní lidové slovesnosti odraz starých mýtů (slovanských, na
rozdíl od Grimmů, kteří hledali germánské), jež lidové podání a tradice během věků přetvořily a často zakryly. Výsledkem
Erbenovy sběratelské činnosti byly tři svazky Písní národních v Čechách (1842–1845), jejich přepracované a rozšířené
vydání vyšlo roku 1864 s titulem Prostonárodní české písně a říkadla. Nejvíce však proslul sbírkou Kytice z pověstí
národních (1853), (zkráceně jen Kytice). Vystudoval historii a právo. Po dokončení práv, nastoupil jako praktikant 
k hrdelnímu soudu v Praze. Vedle své práce také pomáhal Palackému spravovat tehdy velmi zanedbaný stavovský archiv.
Roku 1842 byl zvolen českou učenou společností nauk za aktuára,  v roce 1841 byl zvolen řádným členem Královské české
společnosti nauk. V letech 1852–1853 a 1863–1864 pak jejím předsedou. Roku 1845 byl jmenován členem jazykové komi-
se při Matici české a začal se tak podílet na formování spisovné češtiny. K. J. Erben (předkové se psali Erban) byl dvakrát
ženatý. S první manželkou Barborou měl čtyři děti, s druhou Žofií dvě. Už od narození nebyl moc zdravý (byl z dvojčat
a jeho bratr Jan měsíc po narození zemřel). Málokdo ví, že u Lázní Bělohrad už 400 let stále roste Erbenův dub, kde údaj-
ně došlo k událostem, které inspirovaly spisovatele při psaní sbírky Kytice. (hb)

Před 150 lety zemřel Karel Jaromír erben
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pokračování z minulého čísla
Když lidé vycházeli z chrámu zahr-
nuli Kristínu, Máriu a jejich spolu-
pracovníky mnohými nadávkami.
Říkali jim: „Aj my musíme vziať bič
a vyhnať vás.“ Farář zasel do lid-
ských srdcí velikou nenávist. 
Když Kristínu, Marii a jejich spolu-
pracovníky z chrámu vyhnali, začali
se shromažďovat v „Útulni“. Kristí-
na ve svých vzpomínkách píše:
„Malé zhromaždenie vzdor prekáž-
kam rástlo, duše sa budili a nepria-
teľ zúril. Tie najhoršie, najšpinavšie
reči boli o nás verejne beztrestne hlá-
sané. Čim viac sme boli ľuďmi tupe-
ní, tým viacej On, Ježiš, nás oboha-
coval.“  Dále vzpomíná: „Nepridali
sme sa k žiadnej slobodnej cirkvi,
ani sme žiadnu novú nevytvorili, bo
nám k tomu chýbali primeraní
muži. Chceli sme zostať iba pravými
evanjelikmi a tvoriť v tej našej tuho
spiacej cirkvi, malú vetvu onej pra-
vej živej cirkvi, ktorej údy nie dľa
čísla v matrike, ale dľa zapísania 
v knihe života Baránkovho sa sčíta-
vajú.“ (Z knihy Za svetlom a so svet-
lom.) 
Od roku 1904 se jejich práce s dětmi
soustředila na siroty. Pro ně byl
později vytvořen nový domov,
který dostal jméno „Chalúpka“.
Tento dům byl otevřen v roce 1926.
Velkou úlohu plnily v křesťanské
práci sester Royových náboženské
písně. V průběhu deseti let shromáž-
dily materiál na vytvoření nového
zpěvníku. Byly tam písně, jejichž
autorkami byly sestry Royové, ale

také mnohé překlady. S harmoniza-
cí písní jim pomohl švýcarský
hudební skladatel Felix Bovet.
Zpěvník byl vydán v roce 1906 s
názvem „Piesne Sionské.“ Ze 330
písní bylo 200 dílem sester Royo-
vých. Zpěvník byl pak několikrát
vydán.
Velkým ničitelem rodin i slovenské-
ho národa byl v této době alkohol.
Sestry Royové viděly své poslání
rovněž v zachraňování lidí z alkoho-
lismu. Z iniciativy Jána Chorváta byl
1. ledna 1897 založen na Staré Turé
„Modrý kríž“. Bol to abstinentský
spolek, jehož členové se zavazovali,
že nebudou konzumovat alkoholic-
ké nápoje a budou žít podle učení
Písma svatého. Spolek byl součástí
mezinárodní organizace pro záchra-
nu alkoholiků s ústředím v Buda-
pešti. Zásady Modrého kříže byly
vznešené: „Denně číst Boží Slovo a
žít podle něho, zříci se opojných
nápojů, přivádět lidi ke Kristu a být
připraven snášet pro Krista i poha-
nění.“  Od roku 1900 začal „Modrý
kríž“ vydávat svůj časopis „Svetlo“,
jehož redaktorem byl Ján Chorvát.
Také Kristína přispívala do něho
pravidelně svými články. V roku
1907 koupil „Modrý kríž“ starší
dům, který byl přebudován pro
účely spolkové činnosti. K tomuto
domu byl přibudován velký sál pro
biblické hodiny, do něhož se vešlo
300 osob. 
Pod vlivem Božího slova byli zde
mnozí alkoholici proměněni a za-
chráněni.

Návštěva na Těšínsku
Na pozvání pastora Karola Kulisze
se Kristína Royová, její sestra Marie
a misijní pracovníci Ján Chorvát a
Ján Roháček zúčastnili mezinárodní-
ho setkání misijních pracovníků
střední Evropy ve svatodušní svátky
dne 11. a 12. června 1905 v Komorní
Lhotce. Bylo to setkání vedoucích
pracovníků „Křesťanského spole-
čenství“ a významných misijních
pracovníků ze střední Evropy. Kro-
mě Dr. Baedeckera byli přítomní i
Eva Thiele - Winckler z Miechowic a
Martin Urban z Katowic. 
Ve sborovém domě, v němž bydlel
pastor Kulisz, prožily sestry Royové
požehnané chvíle ve společenství
vzácných křesťanů. V rozhovoru se
sestrou Evou Thiele - Winckler bylo
hlavním tématem založení diakoná-
tu ve Staré Turé. Pastor Kulisz se
zajímal o duchovní, literární, hudeb-
ní a sociální práci ve Staré Turé a
Kristína Royová se zajímala o chari-
tativní a evangelizační práci v evan-
gelické církvi na Těšínsku. 
Při této návštěvě byly navázány
úzké kontakty, které přinesly v bu-
doucnosti požehnané ovoce v pře-
kladech mnohých písní i literárních
děl sester Royových do polštiny.
Kristína o této návštěvě napsala:
„Pri jednej zo svojich návštev vyzval
nás Dr. Baedecker, aby sme prišli do
Ligotki pri Českom Těšíně, kde ve-
riaci farár Kulisz má krásnu charita-
tívnu prácu. 

Stanislav Kaczmarczyk
Pokračování příště

Kristína royová 2. část
MísTNí sVéráz

Modlitebna je na Horním Jelení přímo v centru obce, nadto i na živé kři-
žovatce. A jak je leckde dobrým zvykem, je to i místo jak stvořené pro res-
tauraci. V době, kdy jsem jezdíval do tohoto malebného místa kázat a dělat
pohřby, hospoda, o níž je řeč, fungovala.
Pohřby měly svůj zaběhaný a lety posvěcený řád. Sotva se s ním dalo co
změnit. Ostatně – proč také?
Půl hodiny před začátkem pohřebního shromáždění hrála před modliteb-
nou dechovka. S uznáním budiž konstatováno, že muzikanti nevyhrávali
jen na hřbitově, ale prakticky i po celou dobu pohřebního průvodu. Takže:
výkon slušný, ba přímo hodný obdivu. Jenže – solidní hraní je třeba zajis-
tit a pojistit i patřičnými pohonnými hmotami.
A kde je vzít jinde, než v hospodě na křižovatce, přímo naproti evangelic-
ké modlitebně? Problémem, nesnadno řešitelným, se posléze ukázalo:
Kdy má dojít k občerstvení, k onomu žádoucímu „dopingu“? Po přícho-
du ze hřbitova? Nebude to však už pozdě? Vždyť  je třeba načerpat sílu
pro hraní teď – v bezprostřední časové blízkosti!
Z modlitebny chodí na rozlehlý a velkoryse koncipovaný hornojelenský
hřbitov klasický průvod. A co se nestalo! Farář ukončí pobožnost v mod-
litebně, rakev je naložena do pohřebního auta, průvod se začne formovat,
muži by už nejraději vykročili. Avšak – kdosi schází. A to velice citelně.
Kdo? Muzikanti. A bez nich se průvod neobejde. Kde asi jsou? Odpověď
je snadná a jednoznačná. Dostali záhy žízeň – něco už přece před obřadem
odehráli – a v kompletní sestavě zamířili do hospody. Patrně se domníva-
li, že bude farář rozvláčnější a bude se snažit přítomné dojmout.
V každém případě musí všichni na „dechaře“ čekat. V klidu a trpělivě.
Kam také spěchat? Nechce snad loučení něco říci těm, kdo pro mnohou
zaneprázdněnost nemívají nikdy čas?
Člověče, zastav se konečně! Udělej si čas – a to dříve, než na vlastním
pohřbu.
Muzikanti rozvážně dokráčeli. Jejich klid byl vlastně i jakýmsi dobrým
kázáním. Konečně se dostavil i starý pohřební zřízenec. Má řídit dopravu
a dbát o bezpečnost průvodu. Jeho červený nos dával nicméně tušit, že
tento dobrý muž převelice dobře ví o pomíjitelnosti všeho lidského, a že si
vytvořil určitou životní filosofii.
Výkon muzikantů byl znamenitý. V místní hospodě načerpali sílu i
potřebnou kuráž. Nadto se mohli i těšit na další objednaná pivka. – A to v
hospodě, jejíž vlídnost už okusili. Pochopitelně – nikoliv poprvé. A také
určitě ne naposledy.

Jaroslav Nečas

z deníku faráře
160 leT oD NArozeNí (18. 8. 1860) A 115 leT oD JeJí NáVŠTěVy NA TěŠíNsKu

Co mají společného teroristé, vykřikující náboženská hesla,
křesťané, podporující Donalda Trumpa, radikálové pro-life
skupin, odpůrci papeže Františka, zasílající mu „synovská
napomenutí“, bojůvky „na obranu bílého heterosexuálního
muže“ nebo pokus Jaroslava Kaczyńského vytvořit v Polsku
autoritativní katolický stát? 
Podívejme se na ně blíže:
Teroristé hlásící se k islámu a vykřikující náboženská hesla jsou
dnes nejnápadnějším, nejznámějším a nejnebezpečnějším pří-
kladem náboženské patologie. Zcela ignorují etické zásady islá-
mu a zneužívají citáty, vytržené z kontextu posvátných textů, 
k rozněcování nenávisti a šíření násilí.
Křesťané podporující Donalda Trumpa zcela ignorují, že amo-
rální populistický politik celým svým osobním životem, jedná-
ním a vystupováním odporuje morálním zásadám křesťanství.
Stačí jim, že účelově používá proti potratovou rétoriku a jsou
schopni ho zcela slepě následovat a podporovat. Žádný politik
není mesiáš – k prorocké úloze církve patří kritika a „desakra-
lizace politiků“, prohlašujících se za spasitele; jsou to jen lidé se
svými přednostmi a slabostmi.
Radikálové pro-life skupin ignorují fakt, že kriminalizace po-
tratů není jedinou a nejvhodnější cestou k ochraně nenarozené-
ho života. Například zpřísnění zákonů o potratech v Polsku
povede zřejmě pouze k potratové turistice polských žen do
okolních zemí a nebezpečným domácím potratům. Dosavadní
legislativa většiny evropských zemí nikoho k potratům nenutí.
Odvaha rodičů přijmout i těžce zdravotně postižený plod a sta-
rat se trvale o těžce handicapované dítě je obdivuhodným
morálním hrdinstvím; k hrdinství však nemůže být nikdo
nucen, zejména ne moralizátory, kteří „ukládají lidem těžká
břemena, ale sami se jich prstem nedotknou“ (srov. Mt 23, 4).
Odpůrci papeže Františka zasílající mu “synovská napomenu-
tí“ jistě nejsou žádní teroristé nebo náboženští fanatici. Jsou to
často skutečně „dobří a spravedliví“ křesťané, kteří mají upřím-
nou starost o identitu katolické víry, chápané jako nezměnitel-
ný ahistorický systém doktrinálních tvrzení. Tento systém do
sebe perfektně logicky zapadá, avšak při závanu reality života
se hroutí jako domeček z karet. Zastávají přesně onen typ lega-
listického náboženství, se kterým celoživotně zápasil Ježíš 
z Nazareta.
Fašistické bojůvky „na obranu bílého heterosexuálního muže“
navazují na tradici „Ku-Klux-Klan“, které se kdysi zaměřovalo
na útoky proti černochům, Židům a katolíkům. Dnes tyto sku-

piny podněcují nenávist zejména vůči gayům a migrantům.
Základem jejich ideologie je xenofobie, strach z kulturní odliš-
nosti. Rádi se vydávají za obránce „křesťanského Západu“.
Dosud se pohybují zejména v rovině verbální agresivity (hlav-
ně na sociálních sítích, ale i na fanatických mítincích), tyto
bojůvky by však mohly snadno sklouznout k násilí a teroristic-
kým činům na způsob islamistického extrémismu, s nímž mají
mnoho podobných psychologických rysů. Tragikomická je
jejich přítomnost v postkomunistických zemích včetně České
republiky, kde „bílého heterosexuálního muže“ ohrožuje – jak
poznamenal jeden publicista – nanejvýš obezita.
Pokus Jaroslava Kaczyńského vytvořit v Polsku autoritativní
katolický stát je nebezpečným příkladem spojení náboženství a
politiky, který přispívá k radikální sekularizaci polské společ-
nosti a diskreditaci křesťanství zejména u mladé generace a u
vzdělaných lidí. Někteří biskupové strašením fikcí „tsunami
homosexualismu, horšího než komunismus“ postupně skuteč-
ně tohoto „démona“ vytvořili, vdechli mu energii svého stra-
chu a vpustili ho do společnosti. Vytváření démonů místo snah
o dialog a pochopení je vždy nebezpečné.
Pokusy vytvořit „alianci konzervativních biskupů visegrád-
ských zemí“, po které volal Steve Bannon, někdejší poradce
Donalda Trumpa (pravděpodobně dosud ve vězení za finanč-
ní podvody), by vedly k diskreditaci církve v tomto regionu, 
k záměně křesťanství za extrémně pravicovou politickou ideo-
logii. Jde o pokus navázat na afinitu určitých katolíků k autori-
tativním režimům (jako byl Slovenský štát nebo Francovo Špa-
nělsko a mnoho dalších), která se církvi v dějinách vždy tvrdě
vymstila.
Polská církev je nyní vystavena vlně odhalených skandálů a
zároveň reakci na Kaczynského politiku. Tato vlna může být
očistná, je a bude však bolestná. V jádru stojí nutnost „rozvo-
du“ mezi katolicismem a nacionalismem. Toto spojení má hlu-
boké historické kořeny a v minulosti nesporně napomohlo k
udržení polské národní identity. Nyní však dochází k změně
civilizačních paradigmat a pro vitalitu polského křesťanství je
nezbytné za „ikonami polskosti“ znovu objevit evangelium,
víru, osvobozenou od nacionalismu a politické protekce. 
Domnívám se, že všechny tyto jevy lze zahrnout do celku,
který nazývám „pseudonáboženství F“ (f jako fundamentalis-
mus, fanatismus a farizejství). Spojuje je přes všechny rozdíly
především podobnost mentalit – selektivní účelové používání
náboženské rétoriky v rozporu s etickým jádrem těchto nábo-

ženství, odpor proti historickému a hermeneutickému přístupu
k náboženství, intolerance („vlastnictví celé pravdy“), spojová-
ní náboženství s mocenskými zájmy určitých politických kruhů
apod. Selektivní přístup k náboženským zdrojům, „exkultura-
ce náboženství“ (ztráta původního kontextu), činí z tohoto
fenoménu sekulární „občanské“ a politické náboženství (civil
religion). Obsahová stránka je druhotná, hlavním spojovacím
prvkem je spíš emocionální náboj.
Zdůrazňuji, že „pseudonáboženství F“ je teoretický konstrukt
na způsob Weberových ideálních typů, který má pomoci najít
společné rysy zdánlivě nesrovnatelných jevů a hlouběji jim
porozumět; neznamená to, že u všech těchto fenoménů lze
nalézt všechny ony rysy, příp. je najít ve stejné intenzitě.
Předkládám tuto teorii jako hypotézu.
Fenomén pseudonáboženství F je třeba podrobit psychologic-
kým, sociologickým, teologickým a kulturně historickým
empirickým zkoumáním, zabývat se  jejich  příčinami a důsled-
ky. „Pseudonáboženství F“ parazituje na náboženstvích, blo-
kuje jejich etický potenciál a rozvíjí to nebezpečné, co dřímá ve
„stínové stránce náboženství“, v pozůstatcích mocenského zne-
užívání náboženství v minulosti. Je třeba analyzovat, které typy
religiozity jsou zvláště náchylné k těmto zneužitím a kde hledat
potenciál „morální imunity“ uvnitř náboženských tradic vůči
těmto patologickým typům. Např. dosud velmi slabý vliv his-
toricko-kritického přístupu k posvátným textům v islámské
teologii činí islám více použitelným pro pseudonáboženství F;
podobně je tomu s křesťanským fundamentalismem. K tomu,
aby fundamentalismus přerostl ve fanatismus a fanatismus 
v terorismus, je ovšem třeba řady sociálních okolností.
Vůči alianci jevů, spojených v „pseudonáboženství F“, je ne-
zbytné posilovat alianci lidí přes názorové hranice – těch, kteří
se snaží nabídnout pozitivní alternativu: náboženství jako
školy k překonávání egoismu, ke kultivaci pudů (zejména
pudu agresivity), k překonávání strachu a podpoře hodnot soli-
darity, spravedlnosti a mírového soužití. Významné impulsy 
k tomu přináší encyklika Fratelli tutti papeže Františka. Před
křesťanskými teology stojí úkol promýšlet teologii a spirituali-
tu této „širší ekumeny“ (nebo slovy encykliky Fratelli tutti
„nového bratrství”).
V zemích, kde „pseudonáboženství F“ už silně zachvátilo tra-
diční církevní struktury a kde nastává hluboká krize důvěry 
v církev, je nutné vrátit se ke kořenům evangelia a začít oprav-
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Dokončení z minulého čísla
Proč chtěl Pavel už raději odejít 
z těla a být s Kristem? Pavel měl
totiž úžasné privilegium, že už
během zemského života viděl osob-
ně nebeský domov. Pán Ježíš ho vzal
dva krát na chvíli k sobě do nebes-
kého domova. Prožil tam chvíle,
které se nedají vyjádřit lidskými
slovy. Pavel svůj zážitek vyjádřil
slovy: „Co oko nevidělo a ucho neslyše-
lo, co ani člověku na mysl nepřišlo, při-
pravil Bůh těm, kdo ho milují.“ 1 K 2,9.
Vůbec se mu nedivíme, že už toužil
po odchodu do nebeského domova.
Byl si však vědom toho, že má zde
na zemi ještě důležité poslání. Na-
psal to krásnými slovy: „Život, to je
pro mne Kristus, a smrt je pro mne zisk.
Mám-li žít v tomto těle, získám tím
možnost další práce. Nevím tedy, co
bych vyvolil, táhne mne to na obě stra-
ny: Toužím odejít a být s Kristem, což je
jistě mnohem lepší; ale zůstat v těle je
potřebnější pro vás.“ F(p) 1,21.
Každý člověk, který přijal Ježíše
Krista jako Zachránce a Průvodce
svého života a důvěřuje mu, může
tedy s radostí přemýšlet i o pos-
ledních chvílích svého zemského
života. Umírání bude pro něj „od-
chodem ze stanu těla“, „svlečením
oděvu těla“ a vstupem do du-
chovního domova ve společenství 
s Kristem.
Na závěr Pavel píše důležitá slova:
„Proto nám také nadevše zaleží na tom,
abychom se mu líbili.“ Když tedy
víme, čím bude pro nás umírání a co
nás čeká po odchodu z těla, pak
máme velikou touhu žít tak, aby-
chom se ve všem Pánu Ježíši líbili. 

Pavlovi skutečně záleželo nejvíce na
tom, aby žil podle příkladu Pána
Ježíše a plnil úkol, který mu zde Pán
Ježíš svěřil: zvěstovat lidem dobrou
zprávu o nádherné budoucnosti,
kterou Kristus připravil pro každé-
ho, kdo v něho uvěří. Proto byl
Pavel ochoten snášet posměch, bití 
i vězení, protože chtěl, aby se co nej-
více lidí dozvědělo, že je Kristus
miluje a také jim nabízí nádhernou
budoucnost. 
Student Jan Boštík napsal svědectví
o svém umírání. „Dne 11. srpna 1988
jsem se byl koupat v řece Orlici. Jel
jsem tam se svým kamarádem Mila-
nem, který byl u mě na prázdninách.
Tehdy mi bylo 17 let a studoval jsem
střední strojní průmyslovku v Hrad-
ci Králové. Zastavili jsme se u řeky a
šli si zaskákat do vody. Rozhodl
jsem se skočit do vody tzv. „lomeňá-
ka“. Prudký náraz o hladinu vody
způsobil, že jsem si okamžitě zlomil-
rozdrtil čtvrtý, pátý a šestý krční
obratel. Ve vteřině jsem ochrnul a
celé tělo bylo paralyzované bez
možnosti jakéhokoli pohybu. Zjistil
jsem, že pomalu klesám zády dolů
ke dnu.  Chtěl jsem pohnout rukama
nebo nohama, abych mohl vyplavat
nahoru a zachránit se. Vůbec to
nešlo, byl jsem úplně celý ochrnutý.
Tělo klesalo pozvolna dolů. Byl to
hrozný pocit beznaděje. Věděl jsem,
že musím umřít. O smrti jsem nevě-
děl vůbec nic. Očekával jsem, že
smrt bude něco jako zapnutí nebo
vypnutí světla vypínačem. Myslel
jsem si, že už nebudu nic cítit a vědět
o sobě. Stalo se však něco úplně jiné-
ho. Má duše opustila tělo. Nevěděl

jsem, co se to děje. Zjistil jsem, že
jsem „živý“ a že nejsem ve vodě.
Podíval jsem se dolů za sebe a na
dně řeky leželo mé mrtvé tělo.
Vůbec jsem nerozuměl tomu, co se
to děje. Najednou jsem začal klesat
jakýmsi „černým prostorem, tune-
lem“. Tam jsem zjistil, že se cítím
úplně normálně jako Boštík Jan. Po
chvilce jsem se ocitl v obrovském
růžovožlutém prostoru. Otočil jsem
se a tam bylo obrovské světlo ve
tvaru lidské postavy. Při prvním
pohledu na to světlo jsem okamžitě
věděl, že je to Ježíš Kristus!  Najed-
nou mě Ježíš Kristus vzal k sobě a já
zažil něco velmi neočekávaného, ale
krásného. Vzal mě do své náruče a
objímal jako malé dítě. Zjistil jsem,
že jsem v jeho nesmírné lásce a dob-
rotě. Rozhodl jsem se, že tam zůsta-
nu. Bylo mi tam velmi krásně a cítil
jsem se neskutečně příjemně. Najed-
nou jsem ucítil, jak mi Ježíš Kristus
říká: „Ještě není tvůj čas“. Vzal mě
zvláštní silou a najednou mě vrátil
do mého těla. Tam mě za chvilku
vytahoval kamarád z vody a já byl
znovu ve svém těle. Cítil jsem bolest
rozlámané páteře a zklamání z toho,
že jsem tam nemohl zůstat.“ Celé
jeho svědectví je na internetu.
https://kristusjezis.cz/svedectvi-
jan-bostik-nezapomenutelne-setka-
ni-s-jezisem/
Pán Ježíš nám, kteří s ním žijeme,
zajišťuje skvělou budoucnost. Důvě-
řujme mu, milujme ho, služme mu a
zvěstujme druhým lidem Boží po-
zvání a nabídku věčného života 
v Božím království. 

Stanislav Kaczmarczyk

Tajemství umírání 2. část
Po smrti Steva Jobse (vůdčí posta-
vy z oboru výpočetní techniky) 
v roce 2011 volal dojatě populární
bloger (Tomio Okamura): „Pěstuj-
me si své vizionáře!“. 
Kdosi jiný si tehdy naopak dovolil
smysl a směr Jobsova „vizionář-
ství“ veřejně zpochybnit. Ten kdo-
si se jmenoval Jonathan Henry
Sacks (8. 3. 1948 - 7. 11. 2020) a
zastával zrovna (v letech 1991 až
2013) funkci vrchního rabína Bri-
tánie a britského Společenství
národů. Od názvu Jobsových vý-
tvorů „iPod“, „iPhone“ atd. se
odrazil k výpadům proti novodo-
bým tanečkům kolem slůvka „I“ –
„já“. To bylo rozruchu! Jako ostat-
ně i po jiných Sacksových veřej-
ných vystoupeních…
Sacks napsal přes tři desítky knih o
židovské tradici v moderním světě. (Česky zatím vyšly tři.) Dokázal
oslovit širší veřejnost. R. 2009 konstatoval, že moderní Evropané pod-
lehli konzumu, pročež se nemají k rodičovství. (Mít děti obnáší uskrov-
nění.) Varoval před znovuožívajícím antisemitismem, jehož není zcela
prosta žádná z evropských zemí.
V britském anglikánském týdeníku The Church Times zveřejnil před
časem sérii článků o společných prvcích působení Ježíše a některých
jiných židovských učitelů. „Kdo jest z vás bez hříchu, nejprv hoď na ni
kamenem.“ (Jan 8,7) – Podle Sackse je dotyčný výrok doložen i v rabín-
ské tradici. Prof. Jan Heller prohlašoval daný výrok za „přímo inspiro-
vaný Duchem svatým“. Inspirováni Duchem svatým mohli tudíž být,
dovozuji, též další židovští učitelé … 

František Schilla

společná inspirace
zeMŘel rABíN JoNATHAN HeNry sAcKs

Výčet všelijakých loučení by mohl
být, kdyby na to přišlo, nekoneč-
ný. Ovšem dost z nich je, díky
Bohu, návratem končících. 
Možná už čtenář vytuší, kam 
v tomto pozdně podzimním čase
směřuji. Toto zamyšlení vzniká
koncem října, kdy jsou hroby zdo-
beny a naši „drazí zesnulí“ nějak
více připomínáni.
A kterak si býváme drazí za ži-
vota? 
Potká to každé společenství, tedy i
církevní sbor, že smutná situace
přijde, opravdu zarmoutí – proč se
stydět za slzy?
Ve sboru Českobratrské církve
evangelické v Lanškrouně přišly
ty chvíle ve zvláštní situaci. 
Sestra Ema Motlová (87 let) byla
žena mnohým milá, přátelská a
veselá. Měla ráda poezii, zahrád-
ku, svoji rodinu i společenství
sboru. Vědělo se, že už není zcela
zdravá, ale odešla překvapivě. A
bylo nutno, vzhledem k obecně
známé situaci, odložit oficiál-
ní rozloučení. Zemřela 19. března
2020. V přítomnosti její urny a
fotografie jsme si tu paní sestru,
jejíž veselost nám bude chybět,
připomněli v teplém srpnovém
dnu. 
Bratra Jana Šilara, šestadevadesá-
tiletého, zastihla smrt uprostřed
léta. Pohřeb tedy žádal nutnou
opatrnost, ale mohl se uskutečnit
běžným způsobem. 
Tento muž, varhaník, kostelník,
zahrádkář, vzorný táta, dědeček,
kamarád i bratr si nepřál, aby se o
něm moc mluvilo a byl vychvalo-
ván. Tuto zmínku činím takříkajíc

bez jeho dovolení. Věřím, že mi
bude odpuštěno. 
Sestra Motlová prožila poslední
hrst svých let jako vdova po muži
velice laskavém a sborovém po-
kladníku přepoctivém. Pejsek, za-
hrádka, vnoučátka, to byla jistě
její radost. A patřila k těm neběž-
ným současníkům, majícím rádi
poezii. Nejen ji četla, ale v raném
mládí a pak v pozdním věku tu a
tam básničku napsala. Ta poslední
tvorba patřila malým vnučkám.  
A bratr Šilar? Jezdil hodně na
kole, auto jistě řídil rád, ale v nut-
ných případech. Zúčastnit se po
šedesátce takřečeného podřezává-
ní kostela bylo pro něho normální.
Práce se nebál, ochotně pomohl,
komu bylo třeba. V naší domác-
nosti před lety maloval kuchyň. 
i toho, že jsme občas s manželem
jako nevidomí potřebovali, tak-
říkajíc zvláštní pomoc. Bylo mu 
už 88, když mne jednou potkal,
seskočil s kola a přešel se mnou
silnici.
V tomhle zamyšlení mi nejde o
dvojí nekrolog. Nemíním zahlco-
vat článek osobními údaji. Vím, že
jednou přijde definitivní pozem-
ský konec každého z nás a těžko
bude možné zahrnout tisk spous-
tou životopisů.
Jde o to neztrácet se z dohledu za-
živa ani pak, kdy by památka na-
šich vskutku milých mohla příliš
brzy vyblednout. 
„Já jsem vzkříšení i život“ zaznělo
dle Janova evangelia na pohřbu
sestry Motlové. 
A pro kousek naděje chci přidat
text, jímž jsme se, nakonec přece

jen společně, směli rozloučit s bra-
trem Janem Šilarem. Zazněl v eku-
menickém překladu, ale před lety,
když šediny pro mne byly čímsi
převelice vzdáleným, mne oslovil
v překrásné kralič-tině:

Až i do starosti já sám, 
nýbrž až do šedin já ponesu. 

Já jsem vás učinil 
a já nositi budu. 

Já, pravím, 
ponesu a vysvobodím. 

izajáš 46,4 
Vděčně zavzpomínala  

Eva Budzáková 
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Jsou různá loučení

du „novou evangelizaci“. V zemích, jako je Česká republika, církev už zdán-
livě nemá co ztratit. Ve skutečnosti je však třeba se jasně distancovat od pro-
jevů „pseudonáboženství F“, které kriticky myslící veřejnost od církve
odhánějí, avšak zároveň přitahují a fascinují lidi, prahnoucí po jednodu-
chých odpovědích na složité otázky a „neotřesitelných jistotách“. Je potřeb-
né ukazovat na alternativní příklady křesťanských skupin, které se poctivě
snaží o inteligentní, promyšlenou interpretaci víry, o rozvíjení osobního
duchovního života (kontemplativního přístupu ke skutečnosti) a aktivní
účast křesťanů v občanské společnosti, v kulturních, vzdělávacích a ekolo-
gických iniciativách, v posilování ekumenismu, mezináboženského a mezi-
kulturního dialogu. 
Křesťané by neměli chybět mezi těmi, kdo posilují ve společnosti  imunitu
vůči populismu, fake news a konspiračním teoriím. (Bohužel, zastánci
„pseudonáboženství F“ často právě tuto společenskou patologii horlivě
podporují.) Naštěstí křesťanská otevřená ekumenická společenství v České
republice již existují a mohou být zdrojem naděje i po pravděpodobném
kolapsu dosavadních církevních institucí (např. systému farní správy).
Záleží jak na otevřenosti a vzdělání těch, kteří nesou oficiální odpovědnost
v církvi, tak na iniciativě a zodpovědnosti „laiků“. Pro hledání adekvátních
odpovědí na „znamení času“ je nutná zcela svobodná diskuse v církvích.
Určitým příkladem takové diskuse je „synodální proces“ v katolické církvi
v Německu.
Uvědomme si, že dění v křesťanském prostředí má velký význam pro život
společnosti jako celku, protože křesťané jsou jeho nezastupitelnou součástí,
nehledě na procentuální zastoupení. Dnes stojí na křižovatce.

Tomáš Halík (www.christnet.eu)
Autor je teolog a sociolog.
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