
Boží požehnání se děje
kolem nás i dnes

žalm 118,26
Požehnaný, jenž přichází 

v Hospodinově jménu. 
Žehnáme vám z Hospodinova domu.

Řekne dnes někdo slovo plné
radosti a úžasu – požehnaný, jenž
přichází ve jménu Hospodinově?
Asi ne, viďte. Takhle přece běžně
nemluvíme. To se přece všedního
života netýká. Jenže, možná týká. 
Tímto voláním vítají kdysi zástupy
Ježíše, který vjíždí do Jeruzaléma.
Hossana Synu Davidovu! Požehna-
ný, který přichází ve jménu Hospo-
dinově! Hosanna na výsostech! 
A ve jméno téhož Ježíše jsme my
pokřtěni. Jemu patříme. Nám slibu-
je, že on s námi je až do skonání
tohoto věku. Nás vysílá do světa. 
A dokud podruhé nepřijde, má
právě nás jako ty, kdo vnáší světlo
tam, kde je tma, kdo přinášejí nadě-
ji do míst, kde žádná není. 
Jsem rád, že i dnes je plno míst, do
nichž kristovci vstupují. A vnášejí
do nich to cosi navíc. To, co se týká
Krista, světla světa, soli země. Tedy

– dobré slovo, trpělivé naslouchání,
teplou polévku, deky, finance, svůj
čas, ochotu. Prostě to, co sami od
Boha přijali. A rozdávají tak kolem
sebe něco, co se dotýká Božího po-
žehnání. Ve všedním životě v naší
blízkosti, i o kus dál. V solidaritě 
s těmi, které zasáhla tragédie požá-
ru ve Vejprtech, i v pomoci těm,
kdo žijí v příšerných podmínkách
uprchlických táborů v Řecku. 
Věřím, že v těchto místech se dnes
aktuálně děje zázrak moci evange-
lia. A možná ti, kdo přijímají po-
moc druhých, vyjádří slova díků
tak nějak podobně, svými slovy, ze
srdce, z vděčnosti, možná z dojetí –
Požehnaný, jenž přichází v Hospo-
dinově jménu. 

Daniel Ženatý 
Synodní senior 
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poselství k neděli „septuagesimae“

Materialistické názory předpoklá-
dají, že hmotný vesmír existoval
vždy a že hmota a energie jsou ne-
zničitelné, a tedy věčné. Tento ná-
zor silně zdůrazňovali zvláště ruští
marxisté. Paradoxně to byl také
Rus, matematik Alexander Frid-
man, který na počátku dvacátých
let 20. století hloubal nad Einstei-
novými rovnicemi a přišel se šoku-
jící myšlenkou: Vesmír nemá stálý
rozměr, ale vesmírná tělesa se od
sebe v čase vzdalují nebo se k sobě
naopak přibližují. Tomuto závěru
neuvěřil ani Albert Einstein a Frid-
man zemřel neuznán. Jeho předpo-
věď se však potvrdila, a to vedlo 
k názoru, že vše má svůj počátek,
tedy také vznik vesmíru, hmoty,
energie, prostoru i času. To ovšem
byla pro materialistický „světový
názor“ těžká rána. Převratné rozvi-
nutí myšlenky Rusa Fridmana se
nesmělo u nás ani na vysokých ško-
lách za totality vyučovat. Na
Západě také neměla tato teorie
hned na růžích ustláno. Jeden astro-

fyzik, její odpůrce, ji posměšně na-
zval BIG BANG – VELKÝ RÁMUS.
Ten název se ujal, i když později už
byl brán vážně. Český překlad
VELKÝ TŘESK vystihuje to, co se
asi na počátku událo, ne ironii po-
směšného názvu. 
Bylo však možné takovou domněn-
ku, sahající do hlubin dějin vesmí-
ru, vůbec dokázat? Již v roce 1929
upoutalo pozornost zjištění astro-
noma jménem Edwin Hubble. Ten
měřil světelná spektra vzdálených

galaxií, shluků hvězd podobných
„naší“ Mléčné dráze. Spektrum je
opticky rozložené – jaksi roztažené
– světlo. Pro nás viditelné světlo
začíná fialovou oblastí, která má
krátké vlny. Vlnové délky postupně
rostou do druhé krajní oblasti, čer-
vené. Vzpomeňte si na duhu – to je
spektrum slunečního světla, rozlo-
žené kapkami deště.. Hubble zjistil,
že čím je objekt od nás více vzdálen,
tím je jeho spektrum více posunuto

Velký třesk
Zastupitelstvo Hlavního města Prahy na zasedání 23. ledna na třetí pokus
zrušilo usnesení z 14. září 2017, kterým vyslovilo nesouhlas se záměrem
obnovení tzv. Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze.
Tehdy bylo proti jen 6 zastupitelů (zastupitelé za ODS se buď zdrželi hla-
sování nebo nehlasovali - proti byl jen jeden). Pro zrušení usnesení hla-
sovala těsná nadpoloviční většina zastupitelů ze Spojených sil pro Prahu
(TOP 09, STAN a KDU-ČSL), ODS a ANO. Proti byli jen Piráti a část
zastupitelů Prahy Sobě.
Reakce “vítězů” na sebe nenechaly dlouho čekat. První se vyjádřil kardi-
nál Dominik Duka: „Chtěl bych vyjádřit poděkování zastupitelstvu praž-
ského magistrátu k jeho rozhodnutí. Tento mariánský sloup bude vy-
zdvižen jako symbol smíření a ekumenické spolupráce křesťanských
církví v ČR. Je to také projev úcty k matce Ježíše Krista”.
Škoda, že nezmínil, že jde o dárek pro protestanty ke 400. výročí bitvy na
Bílé Hoře a k 350. výročí úmrtí evropského exulanta J. A. Komenského,
kterého však mnozí katolíci považují za zrádce národa a agenta Švédů,
před kterými nás právě Panna Maria tehdy zachránila a za to dostala od
císaře sloup. Jeho skalní příznivci tak vyjadřovali radost mnohem jedno-
značněji: „Mariánský sloup bude opět stát na místě, kde stál než ho parta,
místním blbem zfanatizované "revoluční" lůzy strhla. Rudí psi štěkají,
vyjí a karavana jede klidně dál. Vnímání Habsburků jako zpátečníků
apod. je bolševický dějepis. České stavovské povstání vedli Němci jako
poleno, co neuměli česky kváknout. Z hlediska historie chtěli akorát
Němci dobýt český trůn, a to se jim naštěstí nepodařilo. Zkuste místo
Jiráska číst renomované historiky.”
Problém je, že mimopražští křesťané nechápou, oč vlastně jde, protože
jsou z domova zvyklí, že mariánské sloupy stojí v každém druhém men-
ším městě, nikdo je neboří a nikomu nevadí. Je těžké vysvětlit, že i v Pra-
ze máme např. z téže doby sloup na Hradčanském náměstí, který nikomu
nevadí, protože jde o tento jediný konkrétní sloup, který má víc politický
než náboženský význam.
Jan Jandourek v deníku Forum 24 napsal: „Sloup je jenom sloup, v Praze
stojí všechno možné. Duka se ale v duchovním slova smyslu postaral o
totéž, co předvedli před více než sto lety ti, co ho zbořili. Vlastně je to ještě
horší. On ten sloup zdevastoval v duchovním slova smyslu. Doba se změ-
nila a není předem dané, jestli k lepšímu nebo k horšímu. Prostě změni-
la. A Duka na to hledí strnule jako Lotova žena, která se proměnila v sol-
ný sloup. Sám rezignoval na to, že by ji mohl spoluutvářet, protože solné
sloupy jen trčí na místě a neutvářejí nic. Můžeme jim jen věnovat tichou
a lítostivou vzpomínku týkající se dob, když to ještě strnulé sloupy ne-
byly.”
Běžnému člověku, který možná věří, že “něco” nad námi je, ale nábožen-
ství mu nic neříká, je asi lhostejné, jestli na Staroměstském náměstí potká
vycpaného pandu nebo sloup. Bude mu trochu líto, že na vánočních a ve-
likonočních trzích ubyde kus místa, ale k církvím rozhodně větší důvěru
nezíská. 
Křesťané tak prohráli všichni, protože mohou o smíření jen dokola vyprá-
vět, pořádat “ekumenické” sešlosti, společné týdny modliteb za jednotu
křesťanů, modlitby za domov, noci otevřených kostelů... ale budou to jen
falešné atrakce pro diváky.

Helena Bastlová

mariánský sloup:
kdo vyhrál a kdo prohrál?

Farní sbor ČCE – místo neuvedeno 1420 Kč
Sbor Církve bratrské – Karlovy Vary 4115 Kč
Sbor Církve bratrské – Písek 1500 Kč
Sbor Církve bratrské – místo neuvedeno 1000 Kč
Bouček Miroslav 500 Kč
Hanuš Ladislav 6000 Kč
Hejzlar Jan Samuel – 

příspěvky za knihy 25189 Kč
Jedlička Tomáš 1000 Kč
Klementová Daniela 5000 Kč
Košťálová Hana 600 Kč
Kotasová Lydie 500 Kč
Kužel Jiří 5000 Kč

Mařasová Marie – Curych 1000 Kč 
MUDr. Páral Pavel 200 Kč 
Nečas Jaroslav – Česká Třebová 10000 Kč
Pernerová Jitka 6000 Kč
Peterová Zuzana 2520 Kč
Petratur Michal 500 Kč
Schilla František 3000 Kč
Švaříček Jaroslav 2000 Kč
Targosz Leo 2000 Kč
manželé Vikovi 500 Kč
nejmenovaní dárci 63000 Kč 

celkem 142544 Kč

Dokončení na str. 2

Vizualizace mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze

Ve druhém pololetí r. 2019 jsme od našich milých čtenářů přijali
tyto finanční dary, za které Velmi děkujeme.
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z církví doma i ve světě
eVangelický farář a emeritní německý prezident
joachim gauck oslaVil osmdesátiny
Evangelický pastor Joachim Gauck, který 24. ledna oslavil osmdesátiny, byl
v letech 2012 až 2017 německým prezidentem a stal se první hlavou státu
pocházející z někdejší komunistické Německé demokratické republiky.
Gauck byl již před nástupem do funkce prezidenta morální autoritou uzná-
vanou téměř celým politickým spektrem a uznání sklízel i jako prezident,
třebaže krajně pravicové síly mu nemohly přijít na jméno kvůli jeho postoji
k migrační krizi. Gauck se netajil svým odporem k ideologiím omezujícím
svobodu a lidská práva, bez ohledu na to, zda přicházejí zleva či zprava.
Ostře také kritizoval nedostatek evropské solidarity v migrační krizi a
nespokojenost dal najevo především nad přístupem bývalých komunistic-
kých zemí.
Joachim Gauck se narodil 24. ledna 1940 v severoněmeckém Rostocku.
Město ležící na pobřeží Baltu se po druhé světové válce stalo součástí
východního Německa. Tato skutečnost počátkem 50. let tragicky pozna-
menala osud Gauckovy rodiny. Jeho otec byl tehdy odvlečen do sibiř-
ského gulagu, v němž strávil čtyři roky. V roce 1965 dokončil Gauck
studium teologie a začal působit jako evangelický pastor. V podzimních
měsících roku 1989 patřil k organizátorům protirežimních protestů ve
východním Německu.
Krátce po pádu berlínské zdi byl J. Gauck zvolen poslancem historicky
posledního východoněmeckého parlamentu. Na starost měl řízení
výboru parlamentu pro dohled nad rozpuštěním ministerstva státní
bezpečnosti. Do širšího povědomí se dostal v roce 1991, kdy se ujal
vedení nově zřízeného úřadu Spolkového zmocněnce pro dokumenty
ministerstva státní bezpečnosti bývalé NDR. Tato instituce byla první
svého druhu v bývalém sovětském bloku a s stala se symbolem vůle
zúčtovat s komunistickou minulostí. V čele úřadu stál Gauck po dvě
funkční období, tedy po maximální dobu, kterou příslušný zákon dovo-
luje. Za tu dobu si získal vysoký morální kredit, který mu později
pomohl ke zvolení prezidentem.
Po svém odchodu v říjnu 2000 se věnoval hlavně přednáškové činnosti
a několik let působil ve vedení monitorovacího střediska pro rasismus
a xenofobii (EUMC).
V roli spolkového prezidenta navštívil Gauck třikrát i Českou republi-
ku. V říjnu 2012 se jako první německý prezident osobně poklonil pa-
mátce obětí nacistického masakru obyvatel středočeských Lidic. V roce
2014 přijel do Česka hned dvakrát; nejprve na květnovou státní návště-
vu a posléze na oslavy čtvrt století od pádu komunismu. Během vzpo-
mínkové akce jej tehdy omylem zasáhlo do hlavy vajíčko, které na pó-
dium hodili odpůrci českého prezidenta Miloše Zemana.
Loni v lednu převzal v pražském Karolinu mezinárodní Cenu Karla IV.,
kterou společně udělují Univerzita Karlova a hlavní město Praha. Stal se
tak jejím sedmým nositelem od roku 1993.

podle www.christnet.eu

společenstVí maranatha oteVřelo V sedlčanech
společenské centrum a unikátní modliteBnu
Křesťanské společenství Maranatha slavnostně otevřelo 23. ledna novou
modlitebnu a Společenské centrum v Sedlčanech. Magazín Christnet o nové
modlitebně informovala Markéta Damková z organizace Crest Communi-
cations, a.s. Maranatha je podle ČTK křesťansky orientované sdružení zalo-
žené českým podnikatelem a developerem Radimem Passerem.
Objekt modlitebny je tvořen železobetonovou skořepinovou konstrukcí s
lehkým obvodovým pláštěm tvořeným hliníkovým tahokovem a proskle-
nou fasádou. Atmosféra interiéru budovy je založena na kombinaci bílých
ploch podlahy, stěn a stropu se dřevem. Výrazným prvkem v hlavním sále
modlitebny je křtitelnice pro křest ponořením od sochařky Jaroslavy Kad-
lecové. Druhým objektem je bytový dům se čtyřmi bytovými jednotkami v
horní části a jednou obchodní jednotkou i prostorem pro Společenské cent-
rum v přízemí budovy. Společenské centrum bude sloužit zejména pro
duchovní účely a s nimi spojené akce. Modlitebna bude podle Markéty
Damkové sloužit zejména pro akce pořádané místním společenstvím
Církve adventistů s. d., a to především pro pravidelné sobotní boho-
služby. Pro veřejnost jsou také připraveny aktivity konané ve vedlejším
Společenském centru, jako jsou hodiny angličtiny pro začátečníky i po-
kročilé, přednášky se zdravotní a osvětovou tématikou nebo akce pro
rodiny s dětmi. "Naším hlavním cílem společenství je, aby všechny akti-
vity konané v nových budovách návštěvníky nasměrovaly k nalezení
vztahu s Ježíšem Kristem, který změnil i můj život,“ uvádí k projektu
Radim Passer, zakladatel organizace Maranatha.
„Kompozice budovy modlitebny je založena na třech základních prin-
cipech: Linie představující pevnou krystalickou podstatu světa, hmotu.
Křivka jako měkký organický prvek, život. A směr vzhůru k nebi, vy-
jadřující duchovní rozměr bytí,“ doplňují autoři z architektonické kan-
celáře A8000. „Sakrální stavby se v Česku nestaví ‚každý den‘, proto mě
velmi těší, že jsme dostali důvěru a mohli tento originální projekt posta-
vit,“ říká Jan Hasík, ředitel společnosti HSF System, a dodává: „S naším
týmem odborníků jsme ukázali, že zvládneme generální dodávky nejen
průmyslových a logistických hal, veřejných projektů jako jsou školy či
domovy pro seniory, ale i netradiční a odvážné projekty, jako je tento.“

podle www.christnet.eu

k oblasti delších vlnových délek
záření, tedy k červené oblasti. Tento
jev byl mnohonásobně prokázán a
říká se mu RUDÝ POSUV. Hubble
navrhl vysvětlení podle DOPPLE-
ROVA PRINCIPU. To je staré zjiště-
ní profesora fyziky na německé uni-
verzitě v Praze, že se délka zvuko-
vých vln zkracuje, když se zdroj
zvuku k nám rychle blíží, a naopak
prodlužuje, když se zdroj od nás
vzdaluje. Hubble vyslovil odváž-
nou teorii, dokládající Fridmanův
předpoklad: Celý vesmír se velikou
rychlostí rozpíná, galaxie se od nás
rychle vzdalují. Proto je jejich svě-
telné spektrum posunuto k delším
červeným vlnám. Nic však zatím
nenasvědčuje druhé části Fridma-
novy hypotézy, že by se vesmír
mohl zase smršťovat. 
Jedno, byť geniální vysvětlení
ovšem nestačilo, aby byla obecně
přijata hypotéza vzniku vesmíru
okamžitým výbuchem. Po tisíciletí
se lidem přece jeví naše hvězdná
obloha stálá a neměnná. Za dotaže-
ním teorie Velkého třesku stojí
americký fyzik, opět ruského půvo-
du, George Gamow. Vyslovil v roce
1948 předpoklad, že pokud vznikla
veškerá vesmírná hmota a energie
jediným velikým výbuchem v jed-
nom bodě, a od té doby vše letí od
středu do daleka, měl by být všude
ve vesmíru rovnoměrně rozprost-
řen nepatrný zbytek mikrovlnného
záření. Toto tzv. RELIKTNÍ ZÁŘE-
NÍ pak objevili a změřili američtí

radioastronomové Penzias a Wil-
son v roce 1965, a tak udělali z hy-
potézy Velkého třesku významnou
vědeckou teorii. Reliktní záření si
můžeme laicky přirovnat k teplu,
které ještě dlouho zůstává ve velké
hale, v níž před dlouhým časem
vybuchla nálož třaskaviny. 
Více poučeně si o tom všem může-
te přečíst v knížce astrofyzika Jiřího
Grygara O vědě a víře (2001) a v je-
ho referátu Velký třesk a Bible
(1999), nebo v publikaci Stevena
Weinberga První tři minuty. 
Velmi zjednodušeně řečeno, je
Velký třesk teorie vzniku všehomí-
ra – hmoty, energie, vesmírných tě-
les včetně naší Země, následně pak
všeho života i člověka – jediným
„výbuchem“, jehož důsledky trvají
dodnes po téměř 14 miliard let.
Událo se to v čase nula, tj. tehdy
teprve vznikl čas. Událo se to v bo-
dě, jenž nelze určit souřadnicemi,
protože teprve tehdy vznikl pro-
stor. 
„Fyzikové a kosmologové si dnes myslí,
že vědí, jak hmota ve vesmíru vznikla...
V teorii VELKÉHO TŘESKU přetrvá-
val prvek ZÁZRAKU, něco za nic... 
V konečném důsledku byla veškerá kos-
mická hmota opravdu stvořena „zadar-
mo“ (Davies, 2001). Poznání, že ves-
mír začal existovat v sobě nese
myšlenku, že spěje ke konci. Tím se
hroutí pojetí materialismu, že sou-
čet hmoty a energie je věčně stejný.
Astrofyzik Jiří Grygar, věřící křes-
ťan, nás ovšem varuje, abychom ne-
považovali vědecké teorie za důkaz

Boží existence. Pán Bůh nechce být
dokazován, ale chce, abychom 
v něho a jeho slovu věřili. Ústy pro-
roka Izajáše (40, 25-26) jsme dotázá-
ni: „Ke komu mě chcete připodobnit,
aby mi byl roven?“ praví Svatý. „K vý-
šině zvedněte zraky a hleďte: Kdo stvo-
řil toto všechno?“ Pozoruhodné jsou
také názory starověkých křesťan-
ských teologů: „Na počátku stvořil
Bůh… To, co bylo začato v čase, je od-
souzeno k tomu, aby to v čase také skon-
čilo“ (Basilios Veliký, 329-376 po
Kristu) – „Celá kosmická historie je
přítomná v Božím pohledu najednou“
(Aurelius Augustin, 354-430 p.K.).
Stav vesmíru před velkým třeskem
nazývají astrofyzikové SINGULA-
RITA, čili JEDINOST, ZVLÁŠT-
NOST nebo JEDINEČNOST či
OSOBITOST. Neptejte se jich, co to
bylo, ani co bylo před tím; naše po-
znání tam prý nesahá. Křestan je
přesvědčen, že je správnější se ptát,
KDO TO BYL. Autor epištoly Ži-
dům (11, 3) napsal skoro před 2000
lety, jako by znal teorii Velkého
třesku: „Ve víře chápeme, že Božím
slovem byly založeny světy, takže to, na
co hledíme, nevzniklo z viditelného.“ 
Albert Einstein napsal podivuhod-
ná slova: „Každému hlubokému příro-
dovědci musí být blízký jistý nábožen-
ský cit, protože si nedovede představit,
že by ony neobyčejně jemné souvislosti,
které odhaluje, promýšlel on sám. V ne-
pochopitelném vesmíru se projevuje
rozum, převyšující nekonečně nás,
lidi...“

Pavel Javornický

Velký třesk
Dokončení ze str. 1

Na oznámení o odchodu pana profesora čteme v zá-
hlaví verš z 1. epištoly Janovy 4,16 končící slovy „Bůh
je láska a kdo zůstává v lásce, v Bohu zůstává a Bůh 
v něm.“ A o něco dále „Víra mu byla oporou do konce
života“. 
To svědčí o nejdůležitějším nasměrování a z jeho
životopisu vyplývá, že ve vší své mnohovrstevnaté
činnosti se snažil ze svých obdarování co nejvíce
posloužit druhým.
V době mých studií v Praze bylo jméno Ján Valach
hodně známé, ale upadlo trochu do zapomenutí v dů-
sledku jeho odchodu do exilu v Belgii v roce 1971. 
O co méně se objevovalo u nás, o to více bylo známé
jinde ve světě. Ani on však nezůstal nic dlužen dob-
rému jménu našich umělců v zahraničí.
Po počátečních hudebních studiích na Slovensku se 
v roce 1948 posunul do Prahy, kde se na AMU setkal
s takovými osobnostmi jako byli Karel Ančerl, Metod
Doležil, Jiří Reinberger a jiní. 
V roce 1962 odešel zpět na Slovensko (Slovenské
Národní divadlo, divadlo J. G. Tajovského), kde se
uplatnil jako dirigent a umělecký ředitel. 
V roce 1967 působil jako sólový varhaník a učitel 
v egyptské Káhiře a o rok později dirigoval premiéru
opery Eugena Suchoně Krútňava v Antverpách (byla
osmnáctkrát reprízovaná).
Během pobytu v exilu působil jako dirigent a sólový
varhaník ve světových centrech hudby, jako např.
Londýn, Paříž, Brusel, Vídeň, Řím, Boston, Los Ange-
les atd. 
Skládal hudbu pro varhany a také skladby sborové a
sólové, rovněž komorní a orchestrální díla. Po záslu-
ze se mu dostalo významných ocenění. Jako jednomu
z nejstarších členů Rotary Clubu mu byla v Antver-
pách v roce 2015 předána medaile prezidenta Sloven-
ské republiky a v roce 2016 obdržel čestný titul
Doctor honoris causa na Univerzitě Mateje Bela 
v Bánské Bystrici. 
V souvislosti s výše uvedeným by možná bylo dobré
doplnit zmínku o jeho členství v Rotary Clubu (nera-
da přiznávám, že jsem o tomto klubu nic nevěděla).

Členové tohoto klubu si velmi váží toho, že měli
mezi sebou někoho takového, jako byl Ján Valach,
který pro ně složil i klubovou hymnu. V současnosti
je to už mezinárodní fenomén a základní hesla toho-
to klubu plně souznějí s tím, čím žil i Ján Valach:
„Služba nad vlastní zájmy“ a „Nejvíce získává ten,
kdo slouží nejlépe“.
Ještě bych ráda zmínila čas, který věnoval mladým;
vedl semináře o české a slovenské hudbě a přednášel
o problémech hudební pedagogiky.
Jeho rodina a přátelé se s ním rozloučili při ekume-
nické bohoslužbě v sobotu 14. prosince 2019 v Ant-
verpách. A zcela ve smyslu toho, čím Ján Valach žil,
požádali přítomné, aby místo květin věnovali dar pro
„Hnúšťanský akord“, mezinárodní soutěž pro stu-
denty hudebních škol, kterou Ján Valach založil v ro-
ce 1998.

Na základě dostupných informací zpracovala 
Rut Nývltová

dr.h.c. ján Valach, 
slovenský varhaník, dirigent, skladatel

22. září 1925 hnúšťa – 20. listopadu 2019 antVerpy

Se zármutkem dáváme na vědomí, že 6. ledna 2020 jsme se ve smu-
teční obřadní síni v Karlových Varech rozloučili s dlouholetým kurá-
torem sboru br. MUDr. Lubomírem Chybou. Odešel tiše dne 30. pro-
since 2019 ve věku 89 let. "Nyní propouštíš v pokoji svého služební-
ka, Pane, podle svého slova". 

Staršovstvo karlovarského sboru
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V minulých dnech bylo připomíná-
no narození jednoho fotografa,
kreslíře, ilustrátora, zahradníka,
příznivce přírodovědy a fyziky,
cestovatele. Také novináře, překla-
datele, básníka, dramatika, filmové-
ho scénáristy, spisovatele, ba i auto-
ra detektivek, dále divadelního
režiséra. Filosofa, až zjednodušeně
s přípovědí pragmatiky. Etika za-
hleděného do situace, v níž se to, či
ono děje. Bylo by možno pokračo-
vat. Jedná se taktéž o autora sci-fi,
předního průkopníka tohoto žánru
mezi českými autory. Rovněž mi-
lovníka psů i koček. Ale nebyl to
Jára Cimrman. Ovšem i u něj by byť
jen hrubý, nejspíše neúplný nástin
jeho činností i osobnosti samé, vy-
žadoval studie odborníků jednotli-
vých oborů. Nemluvě o pokusech
analýzy a univerzální hodnocení.
Půjdeme proto subjektivním výbě-
rem několika málo témat. 

První šálek čaje:
Byl Karel Čapek politik?
Rozhodně do politiky zasahoval
nejen jako žurnalista. A činil se již
ve svém mládí! I své nejnadanější
generační vrstevníky předčil v roz-
hodném odsudku ohledně bolše-
vismu, byť se teprve rozvíjel. U nás
právě ve vylíhlé komunistické stra-
ně. V Německu. Maďarsku a našem
východním Slovensku byly již s
komunisty trpké zkušenosti. Co
dokázal Karel Čapek, bylo však
bravurní rozpoznání této ideologie.
V čem je snad sociálně lákavá a 
v čem bude zničující. Stručně shr-
nuto podle Čapka: „Je tu otázka
násilí. Nejsem stará panna, abych
se křižoval při slově „násilí“; při-
znám se, že bych někdy s chutí
natloukl člověku, který říká špatné
důvody nebo lže; pohříchu to nejde,
protože buď jsem já slabý na něj
nebo je on příliš slabý, než aby se
mohl bránit. Jak vidíte, nejsem
zrovna rváč; ale kdyby měšťáci
začali provolávat, že půjdou věšet
proletáře, sebral bych se jistě a
běžel bych pomoci těm věšeným.
Slušný člověk nemůže být s tím,
kdo vyhrožuje; ten, kdo volá po
střílení a věšení, rozvrací lidskou
společnost nikoli sociálním převra-
tem, nýbrž porušováním prosté
čestnosti.“ Přirozeně, co Čapka
děsí, je stroze řečeno proklamovaná
třídní nenávist a právo nenávidě-
nou třídu likvidovat. Aneb, když se
kácí les, padají nejen třísky, nýbrž
lesy. Uměřeně to vyjádří Karel Ča-
pek, byť rovněž drtivě: A tu mne
někdy jímá hrůza, že se nemohu
srozumět s komunismem. Chápu
jeho ideály, ale nemohu pochopit
jeho metodu. Někdy mi je, jakoby
mluvil cizí řečí a jakoby jeho myš-
lení podléhalo jiným zákonům.
Věří-li jeden národ, že se mají lidé
navzájem snášet, a jiný, že se mají
navzájem sníst, je to diference sice
velmi malebná, ale nikoli naprosto
zásadní; avšak věří-li komunis-
mus, že věšet a odstřelovat lidi za
jistých okolností není nic vážnější-
ho než pobíjet šváby, pak je to
něco, čemu nemohu rozumět, třeba
se mi to říká po česku; mám hrozný
dojem chaosu a skutečnou úzkost,
že takhle se nikdy nesmluvíme. 
Je pozoruhodné, že do oblasti poli-
tiky, na rozdíl od řady souputníků,
zasáhl již tak časně. Stalo se tak 
v anketě vyvolané Ferdinandem
Peroutkou. Fráňa Šrámek na tuto
světonázorovou otázku v Perout-

kově Přítomnosti v roce 1924 odpo-
vídá "Jsem již letitý individualista.
Slyším raději slovo svoboda než
diktatura." Řada z oslovených rea-
govala jinde, než v Přítomnosti,
jako např. Ivan Olbracht: „Upřím-
nost, s jakou se řada českých spiso-
vatelů přiznává, že se jim v kapita-
listickém společenském řádě žije
docela snesitelně, že ho nechtějí
bourat, že je ani nenapadá býti kul-
turními bojovníky, že se chtějí vě-
novat svému sobeckému životu, a
než by se mísili do vírů a vřavy, 
v nichž se nový svět bije se sta-
rým, že si raději lehnou doma na
kanape.“

Druhý šálek čaje: 
Tolerance, reflexe, komunikace.
Karel Čapek prokázal schopnost
otevřené diskuse a spolupráce s ko-
legy různého ražení jako Eduard
Bass, Karel Poláček, František Lan-
ger, Vladislav Vančura, Edvard Be-
neš, Josef Šusta, František Kubka,
TGM aj., avšak prokázal schopnost
reagovat i vůči výrazným oponen-
tům jakým byl Jaromír Durych,
když se zásadně rozcházeli v pohle-
du na španělské frankisty a republi-
kány. Nicméně se Durych nikdy
nepřipojil ke štvanici na Čapka 
v době druhé republiky. Jakoby se
jeho ideály a sociální cítění dostáva-
ly na slepou kolej.

Třetí šálek čaje:
Minulost, přítomnost a budoucnost
se odvíjely Čapkovi v souladu, jenž
ústil v kolaps. A nebyl to jeho ho-
rečnatý sen, nýbrž jasnozřivost. Ve
zkratce na pár řádcích snad stačí
povědět Krakatit, RUR, Bílá nemoc,
Matka, Válka s mloky. A vše se
nám, jak dobře známo, naplnilo.
Jaderný arsenál byl již aplikován.
Robotizace kráčí mílovými kroky, o
jakých se nezdálo ani Charlie Chap-
linovi v Moderní době. Ostatně
Chaplinův film Diktátor nesměl být
ve Spojených státech promítán před
tím, než vstoupily do války. A byl
přitom jen stínem Čapkovy Války 
s mloky, jež vyústí v ne/lidskou
absurdní paracivilizaci.

Čtvrtý šálek čaje:
Mezi Nebem a Zemí.
Byl Karel Čapek křesťan, šířeji: ná-
boženský člověk? Na otázku odpo-
vídá jeho dílo. Nezbývá než se pro-
číst např. díly jako Boží muka
(napsané pod vlivem probíhající
války již 1917), divadelní hra Adam

Stvořitel (společně s bratrem Jose-
fem), Apokryfy, Věc Makropulos
(nesmírně zajímavé i v osobitém
Janáčkově podání). Jedná se zde
nejspíše o Čapkův oříšek nejtvrdší a
naše otázky prostupují v jednotli-
vostech celé jeho dílo. Nic nám ne-
usnadňuje, sám je v té věci plachý a
příliš cudný. Přirozeně se nám chce
hned jmenovat Hovory s TGM. Zde
by ovšem bylo nesmírně zajímavé,
co padlo v rozhovorech přímo mezi
nimi a zaznamenáno nebylo. Je
známo, pan prezident byl svobo-
domyslným členem Českobratrské
církve evangelické a udržoval osob-
ní kontakty s kazatelem tehdejší
Jednoty Českobratrské Františkem
Urbánkem, který promluvil nad
rakví prezidenta i jeho syna Jana. 
S Čapkem je to v dané věci asi tak,
jako se stopami ve sněhu z jedné
jeho povídky, které však nemají za-
čátek, ani konec. Buď přišly s Nebe,
nebo byl dotyčný vzat... Rozhodně
si sám musím přečíst znovu dvě
knihy, které jsem četl jako student.
Sinclaira Lewise, až realistický
americký román a Čapkovu Továr-
nu na absolutno. Čapek ve svém
mládí bezesporu ostře pozoroval
dění mezi křesťany, jedno zda kato-
líky, či protestanty, stejně jako v do-
bových ideologiích. Nejvhodněji
snad toto zastavení uzavřeme verši
Olgy Scheinpflugové, které svému
manželi, Karlu Čapkovi připsala:

Olga Scheinpflugová

Věřil jsi v něco, co je po životě,
veliké, silné, ve Tvé víře jisté,

co v chvílích posledních k úsměvu
sílilo Tě,

A říkals tomu krásným jménem
Kriste.

To snad je na nebi, ve sféře jasných
tuh

a jiných zákonů, světlejších snů 
a přání,

už víš, jak vítězí nad smrtí 
lidský duch

a jak vypadá Boží pousmání.

To snad je na nebi, já ještě patřím
světu

jak mšice stromu, než ji vítr svane,
proto se ohlížím, volám a táži:

je tu alespoň někde stín 
bytosti milované?

Pod věčnou oblohou 
se krčí lidský svět,
města a vesnice, 

v nich lampy zář se míhá,
už nemusím se ptát, 

volat a rozhlížet,
tam je Tvá duše, 

tam je Tvoje kniha.

Pátý šálek čaje:
Mohly by být i mnohé další. Stačí
pohledět na hned z kraje uvedené
zájmy a činnosti autora. Ovšem,
uvádí se, že on sám jako specialitu
podával rád svůj speciální čaj, se sli-
vovicí… Jen nikdo nezmínil, zda jej
někdy nabídl i samotnému TGM…

Jan Kašper

zastavení s jubilantem
(příběhy vězeňského kaplana)

dítě ghetta
Přívoz, periferní ostravská čtvrť, konečná tramvaje. K řece Odře je to
kousek – odtud název. Dříve oblíbené místo k bydlení. Kdysi pohledné
cihlové domky pro havíře dnes zavřeného dolu Odra, zčásti rozebrané,
obývají Romové.
V devadesátém roce jsem zde jako nový pracovník rozjížděl komunitní
centrum Armády spásy, přilepené k vysoké zdi, která je podobná těm 
v kriminále. Odděluje obyvatele od spleti kolejišť, směřujících k hlavní-
mu nádraží. Jezdíval jsem do práce na kole. Jednou jsem ho opřel před
vchodem a za minutu už tam nebylo. V přilehlém parčíku, kam po set-
mění nebylo radno vstupovat, se slézali místní. Přišel jeden z nich:
„Možná bych věděl, kde ho hledat.“ Zavedl mě do jednoho sklepa a tam
v šeru na uhlí skutečně moje kolo leželo.
Tady vyrůstal i Roman. Se sedmi sourozenci, bez řádné výchovy. Matka
prý dodnes čaruje. Byl podobný malým chlapcům, kteří navštěvovali
náš dětský klub. Utíkal z domova i z pasťáků. Alkohol, fety, kradl, pře-
padával, rval se. Klasika. V osmnácti poprvé zavřený. Odseděl si cel-
kem třináct let. Mezitím se oženil a plodil děti. Až se dostal do ostrav-
ské věznice Heřmanice. Poprvé se ho tam Bůh dotkl, když Luděk (Fitti)
jako čerstvý pracovník Armády spásy navštívil znovu „svoji“ bývalou
věznici. Mezi třemi vězni, kteří přišli na jeho evangelizační výzvu, byl i
Roman. Všiml si prý také mě, kaplana, že se ovládám, nenechám se
vydráždit. Viděl lásku, které chtěl být také schopen. Až se pokořil a
zcela vydal život Kristu.
Brzo po propuštění kvůli poměru jejich syna s nezletilou Romkou mu-
sela celá rodina Přívoz opustit, hrozila jim pomsta. Odstěhovali se do
Havířova. Chodili tam také do naší Církve bratrské. Roman brával 
s sebou své děti, takže se v šatně občas něco ztratilo. Po návštěvě jeho
synků mi doma zůstala „vybílená“ peněženka. Dnes se usmívám, ale
tehdy mi to jedno nebylo.
S manželkou to má těžké. Růženka je starší než on, z předchozích vzta-
hů má další dospělé děti, jeden z nich je u nás také zavřený. Sama si
práci nehledá. Starost o dcery leží od propuštění na Romanovi. I když
také uvěřila, je schopná se sebrat, odejít ke své rodině do Přívozu a tam
se s nimi opíjet. Roman ji pak vždy znovu otevře dveře. Sám od pro-
puštění nefetuje, nekouří, nepije. Tyhle její excesy jsou nepředstavitelné.
Dokonce už se s ní rozvedl a pak se znovu vzali. Byl jsem na jejich křes-
ťanské veselce. Dva ze synů, které spolu mají, jsou nyní ve výkonu tres-
tu, třetí bojuje s drogami.
Roman se v Ostravě zapojil do Mezinárodní misie, romské církve, která
vznikla v devadesátých letech. Oslovil mnoho lidí a někteří skrze něho
uvěřili. Je vyložený evangelista. Dokáže vzít své dvě dcery a nočním
rychlíkem jet na Slovensko do Košic, aby tam na vyhlášeném sídlišti
Luník evangelizoval Romy. Druhý den jede zase nazpátek. Umí se
postavit ke každé práci, ale je vázán péčí o své malé děti. Nejvíce mu
vynáší placená spolupráce se zdravotní pojišťovnou. Chodí s dvojicí
zaměstnankyň jako zprostředkovatel (i ochranka) většinou do rom-
ských domácností. Sám při této práci evangelizuje. Vícekrát jsem byl 
u něho na skupince i na narozeninách. Bydlí teď v Ostravě v podnájmu,
v pěkném bytě, kde se sejde deset i více lidí, chválí Boha s kytarou,
vedou vášnivé duchovní debaty. Žádný alkohol, žádné cigarety.
Je první den roku 2019, novoroční shromáždění Církve bratrské. Místní
mládež je po silvestrovském bdění unavená, a tak na podium přichá-
zí dvojice hostů-hudebníků, otec (47) se starší dcerou Maruškou (14).
Mladší Laura (11) zůstává v lavici. Roman dostal Lauru necelý rok po
propuštění jako dárek, manželka porodila v den jeho narozenin. Naro-
zení předchozích dětí vždycky “proseděl“. Roman se před písněmi
modlí. Rozezní se nádherný secvičený dvojhlas s kytarovým doprovo-
dem, jaký umí jen Romové. Domů pak přivedu manželce na oběd ne-
ohlášenou návštěvu. Zobeme vánoční cukroví. Je nádherně vidět, jak se
Laura k tátovi tulí.

Jan Kočnar, vězeňský kaplan
Věznice Ostrava-Heřmanice

za šedivou branou

„sVět Bude zlej, pokud nezačnou lidi Věřit V lidi.“
* * *

„nastala na sVětě neomezená hojnost Všeho, čeho je lidem třeBa. 
Všeho je Však lidem třeBa, jenom ne neomezené hojnosti.“

karel čapek
(9. leden 1890 - 25. prosinec 1938)

Jan Hábl: 
LIDSKOST NENÍ DOCELA ZTRACENA 
Červený Kostelec 2019
Český komeniolog a pedagog nás na 90 stránkách ve stručnosti prová-
dí obsáhlým spisem J.A. Komenského "Obecná porada o nápravě věcí
lidských". (Nedokončené dílo bylo nadlouho ztraceno, ale 1934 v Halle
nad Sálou objeveno, 1966 latinsky a 1992 česky vydáno v Praze.)
Po úvodních kapitolách následuje IV. Věci lidské - sedmero meditací:
Uvažme stav věcí veřejných, Na počátku bylo slovo, Dílo, které se daří,
Prvé upokojení mysli, Škola,dílna lidskosti, nikoliv mučírna, Nevidí-li kdo
krásy v světě a Láska, která nehledá svůj vlastní prospěch. Následuje ještě
V. A přece má místo v našem světě, VI. Bonusy (Ztráty a nálezy Porady,
Komenského životopis), Resumé, Literatura a Rejstřík jmen.
Náš svět potřebuje nápravu, a ta je možná, protože Bůh stvořil člověka
ke svému obrazu. Komenský vyzývá učence a vládce, aby se společně
snažili poznávat a prosazovat pravdu a právo a aby usilovali o vzájem-
né porozumění a smíření, pravé poznání a mír mezi lidmi.Škola a círk-
ve mají rovněž napomáhat k tomuto cíli. Nikoli nucením, ale nesobec-
kou láskou: "Nechť vše plyne přirozeně - bez násilného působení!" Pe-
dagogika a vše-věda mají vyústit v harmonickou vše-nápravu.

Bohuslav Vik

novinka



V ranních hodinách 18. ledna 2020,
obklopen svou rodinou, zemřel ve
věku 86 let Petr Pokorný, profesor
Nového zákona na Evangelické teo-
logické fakultě Univerzity Karlovy.
Fakulta v něm ztrácí výrazného a
oblíbeného učitele, pronikavého ba-
datele mezinárodního věhlasu a
neúnavného organizátora vědecké
práce, který hlubokou erudici v bib-
listice, teologii, filologii i filosofii
spojoval s přátelsky otevřenou urči-
tostí svědka křesťanské víry.
Petr Pokorný se narodil 21. dubna
1933 v Brně. Po studiích na tamním
klasickém gymnáziu vystudoval
teologii na Komenského evangelic-
ké bohoslovecké fakultě (dnes Evan-
gelická teologická fakulta UK). V ro-
ce 1958 byl ordinován jako kazatel
Českobratrské církve evangelické a
do roku 1967 působil v církevní
službě jako vikář v Praze na Vino-
hradech a farář v Praze-Vršovicích.
Během této služby externě studoval
koptštinu a řeckou literaturu v Praze
a ve Vídni, strávil také jeden trimes-
tr postgraduálního studia u profeso-
ra G. D. Kilpatricka v Oxfordu. V ro-
ce 1959 podal doktorskou práci
(SOMA ChRISTOU v epištole Efez-
ským), kterou však kvůli průtahům
ze strany státních orgánů směl obhá-
jit teprve v roce 1963. Podobně nuce-
ně zpožděná byla jeho habilitace 
v roce 1967 na základě práce podané
o pět let dříve (Gnostická mystéria).
V témže roce byl na jeden rok povo-
lán jako docent Nového zákona na
univerzitu v Greifswaldu v tehdejší
NDR. Od roku 1968 vyučoval novo-
zákonní biblistiku jako spolupracov-
ník a později nástupce svého učitele
J. B. Součka na Komenského boho-
slovecké fakultě v Praze, profesorem
byl jmenován roku 1972. V období
1996–1999 fakultu řídil jako její
děkan. V roce 1968 se na základě
práce Počátky gnose: Vznik gnostic-
kého mýtu o božstvu člověk stal
kandidátem historických věd (CSc.)
v oboru řecká literatura, v roce 1993
získal v témže oboru titul doktor his-
torických věd (DrSc.). Jako hostující
či zastupující profesor působil na ně-
kolika zahraničních univerzitách
(Pittsburgh, Tübingen, Petrohrad),
čestný doktorát mu udělily univerzi-
ty v Bonnu (1998), Budapešti (2000)
a Petrohradě (2015). Byl aktivně
činný v řadě významných vědec-
kých organizací, především Studio-
rum Novi Testamenti Societas,
jejímž byl v období 1994–1995 prezi-
dentem, dále Wissenschaftliche Ge-
sellschaft für Theologie, Akademie
der Wissenschaften zu Göttingen a
Učené společnosti České republiky,
jíž v letech 2012–2014 předsedal. Vý-
znamným plodem jeho úsilí o bada-
telskou spolupráci je Centrum bib-
lických studií Univerzity Karlovy a
Akademie věd České republiky,
které v roce 1998 založil a v letech
2001–2010 vedl.
Profesor Pokorný rozhodně nebyl
badatel jednoho tématu, ve značné
šíři jeho odborného i popularizační-

ho díla však lze zaznamenat zřetelné
soustředění. Především metodické:
při vší erudici lingvistické a historic-
ké chápal práci biblisty důrazně jako
úkol teologický, tedy interpretační.
Tento zájem prostupuje celé jeho
dílo, ale projevuje se i v tom, že 
v něm významné místo mají souvis-
lé výklady biblických i jiných textů,
mezi nimi především komentáře 
k epištolám Koloským (německy
1987 a 1990, anglicky 1991) a Efez-
ským (německy 1992 a 2013, zkráce-
ná verze vyšla v roce 2005 česky jako
pilotní svazek řady Český ekume-
nický komentář k Novému zákonu),
k evangeliu Markovu (ve dvou ver-
zích: 1974 a 1982, nově zpracováno
pro řadu ČEKNZ v roce 2016), ke
knize Skutků apoštolských (vyjde v
řadě ČEKNZ) a k apokryfnímu
evangeliu Tomášovu (česky 1981,
1982, 2001, nově zpracováno v mo-
nografii A Commentary on the Gos-
pel of Thomas, 2009, 2012). Zřetel 
k teologickému obsahu a záměru
novozákonních spisů, který nelze
oddělit od zkoumání jejich literární
povahy, výrazně uplatnil i v jejich
analytickém přehledu, vydaném
nejprve česky jako Literární a teolo-
gický úvod do Nového zákona
(1993), později ve spolupráci s U.
Heckelem přepracovaném a rozšíře-
ném do rozsáhlého kompendia Ein-
leitung in das Neue Testament: Sei-
ne Literatur und Theologie im Über-
blick (2007, česky Úvod do Nového
zákona: Přehled literatury a teologie,
2013, rusky 2012). Otázkami výkla-
du se zabýval také teoreticky. Nejpr-
ve v souvislosti s problémem překla-
du – podílel se na Českém ekume-
nickém překladu Bible a v letech
1975–1996 byl členem překladatel-
ského výboru United Bible Societies
– později svá zkoumání v obecnější
rovině shromáždil do monografie
Hermeneutika jako teorie porozu-
mění (česky 2006, anglicky 2011).
Druhé ohnisko Pokorného badatel-
ského soustředění lze najít ve vyme-
zení látky, jíž věnoval svoji pozor-
nost. Zabýval se především synop-
tickými evangelii a deuteropavlov-
skými epištolami. Tento zájem je
patrný již z výběru spisů, k nimž
zpracoval souvislý komentář, ale
odráží se v řadě dalších jeho studií.
Významně přispěl k pochopení kon-
cepce nejstaršího z evangelií, Marko-
va, a ukázal souvislost této koncepce
s teologickými důrazy apoštola Pav-
la, svou studií Theologie der luka-
nischen Schriften (1998) se podílel na
rehabilitaci evangelisty Lukáše jako
svébytného teologa. Zájem o duchov-
ní prostředí deuteropavlovských
epištol jej hned zkraje přivedl k feno-

ménu gnosticismu, jemuž se věno-
val v řadě speciálních studií i v sou-
borné monografii určené širší veřej-
nosti (Píseň o perle, 1986, 1998). 
V rámci Centra biblických studií za-
ložil koptologický seminář, z jehož
práce vychází řada komentovaných
překladů spisů z Nag Hammádí.
Účastnil se také práce mezinárodní
skupiny Colloquium oecumenicum
Paulinum, která mu k 80. narozeni-
nám věnovala sborník 2 Thessalo-
nians and Pauline Eschatology (2013).
Soustředěnost Pokorného práce je
ovšem patrná především v jeho
zájmu o vlastní střed křesťanské teo-
logie – osobu a význam Ježíše z Na-
zareta. Ukázkou brilantního propo-
jení historického a interpretačního
hlediska je jeho práce o vzniku chri-
stologie (Die Entstehung der Chris-
tologie, 1985, anglicky 1987, česky
1988), stejnou metodu později uplat-
nil ve zkoumání dějin klíčového po-
jmu „evangelium“ (From the Gospel
to the Gospels, 2013, česky 2016).
Historickým otázkám spojeným s Je-
žíšovým působením se dlouhodobě
(2005–2017) věnoval v projektu Jesus
Research, který založil a vedl společ-
ně s J. H. Charlesworthem z univer-
zity v Princetonu (USA).
Při své vědecké a učitelské práci Petr
Pokorný nepřestal být teologem
praktikujícím, byl učitelem nejen
akademickým, ale také učitelem
církve. Ve své hermeneutice rozpra-
coval koncept svědectví, na který
filosoficky upozornil P. Ricoeur a
který zároveň patří ke klíčovým
pojmům biblické tradice – a sám byl
také svědkem. Byl podnětným vy-
kladačem biblických textů jako
kazatel nejen ve své evangelické
církvi, přednášel o teologických, his-
torických i filosofických otázkách
pro církevní i širší veřejnost. Ve své
církvi působil v teologickém porad-
ním odboru církevního vedení, vy-
stupoval na jejích synodech. Jako
autor několika písňových textů trva-
le obohatil církevní zpěvník.
Svůj odchod do důchodu před lety
pojal jako odchod z řídících funkcí,
jež postupně předal svým spolupra-
covníkům, avšak nikoli odchod na
odpočinek. Až do své smrti se aktiv-
ně účastnil práce na fakultě, předná-
šel a vedl několik doktorandů, v lis-
topadu 2019 byl kazatelem při slav-
nostních bohoslužbách ke stému
výročí založení fakulty, téměř k do-
končení dovedl projekt Biblické zá-
klady křesťanské kultury v rámci
individuálního grantu Donatio Uni-
versitatis Carolinae, jímž jej jeho uni-
verzita poctila za celoživotní dílo.
Křesťanské svědectví chápal na prv-
ním místě jako rozhodné, nemorali-
zující svědectví o naději: 
„Nezadržitelný vývoj k dobrému
je iluze. Rozhodně však nejdeme 
k čertu. Ten slavný protějšek, bib-
licky nazvaný poslední soud a
království Boží, k nám přichází 
i uprostřed propadů a je silnější
než dějinné katastrofy. (…) 
Především je však silnější než ti
chytří, realističtí slušní skeptici.
(…) 
Naděje přichází z druhé strany,
jejím základním tvarem není bu-
dování, ale advent, příchod, set-
kání. Ale týká se dějin a inspiruje
k dějinné orientaci.“

(Den se přiblížil, 2007)

Oficiální nekrolog 
Evangelické teologické fakulty UK

zemřel
prof. thdr. petr pokorný, drsc., dr.h.c.
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č. 1

inzerce

Byli jsme šťastný ročník (1969-1974). Nejprve nám přednášel novozákonní teologii
profesor J. B. Souček. A ve 3. a 4. ročníku Petr Pokorný. Uměl motivovat a k práci
ke druhé odborné zkoušce mi k tématu doporučil knížku Ingo Hermanna. Byl spo-
kojen s literaturou, z níž jsem čerpal. Avšak vytkl mi, že knihou, kterou mi doporu-
čil, jsem se nechal příliš unést. Souznělo to s tím, co nám profesoři soustavně na
fakultě zdůrazňovali: reflexe, reflexe, reflexe.
I jeho dědeček byl farář. A navíc jeho bratr Jan rovněž studoval teologii. Sám o něm
uvádí, že „až zázračně se udržel naživu, protože se narodil předčasně (roku 1918),
když měla maminka španělskou chřipku, a prakticky několikrát byl na smrt nemoc-
ný. Rozhodl se pro teologii a dnes má 99 let! (letos 102 let) A pořád se drží a sledu-
je, co dělám.  Není divu, že u svěžího Petra jsme předpokládali také metuzalémský
věk. Jeho bratr Jan na otázku, zda musel jste hlídat a starat se o svého o 15 let mlad-
šího bratra Petra, později také teologa a profesora bohoslovecké fakulty pověděl: „Byli
jsme tři sourozenci. Já jsem byl nejstarší, o rok mladší byla moje sestra Dagmar a
nakonec, za třináct let, se narodil Petr. Rozdíl mezi mnou a Petrem je dobře patrný
v tom, že v jednu neděli jsem já byl konfirmován a on, dvouměsíční, pokřtěn. Já jsem
ale malého Petra moc nehlídal. To měla na starost sestra. Občas jsem ho vodil do
školy. Když byl na gymnáziu, moje tehdy nastávající žena Alena mu pomáhala s
latinou.“ Mít výrazně staršího bratra sebou nese někdy i problém. Petr uváděl, že:
„Nechtěl jsem, aby si někdo myslel, že se po něm „opičím“, tak jsem si přál studovat
přírodní vědy. Ale když Němci zavřeli vysoké školy, bratr se učil doma. Zajímalo mě,
co se učí. Byl jsem tehdy malý kluk – do první třídy jsem šel 1. září 1939, v den, kdy
vypukla druhá světová válka. K zázemí, které ve svém životě našel, patřila ovšem
jeho manželka. Uvádí se o ní: „Roku 1961 se oženil s Věrou roz. Kellerovou
(1939–2016), 1969 PhDr. u prof. Bohodara Dosužkova. V roce 1972 musela kvůli
manželovu povolání opustit Karlovu univerzitu, pracovala v psychologickém pora-
denství, v roce 1990 byla rehabilitována, studovala u prof. Reuvena Feuersteina 
v Jeruzalémě, 1997 se habilitovala. V letech 1998 až 2009 působila jako docentka dět-
ské psychologie na UK.  Z manželství se narodily čtyři děti.
Ohledně budoucnosti církve, o níž míváme obavy, stejně jako o svou vlastní, byl Petr
Pokorný dotazován jak s tím naložit. I my máme leckdy pocit, že Ježíš spí: „V tako-
vé situaci je důležité si uvědomit, že v té naší lodičce vůbec je.  Nelze jej sice uchopit
za ruku a jeho pomoc nemusí být v tu chvíli zjevná, nicméně i když se nám vše
zhroutí a my nevidíme žádné východisko, pořád jej máme na palubě. Tuto hlubší
rovinu evangelista Marek rozkrývá až v závěru knihy, při líčení Ježíšovy smrti na
kříži; kdyby zázračně sestoupil z kříže, odcizil by se nám lidem, neboť by měl jiné
podmínky, než všichni ostatní. Ježíše si nemůžeme představovat jako někoho, kdo by
nám stále zjednával u Pána Boha nějakou protekci. To platí i o smrti, což nezname-
ná, že v ní nemůže být naděje...“. A byv dotázán po osobním mezníku v životě víry:
„Člověk se může duchovně rozvíjet postupně a pak si jen v určité chvíli zpětně uvě-
domí, co vlastně už přijal. U mě takový okamžik nastal v době, kdy jsem byl na vojně
a skoro šest týdnů jsem se nedostal do kostela. Když se mi to pak konečně podařilo,
napadlo mě najednou, co všechno bych byl ztratil, kdybych se nestal křesťanem. Do
dnešního dne si takový život vůbec nedovedu představit. Nedovedu si představit
život, který by nebyl členěn nedělním kostelem na svátek a pracovní část, ale hlavně
to břemeno osamocenosti, tu poslední životní osamocenost člověka bez víry“. 
Za zmínku stojí Pokorného zájem o archeologii: „Je asi tak pět procent průpravy bib-
listy, je pouze třeba, abych s archeology uměl komunikovat. Moje vlastní práce však
spočívá v tom, že mám několik různých kritických vydání řeckého textu, další pra-
meny si musím dohledávat. Teď třeba píši komentář ke knize Skutků apoštolských,
kde bych měl čtenáři vysvětlit něco, co je poměrně složité...“ Osvětlil v jednom roz-
hovoru také svůj vztah k jazykům, jak jsou pro něj důležité: „Mluvím německy, ang-
licky, přednáším i rusky a francouzsky, ale to mne musí někdo i opravit. A taky řecky
se snažím mluvit aktivně, máme takový novořecký kroužek (směje se). Pasivně pak
staré jazyky: řečtinu, latinu, hebrejštinu. Z aramejštiny i syrštiny znám základní
gramatická pravidla, ale neznámý text bych nepřeložil. Koptštinu jsem kdysi uměl
celkem slušně, ale už po sametové revoluci jsem to „předal“ svým žákům, kteří mají
kvalitní učitele tady v Praze.“ A na dotaz, jak by se domluvil s Ježíšem, odpověděl:
„Teoreticky vzato: hebrejsky znal přinejmenším pasivně, ale přesto zřejmě líp než já.
Takže asi řecky. Myslím, že řečtinu uměl. Poslední vykopávky ze Seforis (z naleziš-
tě města Cipori), asi čtyři kilometry od Nazaretu, kde vyrůstal, ukazují, že to býva-
lo řecky mluvící velkoměsto, hlavní město Galileje ještě v době Ježíšova narození.“
V minulém roce, když přijal profesor Pokorný pozvání našeho ročníku na setkání 
s ním, byl úžasný. Upřímným zájmem o každého i svými doplňujícími otázkami, 
s vyprávěním o své práci a dalších plánech. Osud biblistiky mu ležel na srdci a evi-
dentně jej těšilo, že přizval z našeho ročníku Járu Féra jako jednoho z posledních do
skupiny překladatelů Českého ekumenického překladu. Již žertem jsem léta kladl bra-
tru profesorovi otázku, kdy že vyjde kolektivem předpřipravený nový Biblický slov-

ník. S tím, že bezesporu perfekcionalis-
mus je herese. Bral to již s humorem. O
Petru Pokorném to však určitě neplatí.
Byl patrně výjimkou z pravidla, perfekt-
ní. Úkol vydat nyní dotyčný slovník, je
již úkolem pro jeho kolegy… Oddělit
neutrálně prof. ThDr. Petra Pokorného,
DrSc., od toho, kterého jsme osobně znali,
dost dobře nejde. Uvědomil jsem si to i
při kratičkém setkání s PhDr. Janem Po-
korným. Oba bratři měli něco společné-
ho, čím člověka zasáhnou. Jednotlivce,
jistě církev i mimo ni. 
V této stati bylo užito citací z rozhovorů,
jež profesor poskytl Lidovým novinám,
Petru Vaďurovi a časopisu Český bratr.
Náhlá zpráva o úmrtí Petra Pokorného
nám přišla nejspíš jako nepatřičná. Tu
zvěst však nepředznamenala pověstná
černá labuť – nýbrž anděl blažené smrti,
jak jej známe ze Šporkova-Braunova
Kuksu. 

Jan Kašper

s ježíšem by se domluvil řecky

21. 4. 1933 - 18. 1. 2020
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