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ÚVODNÍK
Přelomová chvíle

D

vanáct měsíců uplynulo a opět stojíme na přelomu starého a nového roku. Začíná rok 2021.
I pro mě je tato chvíle něčím přelomová. Otvíráme nový ročník, už 97. Pro mě je to ovšem vlastně
ročník první. Poprvé mě čeká celý roční cyklus
časopisu. Je to výzva, ovšem chci k ní – stejně jako
k novému roku – stát čelem. Protože nový rok
znamená nový start, připravujeme pro vás také
několik novinek.
Již koncem loňského roku se podařilo zahájit
spolupráci s šikovnými mladými lidmi, s jejichž
přispěním připravujeme novou rubriku, věnovanou mládeži. Poprvé ji mladí i starší čtenáři mohou
nalistovat již v tomto čísle. Mám naději, že si najde
své pravidelné čtenáře.
Evangelická mládež se také podílí na přípravě
nového cyklu audioher s názvem Parapodcast, který je dramatickým zpracováním příběhů z knihy
Parabible Alexandra Fleka. Pilotní díl, který měl
premiéru 23. prosince, naleznete na církevním
soundcloudu, stejně jako další díly.
A samozřejmě jsme připravili nový ročník Českého bratra. V letošním roce se budeme věnovat
generacím v církvi. Vycházíme přitom z tématu
ČCE na rok 2021, kterým je Společenství. Církev
je unikátní společenství mnoha generací, kde se
učíme být vnímaví pro druhého, k jeho odlišným
životním zkušenostem, etapám na cestě víry, k potřebám, které s sebou nese daný věk. Mezigenerační obohacování ovšem vyžaduje určité úsilí, není
automatické. Jak je ve sboru podpořit?
Pevně doufám, že i v nadcházejících měsících
budete Českého bratra otvírat s chutí a najdete
v něm inspirativní myšlenky.
Nadějeplný a pokojný vstup do roku 2021 přeje
Adéla Rozbořilová
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AKTUÁLNĚ

Synodní senior adresoval
všem sborům a kazatelským
stanicím vánoční
pastýřský list

V

předvánočním čase, v prosinci roku 2020,
adresoval synodní senior Českobratrské
církve evangelické všem sborům a kazatelským
stanicím dopis, který vám nyní předkládáme
v plném znění. Ať je vám posilou a povzbuzením
i v nadcházejícím kalendářním roce.

Milí přátelé, sestry a bratři,
základ Vánoc roku 2020 se oproti letům
předchozím nemění. Bůh se stal člověkem a jako
ukřižovaný a vzkříšený Pán světa nás zbavuje viny
a vede k plnosti lásky a spravedlnosti.
4

Souvislosti letošních Vánoc jsou však od předchozích let odlišné. Nebezpečí koronaviru mění
dosavadní způsob života. Co bylo dříve samozřejmé, už samozřejmé není.
Letos proto dostáváme všichni stejný vánoční
dárek. Jaký? Nekončící množství otázek. Některé
z nich mohou znít takto: Prožíváme pouze krátkou
etapu omezení, po níž se vše vrátí do předchozího
stavu? Nebo se nacházíme v počátcích trvalé změny? Rodí se doba skromnějšího životního stylu?
Jak to vše ovlivní v příštích letech život našich
dětí a vnuků? A co život sborů a církve? Chvěje se
v základech, když nemůžeme být delší čas spolu
ve shromáždění? A další a další otázky vyskakují
v našich myslích…
V moci narozeného Krista nemusíme pasivně
čekat na to, jak to všechno dopadne. Tím bychom
jen ničili neopakovatelnou hodnotu každé nové
minuty, která je nám dána.
I proto je krásné, kolik lidí na celé planetě své
místo v boji proti pandemii aktivně nachází. Z bohatství možností, co můžeme dělat, si dovolím
doporučit tyto:
Hledejme, jak potěšit a povzbudit ty, kteří jsou
kvůli covidu-19 izolováni od ostatních. Nebojme
se sobě i svému okolí připomínat, že skromnost
neznamená nouzi. Připomínejme si, že i dnes trpí
miliony lidí rozličnou nouzí a pronásledováním.
Hledejme, jak jim pomoci. Modleme se, aby nás
i ostatní Bůh sílil, když jsme nemocní, když pláčeme nad úmrtím svých milých, když dopadáme
na dno svých sil, když se ocitáme na konci slepé
uličky, když nám je (a možná bude) zle.
Protože, přátelé, pokoj Boží, kterýž převyšuje
všeliký rozum, hájiti bude srdcí našich i smyslů
našich v Kristu Ježíši.
S úctou a srdečným pozdravem
Daniel Ženatý, synodní senior

Hof

Výběrové řízení na funkci
ředitele Bratrské školy

S

ynodní rada Českobratrské církve evangelické vyhlašuje výběrové řízení na funkci
ředitele Bratrské školy – církevní základní
školy v Praze 7-Holešovicích.
Zřizovatel očekává, že vybraný uchazeč
bude splňovat tyto kvalifikační předpoklady:
plná svéprávnost, ukončené vysokoškolské
vzdělání, trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost, minimálně čtyři roky pedagogického
působení (případně minimálně čtyřletá praxe
v manažerské roli v neziskové organizaci se
sociálním zaměřením), aktivní znalost platné
školské legislativy.
Dále se požaduje znalost českého jazyka
na úrovni rodilého mluvčího a aktivní znalost
jednoho světového jazyka; znalost prostředí
ČCE je výhodou.

Přihlášky k výběrovému řízení, obsahující
profesní životopis a motivační dopis, zájemci
doručí nejpozději do 15. ledna 2021 (rozhoduje
datum podání) na adresu Ústřední církevní
kanceláře ČCE k rukám Mgr. Heleny Wernischové.
Vybraní uchazeči představí v průběhu února 2021 své vize vývoje Bratrské školy. Předpokládaný nástup do funkce je k 1. srpnu 2021.
S případnými dotazy se obracejte na koordinátorku škol Evangelické akademie Mgr. Helenu Wernischovou (wernischova@e‑cirkev.cz).

Pomoc směřuje do
znevýhodněných rodin,
nabídne jim podporu
ve vzdělávání

V

souvislosti s podzimní uzavírkou škol
upozornila synodní rada ČCE na vzrůstající problém rozdílného přístupu ke vzdělávání.
Zatímco děti s dobrým rodinným i materiálním a technickým zázemím zvládají distanční
výuku dobře, děti, které takové podmínky
nemají – chybí jim například počítač nebo
internetové připojení – jsou na tom o poznání
hůře. A propast se každým dnem zvětšuje.
Vedení ČCE proto vyzvalo k podpoře
neziskových a dalších pedagogických i nepedagogických organizací, které se snaží tyto
rozdíly překlenout. Znevýhodněným dětem
nabízí například vyřazenou (ale stále funkční)
výpočetní techniku, hodiny doučování i volnočasové aktivity nebo zázemí, když jejich rodiče
musí do zaměstnání.
Synodní rada při té příležitosti uvolnila
100 000 Kč jako okamžitou pomoc v postižených regionech Česka. Částka se rozdělila
na poloviny: 50 000 putovalo do Azylového
domu pro ženy a matky s dětmi, o. p. s. ve
Vsetíně, kde posloužily na nákup tabletů pro
distanční výuku a komunikaci dětí s učiteli.
Z větší části pak také financují přímé doučování dětí. Druhá polovina peněz směřuje na
Chrudimsko do organizace Amalthea. Ta od
června 2020 zajišťuje doučování desítek dětí,
vyrůstajících v sociálně znevýhodněném prostředí. Práci tu zajišťuje více než 20 asistentů,
kteří se s dětmi scházejí jednou až dvakrát
týdně na 1,5 až 2 hodiny. „Povedlo se nám
najít šikovné a kreativní lidi, se kterými děti
učení baví, jsou motivované a dělají pokroky.
Markantní je to u mladších školních dětí. Potvrzuje se nám to, že pokud se podaří navázat
dobrý vztah, doučování velmi dobře funguje,“
říká koordinátorka Amalthey Jana Peřinová.
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TÉMA:

o vánocích se proťala
časnost s věčností
biologie s vírou
Bůh s člověkem
Pane Bože
ty propojuješ
nebe se zemí
člověka s člověkem
věk s věkem
ty nikomu neřekneš
„s tebou já nemluvím
jsi jen člověk
a já jsem Bůh“
pomoz nám být
velkorysí
poslouchající
srozumitelní
zvědaví
dej odvahu
se usmát
vykročit ze své malosti
a najít poklad
v druhém člověku
modlitba Lenky Ridzoňové,
kresba: Mariana Bouřilová

BIBLICKÁ ÚVAHA

Sny starců a nadšená mládež

Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny.
(Jl 3,1)

„T

o za našich mladých let nebývalo!“ To říkáváme, čím více nám přibývá roků a my
zjišťujeme, jak se do této doby už nehodíme
a jak tomu čím dál méně rozumíme. Mládež pak
napomínáme, ať se současnosti nepřizpůsobuje,
ať se snaží žít, jako jsme žili kdysi my před 50 či
60 lety. To se prý žilo jinak a lépe. Ale mládež
nás neposlouchá, protože ona své nejlepší roky
prožívá na začátku 21. století, to je pro ně ten
pravý život a k tomu povede své děti, až je bude
za 50 či 60 let napomínat, aby se nepřizpůsobovali své době a žili tak, jako se žilo kdysi, v roce
2021. Vlastně jsme všichni pořád stejní.
Zdá se, jako by dnešní doba mezi generacemi
čím dál víc rozevírala nůžky. Jako bychom si byli
navzdory komunikačním technologiím vzdálenější než kdykoliv předtím. Když se dnešní
prarodič podívá na svá vnoučata, kterak zírají
do obrazovek mobilů, bezděky se ptá: O co jim
v životě jde? Vidět zajímavé video o nešikovném
řidiči, nechat se strhnout umělým smíchem
v zábavném sitkomu, dozvědět se, že zpěvačka
zhubla o osm kilo nebo si přečíst rozhovor se
sportovcem o tom, jestli chce zvítězit? Jaký je
z takové činnosti na konci dne výsledek? Jaká
nově vytvořená hodnota? A co na konci života?
Jde v životě právě o tohle? Pobavit se a zemřít?
Nic víc není?
Nyní se ale podívejme na opačný pól lidské
populace. Když přichází stáří, člověk se obvykle začíná čím dál víc obracet v myšlenkách do
minulosti, bilancuje nebo lituje tento svět, že
už se nežije tak jako kdysi a že to vlastně jde se
světem a dnešní generací jen k horšímu. Zároveň přestává tomuto světu rozumět, cítí se jím
ohrožen, vnímá ho jako nepřátelský. A někdy
takový rezignovaný senior jen vyhasle a tupě
zírá do čtyř stěn stejně jako teenager do mobilu.

Ví, že lépe už bylo. Opravdu jde jen o to nějak to
tu dožít a zemřít? Nic víc není?
Naše vzájemná oddělenost má za následek,
že nevidíme, jak je úděl nás všech vlastně stejný.
To však dává naději, že i sobě odcizené generace
mohou společnou řeč najít.
Soužití generací v církvi?
Myslím, že právě církev je nejlepším místem,
kde je něco takového možné. Prorok Jóel ukazuje, že je to možné tenkrát, když Hospodin na
nás vylije svého Ducha: „Synové a dcery budou
prorokovat a starci budou mít sny.“

Že děti budou prorokovat, znamená, že se
jako bibličtí proroci nadchnou pro Hospodina.
A že se mladí lidé nadchnout dovedou! Krásně až
divoce. Začnou aktivisticky usvědčovat svět ¥
7

z hříchu, budou zapáleni pro Boží věc. Mládež
oživená Božím duchem má najednou entuziasmu na rozdávání.
A co se stane, když Hospodin vylije svého
Ducha na starce? Vylít na něco vodu znamená
zavlažit to. Závlaha pro seschlý keřík znamená,
že se opět zazelená. A když dostane spršku
Božího ducha seschlý stařík, může to mít nepředstavitelný účinek: Ten rezignovaný, netečný,
lítostný a nic dobrého už neočekávající stařec
začne snít. Může starý člověk snít jako dítě o něčem krásném? Může se těšit ze svých snů, může
žít nějakou zářnou vizí? Když Hospodin vylije
svého Ducha, i starci budou mít sny. A mohou
se o ně dělit s těmi, kdo jim budou naslouchat.
Kruh se uzavírá – mládež může svým zapálením nadchnout i starce a starci mohou předat

své vize mládeži. Ale musí si vzájemně s úctou
naslouchat. Jestliže Jóel prorokuje vylití Božího
Ducha na každé tělo, na starce i jinochy, pak má
vizi multigenerační církve. Je to sen o církvi, kde
synové i dcery budou moci prorokovat a starci
budou moci snít.
Apoštol Petr už před dvěma tisíci let prohlásil: Děje se to. Děje se to, co bylo řečeno ústy
proroka Jóele. A kdo to chce vidět, tak to vidí.
Nejsou kolem nás jen znuděné děti, ale i děti
nadšené. Nejsou kolem nás jen nerudní starci,
ale i ti, kteří o své ideály nepřišli. Není kolem
nás jen konzumní společnost, ale i ta občanská,
které o něco jde, která má jasnou vizi a cíl. A především je tu církev, zvoucí všechny do Božího
království, které nezadržitelně přichází. V onen
den se sny stanou realitou.
Josef Hurta

ROZHOVOR S JIŘÍM HOLÝM, ORGANIZÁTOREM MEZIGENERAČNÍCH SETKÁNÍ

K stáru, avšak s nadějí
O mezigeneračních sporech nebo
naopak soužití lze samozřejmě
teoretizovat, názory na věc máme. Ale
v praxi? Co pro to děláme? Snažíme se,
ale má to opravdu viditelné výsledky?
A co vůbec tím výsledkem má být?
Pokusili jsme se na toto téma zapříst
rozhovor s Jiřím Holým, který patří ke
sboru ČCE v Praze‑ Braníku a našemu
tématu se tam snaží dlouhodobě
věnovat.
Jiří Holý pochází z Hodslavic
u Nového Jičína, ale s rodiči
a s bratrem se v padesátých
letech přestěhoval do Prahy. Ač
z evangelické rodiny, přihlásil se po
gymnáziu na Filosofickou fakultu
UK a napodruhé ho přijali, na
8

začátku sedmdesátých let režimu
ještě občas něco ušlo. Vystudoval
češtinu a němčinu; ve škole byl
jeden z posledních, kdo nevstoupili
do Socialistického svazu mládeže
(takzvané SSM).
Několik let pracoval v nakladatelství,
až se mu podařilo dostat do Ústavu
pro českou literaturu Akademie věd.
Literatura je jeho celoživotní zájem.
Dnes je profesor na Filozofické fakultě,
učí českou literaturu 20. století,
v posledních letech se zabývá hlavně
literaturou s židovskou tematikou,
zvláště holocaustem. Se svojí ženou
žijí v Černíkách poblíž Vraného nad
Vltavou. Mají tři dcery a teď čekají
páté vnouče.

Jak je to s tím vaším evangelickým
pozadím?

Oba rodiče patřili k ČCE, z hlediska evangelické
tradice stojí za zmínku, že maminka pocházela
z Hodslavic, rodiště Františka Palackého, a její
předkové patřili k tajným evangelíkům; po vydání tolerančního patentu se většina vesnice přihlásila k evangelické víře. Dokonce jeden z mých
praprapradědečků šel tehdy od nás z Valašska
přes hory s dědečkem Františka Palackého na
Slovensko, aby tam získali evangelického faráře.
Rodiče byli ale taky členové KSČ (Komunistická strana Československa), otce potom v roce
1970 vyhodili. Oni patřili k těm, co věřili, že
socialismus přinese spravedlnost. Z hlediska
víry tedy o mě pečovala spíš babička, ta mě dala
v Hodslavicích pokřtít, četla mi z Bible, druhá
babička odebírala Kostnické jiskry.

to mezigenerační tam jasně funguje. A z tohoto
hlediska jsou důležité už ty zkoušky, zkouší se
asi šest týdnů dopředu, tam se ten tým stmelí, ať
chce, nebo nechce. Ve sboru máme taky skupinu
starších žen, které se říká „babinec“, ta k tomu
divadlu připravuje pohoštění nebo připravuje
hercům kostýmy. Důležité zkrátka je, že se
to netýká jen herců, že se nějak účastní velké
množství dalších lidí, kteří připravují pódium,
kulisy, osvětlení, hudbu atd.
A vy sám máte v těch přípravách
nějakou specifickou úlohu?

Já pomáhám své ženě, která ty hry píše nebo
upravuje nějaké předlohy. Ona pak má na starosti i ty zkoušky, tak s tím jí určitě taky musím
pomoct. Co je pro to naše divadlo charakteris-

A jak jste se vy sám stal členem ČCE?

Já jsem jako teenager inklinoval k Nové levici,
o víru jsem se začal zase zajímat až během
studia. A potom po svatbě, má žena je po mamince z katolické rodiny, jsme přemýšleli, kde
zakotvit, a vybrali jsme si evangelický sbor
v Praze‑Braníku. Zaujala nás úžasná osobnost
Luďka Rejchrta a máme štěstí, že jeho nástupce,
Jaroslav František Pechar, je také výtečný.
Tématem tohoto čísla jsou vztahy
generací, jejich soužití a to, jak o ně
pečovat. Vy se v branickém sboru
snažíte pro to něco dělat, snažíte se,
aby ti starší a staří nebyli stranou. O co
jde konkrétněji?

Jedno z těch témat jsou naše vánoční hry. Začaly se hrát už za bratra faráře Rejchrta, on sám
s tím začal už ve svém předchozím sboru v Podkrkonoší a tady pak od roku 1973 pokračoval,
hrálo se po celou dobu normalizace… A k vaší
otázce – podstatné je, že ve sboru hraje každý,
kdo má o to zájem, takže teď naposled bylo nejstaršímu herci přes 80. Nemyslím si, že bychom
nějak aktivně mysleli právě na seniory, nikoho
nepřemlouváme, je to zcela spontánní, ovšem

na půdě Filozofické fakulty UK

tické, to je to, že se do poslední chvíle neví, kolik
lidí bude hrát. Obtížné na tom je právě sladit
všechny ty generace.
A druhé téma?

To by byla naše společná letní výprava, taková
sborová dovolená; za tím stojí iniciativa nynějšího kurátora Tomáše Bedrníka, stará víc než
dvacet let. Zpočátku to bylo spíš pro ty mladší,
bylo to sportovnější, ale teď, posledních asi deset let to děláme jinak. Není dost dobře možné
vybrat místo vyhovující osmnáctiletým ¥
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i pětasedmdesátiletým, tak dáváme při výběru
místa přednost rodinám s dětmi a starší generaci. I tak nás ale teď jezdí kolem stovky (!). Ve
sboru je opravdu docela silná skupina starších,
hlavně žen, dvě z nich, Zdenka Kučerová a Ruth
Nývltová, mají spolu se mnou tyhle zájezdy
na starost.
Mohl byste to přiblížit konkrétněji?

Náš první úkol je vybrat místo. To vůbec není
snadné, stovka lidí se hned tak někam nevejde.
Přitom by to nemělo být vysloveně na horách,
ale zároveň to tam musí být hezké. A aby tam
byl taky velký prostor, kde se budeme scházet.
Naposled už se nám podařilo zařídit i mikrobus,

je pravidelně chvíle pro děti. Náš hlavní program
začíná v osm hodin, povídáme si k nějakým daným
tématům buď sami, nebo je pozván nějaký host.
Sehnat takové místo v Čechách jistě
není snadné, a to ta místa ještě ke
všemu střídáte?

Býváme na jednom místě dvakrát, jednou jsme
byli i třikrát, když se nám právě nedařilo sehnat
něco dalšího. Už jsme navštívili asi deset míst.
Máte pocit, že z hlediska toho
setkávání generací má právě tohle
výraznější význam?

Určitě. My jsme u nás v Braníku postavili takovou boční, druhou budovu, tam se teď můžeme
po bohoslužbách scházet u kávy, pořádají se
tam koncerty a další věci, ale to přece jen není
totéž, jako když jsme týden spolu od rána do
večera. Poznáme se daleko víc.
Kolik vlastně bývá v Braníku na
bohoslužbách lidí?

Bývá nás kolem sto dvaceti. Náš dřevěný kostelík
větší množství, jako je to zrovna při vánočních
hrách, stěží pojme. Taky je u nás hodně mládeže, to je dávná tradice, v létě se pořádají tábory,
i vodácký, konají se různé výpravy o víkendech…

u památníku Adalberta Stiftera (H. Planá) sborový výlet

který ty, co špatně chodí, převážel, jezdil s námi
na výlety. I díky tomu těch starších s námi jezdí
dost. A druhý úkol je ty „účastníky zájezdu“
dát dohromady, připravit seznam, kdo vůbec
pojede, a taky připravit program.

A pokud jde o tu seniorskou část, ta
je taky hodně zastoupena? Mají na
faře nějaké své programy? Scházejí se
i během měsíce?

U nás je trochu potíž v tom, že vlastně nemáme
funkční faru, manželé Rejchrtovi tam žili v soukromí, nechodilo se tam, teď tam bydlí Noemi
Rejchrtová, vdova. Proto se vlastně stavěl ten
domeček. Naši senioři se scházejí, ale po bytech,
stejně jako další skupiny.

Jak ten program vypadá?

Začíná se každý den dobrovolnou rozcvičkou,
na níž se podílí jedna z těch starších sester, Milada Borovská. A pak je ranní rozjímání. Přes den
děláme, co chceme, chodíme na výlety pěšky,
jedeme na kole, autem. Večer, hned po večeři,
10

Takže z toho hlediska mezigeneračního,
a na půdě sboru, je na prvním místě ta
nedělní káva.

Určitě. Za bratra faráře Rejchrta se to nedělo, on
měl takový trochu puritánský pocit, že z boho-

služeb máme odejít s poselstvím v srdci a žádné
profánní věci se k tomu nehodí. Měli jsme taky
turistický kroužek, ani to se mu moc nelíbilo.
On s námi nejezdil ani na ty letní pobyty. Ale

tění po bohoslužbách podařilo založit a udržet.
A pokud jde o tu péči o seniory, v tom se hodně
angažuje i Jardova žena Lenka, ona se stará
o ty, kdo nemůžou do kostela přijít, rozváží jim
texty kázání, taky v kostele ohlásí, kdo je třeba
nemocný a bylo by dobré ho navštívit.
Dá se říct, jestli má ta pomoc seniorům
nějaký vývoj? Jestli je snad dnes lepší?

na druhé straně, při loučení po bohoslužbách
vedl se členy sboru dlouhé rozhovory a staral
se o děti v dětských domovech a nemocnicích.
Teď, za Jaroslava Pechara, se leccos změnilo.
Kafe se vaří, díky Václavu Vaněčkovi se pohoš-

Možná je to i otázka toho, že lidé mají víc peněz,
tím pádem můžou na něco přispět, ale to nebude
jen tím; ano, řekl bych, že se to zlepšuje, jsme
asi iniciativnější, snad je i víc možností, my
jsme si mohli dokonce pořídit auto, kterým
některé naše seniory na bohoslužby přivážíme.
A máme několik obětavých řidičů, například
bratra Jaroslava Kulhana, jinak vynikajícího
profesionálního muzikanta, kteří jsou ochotni
si kvůli tomu přivstat. Tak bych řekl – vlastně se
nám daří dobře, snad by to potvrdili i ti, o které
jde především.
připravila Jana Plíšková

KOSTEL JAKO MOST GENERACÍ

Bohoslužby jako slavnost všech generací
Slovo Boží míří k věkovitému starci stejně jako
k nenarozenému dítěti

J

e nedělní dopoledne a v ulicích je zatím jenom
pár lidí. Část z nich má namířeno stejným
směrem a zdraví se už na dálku. Do modlitebny
přicházejí první lidé. S předstihem dorazila sestra ze staršovstva, aby odemkla a zkontrolovala topení, protože některým starším lidem bývá zima.
Teď chystá čísla písní na tabulku. Ve dveřích se
potkala s bratrem, který spěchá do sborové kuchyňky nachystat kávu. Někdo další už mezitím
zapálil svíci na stole Páně a chystá chléb a víno.
Jedna ze sester přinesla kytici, kterou po bohoslužbách rozdělí a cestou domů lidé zanesou pár

květů těm, kteří dnes nemohli přijít. Už dorazil
i bratr varhaník a zkouší si předehru k první písni.
Sestra Němá přichází o hůlce, je ráda, že ji někdo
u vchodu podržel dveře a podal zpěvník.
Když do modlitebny vběhne malý Matyáš,
připadá si tam doma a jako ve svátek. Zná barvu
koberce i vůni zpěvníků, stokrát si prohlížel ornamenty na stole Páně a zkoušel, jestli prostrčí
opěradlem židle ruku nebo i hlavu. Jako doma.
Přitom je tam ale pěkně prostřený stůl, krásná
hudba, lidé na sebe mají čas a všechno má svůj
pořádek. Matyáš ještě neumí číst, většině ¥
11

písniček a některým slovům moc nerozumí, a tak
je moc rád, že si může sednout tam, kde dobře
vidí, a taky, že už ví, co má kdy spolu s ostatními
říkat, kdy si stoupnout, nebo sednout. Líbí se
mu, když se někdy zpívají písničky s kytarou,
houslemi nebo flétnou, nebo když je sám může
doprovázet na dřívka.
Dnes jsou židle v modlitebně postaveny trochu
jinak než obvykle. Připomíná to loď. Uprostřed
je veliká poduška a vedle je postaven košík plný
menších deček, každá jiná. Matyáš se těší a je
zvědavý, co se bude dít.

Při čtení z Bible před kázáním přišla řeč
na bouři a najednou opravdu jako by se ozval
hrom a déšť. Matyáš je překvapen, když slyší,
že v takové bouři Ježíš spal na podušce! Musí si
to s ostatními dětmi vyzkoušet. A ještě kdyby se
všechno houpalo a bylo tu mokro… Jak jenom
mohl Ježíš takhle usnout? Co to znamená? Matyáš poslouchá vyprávění farářky a pak i zkušenosti lidí kolem o různých situacích v životě, kdy
to bývá těžké, jako by byl člověk v bouřce. Sám
si vzpomíná, jak se tuhle bouřky bál.
Pak každý dostává svou měkkou dečku. Společně je připravilo pár šikovných sester. Lidé
všeho věku drží malé peřinky, někdo ji mačká,
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někdo hladí a rovná, Matyáš si ji zkouší dát pod
hlavu… Společně při tom přemýšlejí, kdo nebo
co jim pomáhá nalézt útěchu, uklidnění, bezpečí. Přijde řeč na modlitbu, na lidi, kteří někomu
pomohli, na dobré praktické rady, na situace, kdy
byla útěcha daleko. Vyprávění se ale vrací zpátky
ke spícímu Ježíši: Boží blízkost je úlevou i ve chvílích, kterým sami nevládneme. V důvěře je možné
nalézt pokoj. Podušku. Kázání se blíží k závěru,
a tak se všichni postaví, aby spolu vyznali svou
víru. Matyáš drží v ruce svou dečku a přidává se
ke slovům, která slýchá každou neděli i když si
zatím pamatuje jen některá…
Líbí se vám v takovém shromáždění? Přišli
byste zase, nebo by vás to vyplašilo? Co přesně
a proč? Co se vám líbí, a co ne? Chybí tu něco, co
bohoslužby dělá bohoslužbami a církev církví?
Osoby v tomto příběhu jsou smyšlené. Ale situace by smyšlené být nemusely. Průběh těchto
bohoslužeb popsala anglikánská teoložka Ally
Barrett ve své knize Preaching with All Ages (Kázání se všemi generacemi), v níž se věnuje právě
tématu bohoslužeb jako společnému zvěstování
všech generací.
Také v mnoha sborech naší církve se v posledních letech ptáme, jestli a jakým způsobem se
na bohoslužbách potkáváme napříč generacemi,
které jsou ve sboru zastoupeny.
Při křesťanských bohoslužbách uvádíme
svůj život do souvislosti Božího jednání. Bohoslužby jsou zároveň Božím oslovením a zároveň
lidskou odpovědí. Rozpomínáme se na Boží jednání, obracíme se ke Kristu Ježíši jako ke svému
Pánu, slavíme jeho památku, spoléháme na jeho
přítomnost, vyhlížíme naplnění, naději, novou
skutečnost, která skrze něho přichází. Tenhle
pohyb (Boží k nám a náš k Bohu; od minulosti
k budoucnosti; od individualit k celku) se v bohoslužbách děje pomocí různých prostředků. Jádrem je zvěstování evangelia skrze kázání a skrze
večeři Páně (resp. svátosti). Právě na kázání je
přitom od reformačních dob v protestantských
církvích právem kladen velký důraz. Někdy však
do té míry, že bohoslužby dostávají spíše rysy
přednášky (než slavení) a zbytek je považován

právě za zbytek, který se musí přizpůsobit. A to
včetně účastníků, kteří nejsou schopni kázání
„absolvovat“, ať už z důvodu příliš nízkého, nebo
příliš vysokého věku.

Slovo Boží přitom míří k věkovitému Abrahamovi se Sárou (Gn 18), k mládenečkovi
Samuelovi (1S 3) i nenarozenému Janu Křtiteli
v Alžbětině břiše (L 1). Ve Starém zákoně také
nejednou čteme, že Hospodinův Zákon se
předčítá, modlitby, oběti, zpěvy a vyznávání
se konají, když se shromáždí všechen lid, muži,
ženy, děti i hosté (Dt 31; Joz 8; Ezd 10; Neh 12).
Bohoslužby, i když službu konají oddělení kněží,
se týkají celého lidu Božího.
V Novém zákoně jsou zase křesťané často
nazýváni dětmi Božími, a tak můžeme říct, že
bohoslužby jsou shromáždění a stolování dětí
Božích. Je to přiznaná hra, která má svá opakující
se pravidla, ale přitom je přece pokaždé autentická a nová, když se do ní hráči vloží. Stává se
novou realitou pro každého, kdo přijde, když je
společenství natolik otevřeno, že ho přizve do hry
a pomůže mu přes práh.
Bývaly doby, kdy do kostelů mířily celé rodiny.
Předně, aby si vyslechly kázání. Děti spolu s rodiči i prarodiči seděly a naslouchaly výkladu farářů,

jak to ostatně znaly také ze školy. Společně se
zpívalo a v duchu se lidé přidávaly k modlitbám,
vedeným farářem. Víceméně v logice tohoto nedělního shromažďování fungovala také nedělní
škola, která leckde bývala až po bohoslužbách
a často měla, jak název prozrazuje, poučný, katechetický charakter. Někde ovšem děti odcházely
už z bohoslužeb před kázáním, aby jejich setkání
proběhlo paralelně se shromážděním dospělých
a končilo se společně.
Odcházení dětí do „nedělky“ se stalo v naší
církvi rozšířenou praxí, která přetrvává dodnes.
Byť v současnosti mají tato setkávání často
hravější formu a církev pro ně vydává kvalitní
katechetické přípravy, které v posledních letech
nabízejí kromě biblického výkladu i pestrou
škálu katechetických metod a liturgický rámec,
stále někdy přetrvává dojem, že „standardní“
českobratrské evangelické bohoslužby vyžadují
především soustředěnost na kázání a probíhají
bez problémů tehdy, když se shromáždění rozdělí a děti odešleme někam, kde je zabavíme
a vyučujeme.
Toto uspořádání má bezpochyby své výhody
i nevýhody. Není to ovšem jediný způsob uspořádání bohoslužebného života a rozhodně by
neměla zapadnout otázka, jestli je to způsob
nejpřiměřenější. Jak chceme jako církev žít? Co
a jak chceme předávat? Informace? Zkušenosti?
Lásku, víru, naději? Co si představujeme pod pojmem sborového společenství? A jakou roli v tom
hrají bohoslužby? Jsou ve vašem sboru takovou
hrou pro všechny generace?
Diskuse se někdy ubírají cestami černobílého
vidění. Buď jsou bohoslužby „normální“, nebo
„dětské“ (případně „rodinné“). Buď se musí přizpůsobit děti, nebo dospělí. Buď je to „pořádné
kázání“, nebo „jenom takové povídání“. Buď
se děti musí přizpůsobit, anebo musí odejít do
„nedělky“ atd. Do jaké míry tato „buď, a nebo“
vycházejí z našich zkušeností (a nezkušeností)
a do jaké míry z toho, že si málo klademe výše
zmíněné otázky?
Naléhavost toho, aby do našich životů zaznívalo slovo Boží skrze oslovující kázání, jistě ¥
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zůstává. Způsob, jak spolu žijeme v zaměstnání,
ve škole i v rodině, jak spolu komunikujeme, jak
se učíme, jak se soustředíme, jak slavíme a co nás

oslovuje, se výrazně proměnil. Lidé se učí spoluprací a diskusí, rozvíjením kreativity. V pedagogických přístupech je kladen větší důraz na vlastní
zkušenost, objevování a rozumové zpracování

a přisvojování nových poznatků. Je zajímavé sledovat, jak nás porozumění pro tyto metody vede
i v církvi při doprovázení dětí i dospělých ve víře
zpátky od „školy“ k liturgickému slavení. Mnozí
křesťané napříč denominacemi přitom zároveň
objevují i význam proměny a obnovy bohoslužebného života sboru. Nejde přitom často o žádné
extra nové bohoslužebné novotvary, ale o to znovu
objevit hloubku už známých křesťanských forem,
které pracují se symboly, se smysly i s rozumem, se
slovem i s tichem apod. Základem je přesvědčení,
že církev je inkluzivní společenství v Kristu Ježíši
a že k poznávání skutečnosti, k evangeliu, docházíme z různých směrů. Společně sdílené bohoslužby
různých generací, ekumeny apod. pak není možné
považovat za kompromis nebo občasný ústupek.
Je to bohatství a zisk. Je to radost, že dovedeme
hledat společné, že spolu otvíráme dveře pro působení Ducha svatého a pro působení slova Božího.
Přemýšlení o budoucnosti církve začíná péčí
o bohoslužby a ta jde ruku v ruce s přemýšlením
o našem životě ve společenství. Ostatně kdo jiný
může církvi dát budoucnost než její Pán, v jehož jménu se scházíme a nazýváme se bratry
a sestrami?
Jana Hofmanová, foto: Benfoto

Sdílení duchovních darů
napříč generacemi

R

ozdělená společnost. Heslo, jehož všudypřítomnost a možná už i banalita neubírá
nic na jeho pravdivosti. Každé další téma či
událost s celospolečenskými dopady nás téměř
nevyhnutelně sešikují do dvou znepřátelených
táborů. Církve ale mají šanci se tomu postavit,
nesmiřitelné rozpory vědomě překonávat a budovat mosty. Jednou z oblastí, kde se Pavlovo
„jedno jste v Kristu“ stává viditelnou a prožívanou skutečností, je soužití různých generací.
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Generační konflikty dnes nepatří k těm
nejzávažnějším. Rozdíly mezi generacemi s nálepkami X, Y, Z jsou často uměle přiživovány
a ve skutečnosti tak propastné nejsou. Přesto
čas od času vyplavou na povrch a nepříjemně
vstoupí do veřejného prostoru, jako třeba v souvislosti s koronavirovou krizí. Objevil se názor,
že staří lidé by stejně dříve či později zemřeli,
a tak nemá smysl kvůli nim zastavit život celé
společnosti. Dobře známá je také mezigene-

rační soutěživost v kariérním a mocenském
žebříčku: Mladí obviňují staré, že se zuby nehty
drží jednou získaných pozic a nepustí mezi sebe
nikoho mladšího, staří zase s nelibostí nesou,
že se mladí díky svým znalostem cizích jazyků
a technologií derou dopředu a stávají se rychlokvašenými manažery.
Církev je v tomto smyslu společenství unikátní, protože se zde všechny věkové skupiny
nejen potkávají, ale jsou v Kristu přímo jedním
tělem. To zní velice vznešeně. Každodenní život
sboru ovšem může být mnohem přízemnější.
Ve skutečnosti je mezigenerační propojení
a komunikace spíš úkol než prostá danost. Vzájemné obohacování mezi staršími a mladšími
vyžaduje určité úsilí, není automatické. Je přirozené, že ve sborech obvykle probíhají setkání
podle generačního klíče, protože lidé stejného
věku snadněji najdou společnou řeč a témata
k rozhovoru. Právě proto je ale důležité tento
zaběhaný systém čas od času narušit a sdílení
napříč generacemi podpořit. Církev je totiž
vhodný prostor k tomu, abychom se učili být
vnímaví vůči potřebám a výzvám, které s sebou
různé etapy životního běhu nesou, a sdíleli své
příběhy víry.
Co se mohou naučit mladší od starších?
Kdysi byli senioři pokládáni za studnici znalostí, životních zkušeností či přímo moudrosti.
To už dnes neplatí. Poznatky našich prarodičů
rychle zastarávají (třebaže ne ve všech oborech
stejnou měrou), o životní zkušenosti druhých
obecně nikdo moc nestojí (prý jsou stejně
nepřenosné) a moudrost ve stáří zdaleka není
samozřejmá. Obvykle se od starších nechceme
učit, neřkuli nechat poučovat.
A co se mohou naučit starší od mladších? Také
zde vypadá situace na první pohled beznadějně.
Mnoho starších lidí se (už) nic učit nechce, mají
své životní postoje a názory pevně zakořeněny,
někdy přímo zabetonovány. Někteří z nich se
obávají změn a novinek, jakýkoli vývoj je pro ně
vždy jen k horšímu, do vnímání světa mladých
se ani nesnaží proniknout. Nanejvýš si nechají
vysvětlit, jak se obsluhuje nový model mobilní-

ho telefonu (což ovšem vůbec není špatná věc).
Jsem přesvědčen, že životní oblouk víry
otvírá na vztah mezi generacemi jiný pohled.
Zkušenost seniorů je cenná proto, že v sobě nese
otisk různých zápasů, pochybností a pokušení,
které k životu křesťana patří. Nabízí také způsoby, jak se s nimi vyrovnat, jak zvládat krize víry,
jak hledat duchovní zdroje a sílu jít dál. Životní
zkušenosti jistě nelze mechanicky přenášet
a nabízená řešení bez dalšího přijímat. Každý
z nás jsme jiný. Pokladnice životních příběhů
ale může přinejmenším inspirovat – a snad
také ujistit, že nejsem první ani poslední, kdo
se podobnými problémy trápí.

V církvi jsem mnohokrát potkal seniory,
kteří jako by duchovně nezestárli. Pro zkušenosti mladších generací byli trvale otevřeni,
nestěžovali si na zkažený svět, své názory dokázali přehodnotit. Takoví lidé vděčně přijímali
a okoušeli to dobré, co nové časy přinášejí, nikdy
se nepřestali učit a zrát. Ne vždy se jim podařilo
všemu novému přizpůsobit a adaptovat se na
změny, ale nezatrpkli. Být duchovně mladý
neznamená ignorovat a popírat vlastní stárnutí
a ubývání sil, ale znamená přestat si idealizovat
zašlé časy a žít s vědomím, že Kristus pro nás to
nejlepší nachystal až na konec.
Na náhrobky se kdysi psávalo: Co jste vy, byli
jsme i my – co jsme my, budete i vy. Škoda, že si
tuto pravdu uvědomujeme jen tváří v tvář smrti
a málo se jí řídíme v našem soužití. Jak jsme na
tom s mezigeneračním sdílením duchovních
darů v církvi?
Ondřej Kolář
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Na odpočinku

T

vrzení, že mezigenerační spory jsou nevyhnutelné, u nás fatálně existuje a nedá se
s tím hnout. Copak si může rozumět patnáctiletý kluk s osmdesátiletou paní? Ale proč vlastně
ne? Není tohle tvrzení trochu umělé?
Klasický příklad, kterým se řečené generační
neshody s oblibou dokládají, jsou politické postoje. Volit toho či onoho prezidenta, tu či onu stranu,
to je věc generační. Ke mně však zrovna tenhle
příklad mluví jinak, tak očividné to zdaleka není.
Třeba se svými dětmi jsem jednoznačně na stejné
„linii“, generace negenerace. Je sice pravda, že
na demonstraci bude daleko víc třicetiletých než
sedmdesátiletých, to je ale přece především věc
energie, fyzických schopností, zdraví a tak dále,
nikoliv v první řadě názorů.
Připusťme, že generační neshody jakoby existují, avšak jejich příčinou paradoxně není věk sám.
Příčina je myslím v tom, že ten mladý a ten starý
nemají šanci se potkat, sejít! Senioři se nám totiž
nějak ztratili, nejsou prostě vidět. Jak potom mají
s těmi mladými mluvit? Pak tu ovšem generační
propast zeje. Oni nejsou vidět na ulicích, vůbec nechodí do hospod, a to by přece mohli, nevěřím, že to
je primárně otázka peněz. Týká se to spíš mentality,
možná je to i zlozvyk… Jak se to ale mohlo stát? Je
to něčí vina?
Žila jsem čtyři roky v Budapešti, a tam je úplně
normální, že v restauracích a kavárnách je těch
starších docela dost, tam umějí žít! Jak elegantně
pijí kávu! A jak elegantně, vkusně jsou oblečeni!
Chodí tam totiž i do módních obchodů. Zatímco
jdu‑li do krámu s oblečením v Praze, připadám
si divně, nepatřičně, ve svém věku jsem tam totiž
spolehlivě sama! Ta věková propast je obrovská, nevidím tam nikoho ani o deset let mladšího… Potom
je přirozené, že náctiletý nebo menší, pokud nemá
nablízku babičku nebo dědečka, toho starého člověka nemá kde potkat. Bodejť by tedy tahle propast
nevznikala. Tady jsme dle mého u jádra. A ještě
bych dodala, možná s nadsázkou, ta budapešťská
zkušenost se mi potvrzovala i třeba v Srbsku, Ru16

munsku… Že by to byla otázka evropského západu
a východu? Něco by na tom být mohlo.
Ale to není všechno. To, že se naši lidé nepotkávají, se netýká pouze věkově extrémních skupin.
Potkáváme se dnes méně i my; mí vrstevníci, kamarádi ve sboru, a vůbec nemusíme náležet k těm
hodně odlišným generacím. Což je téma, které mě
pálí o dost víc než takzvané generační spory.
Doba je holt jiná a my „jdeme s dobou“. Za komunismu nám doba přála, ta raná devadesátá ještě
taky ušla. Kolik se toho tenkrát dělo! Deset lidí na

návštěvě, nacpáni v malém pokoji, to bývalo přece
normální. 15, i 20 lidí na něčí zahradě, nádhera.
Nebo hromadně na výlet! Kam se tohle všechno
podělo? Teď přeje doba nám zavřeným, nám, co
o tu širší společnost už tak nestojíme. To ale prosím není v první řadě nedostatkem času. Jistě že
práce je nad hlavu, ovšem pak máme taky nárok
na odpočinek. A tak odpočívá ten postarší, ten
starý, odpočíváme i my věku středního nebo jakého,
odpočívají, u televizí a počítačů, i ti mladí a malí.
Ti odpočívají, místo aby lítali venku. Nu tak až si
všichni řádně odpočineme, třeba se zase potkáme.
Mluvit s druhým je přece rozhodně bohulibé, to
platí na věky věků.
Jana Plíšková

OTÁZKA NA TĚLO

Co podnětného vám může dát soužití nebo hlubší hovor
s člověkem úplně jiné generace?
Soužití dvou generací bývalo traumatem a vděčným literárním námětem. My jsme se s manželem
pokusili o výjimku z pravidla. Po svatbě (1960)
jsme byli přesvědčeni, že společná domácnost
s jeho rodiči nebude pro nás dva generačním problémem. Život záhy naše odhodlání prověřil.
Rok po narození dcery jsem onemocněla, manžel
pracoval na směny a péči o dítě převzali prarodiče.
Po čtyřech letech se přece jen ukázala potřeba více
soukromí obou rodin, i rozdělil se byt, což bylo
později výhodou při péči o babičku; dožila se 95 let,
poslední čtyři roky v DD. Pro dceru bylo soužití
s prarodiči podnětným poučením pro její vlastní
život. Řízení Boží, ale i dobrá vůle a úcta k rodičům
byly tím pevným základem… Věra Grögerová
Odpovím klasickým klišé, které je však podle
mě zcela na místě. Za nejvýznamnější aspekt
takového soužití či rozhovoru považuji předávání osobních zážitků z dob minulých. Sdílení
vlastních pocitů, prožitků a postojů je vždy
velmi cenné a do jisté míry nenahraditelné
jen pouhým studiem historických faktů. Naši
rodiče, prarodiče a zejména pak praprarodiče
byli svědky hrůzných událostí 20. století. Pocítit
jejich zážitky je tak nejen zajímavé, ale i zcela
žádoucí, a to proto, abychom se vyvarovali stejných chyb a téhož osudu.
Šimon Pospíšil
Svět, ve kterém žiju, se od toho, do kterého jsem
se narodila, epochálně liší. Nevyznám se v něm,
nerozumím ani jeho slovníku. My jsme vyrostli
na žalmech, dnešní „mládež“ na písních Miloše
Rejchrta a zpěvníku Svítá. Varhany nebo kytara,
chválíme stejného Boha. Prožíváme hroznou dobu.
Život bez problémů Bůh ale neslibuje a máme o co

se opřít. Vždyť „spoléháme na naději a jsme si jisti
tím, co nevidíme“. Je nás málo, a ještě nás ubývá.
Ale přece právě ten „ostatek“, „proutek vyrostlý
z pařezu“, jsou to „símě svaté“ a jemu jsou adresována velká zaslíbení. Době, v níž žiju, rozumí více
moji pravnoučci‑předškoláci. Já se v ní ztrácím. Ale
ta nosná slova biblické zvěsti o víře, naději a lásce,
ta znám, slýchám je přece od počátku. Vím, že platí.

Věra Lukášová
Ač žiju s maminkou celý život, vždy mne překvapí, že některé věci vnímáme vlivem generačního rozdílu a odlišných zkušeností zcela jinak.
Máma je zvyklá užívat v běžném hovoru slovo
cikán, pro mne má pejorativní zabarvení. Máma

hledí na rusky hovořící osoby s nechutí, já k nim
mám neutrální postoj. Máma sáhne při hledání
informace do knihovny, já vyzkouším Google.
Abych nezmiňoval jen maminku, vždycky mě
bavilo vyprávění všech starších lidí; sednout si
a poslouchat. Svět, který zažili, se od dnešního
tolik lišil, liší se však hlavně jejich pohled na svět.
Je škoda, že v dnešní uspěchané době mnozí mladí nemají čas se zastavit a podívat na svět optikou
člověka jiné generace, někdy tak odlišnou.

Vojtěch Úlehla
JPl
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NÁSTĚNKA

ISYNODNÍ RADA I

Ze zasedání synodní rady
1. 12. a 15. 12. 2020 vybíráme:
Sbory a pracovníci
Synodní rada pověřuje sestru Alenu
Zapletalovou jako seniorátní pastorační
pracovnici pro mládež Moravskoslezského seniorátu na pracovní úvazek ve
výši 100 % na období od 1. 1. 2021 do
31. 12. 2021.
SR pověřuje sestru Marii Matoulkovou
jako pastorační pracovnici ve sboru
Brno I na pracovní úvazek 0,25 na období
od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.
SR pověřuje sestru Helenu Pacasovou
jako pastorační pracovnici ve sboru
Brnz I na pracovní úvazek 0,25 na období
od 1. 1. 2021 do 28. 2. 2021.
SR pověřuje sestru Evu Havlíkovou
Hvězdovou jako pastorační pracovnici ve
sboru Brno I od 1. 3. 2021 do 31. 12. 2022.
SR pověřuje sestru Drahomíru Pešlovou
jako pastorační pracovnici ve sboru
v Sázavě na pracovní úvazek 0,25 na
období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.
SR pověřuje bratra Libora Nejedlého jako
pastoračního pracovníka ve sboru ve
Valašském Meziříčí na pracovní úvazek
0,25 na období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.
SR pověřuje bratra Oto Tichého jako pastoračního pracovníka v Merklíně u Přeštic
18

na pracovní úvazek 0,5 na období od
1. 1. 2021 do 31. 12. 2021.
SR s okamžitou účinností obnovuje
bratru Bobu Helekiu Ogolovi způsobilost
k ordinované službě faráře v naší církvi.
Správa církve
Synodní rada jmenuje k 1. 1. 2021 členkou
správní rady Personálního fondu sestru
Miriam Kalhousovou. SR se také před
zasedáním sešla se správní radou PF
a společně projednali aktuální záležitosti.
Při té příležitosti také poděkovala odstupujícímu členu Pavlu Stolařovi.
Financování církve
Synodní rada schválila žádost 31R
„NeKostel: otevřené evangelické společenství kolem kostela Martin ve zdi“ do
grantového systému pro rok 2021.
Ekumenické vztahy
Evangelická luterská církev v Bavorsku zve na příští rok jednoho našeho
zástupce na Ekumenický studijní kurz
v Josefstalu. Synodní rada deleguje
Jakuba Pavlúse.
SR souhlasí, aby bratr Alberto Rocchini
vykonal vikariát v naší církvi. Zároveň
pověřuje ekumenické oddělení, aby
komunikovalo s Evangelickou luterskou
církví v Itálii ohledně spolufinancování
vikariátu.
Valné shromáždění Ekumenické rady
církví odsouhlasilo návrh ČCE na zřízení
pracovní skupiny pro právní otázky.

Generální sekretář vyzývá členské církve, aby do této pracovní skupiny jmenovaly své zástupce. Každá církev může
jmenovat více zástupců, je však třeba
určit, který bude mít hlasovací právo.
SR deleguje do pracovní skupiny ERC
Adama Csukáse jako člena s hlasovacím
právem, jako dalšího zástupce ČCE navrhuje Daniela Bartoně.
Hospodářské věci – vnitřní
Synodní rada schvaluje smlouvu o úvěru
ve výši 15 000 000 Kč s fixní úrokovou
sazbou 1,9 p. a. na 10 let. Úvěr bude
využit ke krytí výdajů spojených s plánovanou rekonstrukcí prostor v přední
části Husova domu. Sjednání úvěru
schválil 35. synod na svém 2. zasedání
v září 2020.
ČCE obdržela splátku státní finanční
náhrady za rok 2020 v celkové výši
83 985 502 Kč. SR rozhodla o rozdělení
této částky v souladu s usnesením
synodu a s návrhy investičního výboru
na grantový systém ČCE, Diakonii,
prostředky na mzdy duchovenských
zaměstnanců a investiční nástroje ČCE.
Část prostředků byla rovněž oddělena
pro potřeby financování výstavby budov
škol EA prostřednictvím půjčky z PF,
schválené synodem.
Diakonie ČCE
Synodní rada uvolňuje prostřednictvím
Střediska humanitární a rozvojové spolupráce Diakonie ČCE částku 50 000 Kč
z Fondu sociální a charitativní pomoci
pro organizaci Otcův dům na Ukrajině,
která pečuje o děti na ulici.
Rekreační střediska
Synodní rada jmenuje Michaela Erdingera členem kuratoria Tábora Jana Amose
Komenského Běleč nad Orlicí k 1. 1. 2021.

Zahraniční dary
Synodní rada doporučuje projekt sboru
ve Škvorci na zařazení do Projektkatalogu GAW 2022.
Různé
Synodní rada poskytuje dar z. s. Evangnet ve výši 30 000 Kč.

V. Zikmund/ARo

I VZDĚLÁVÁNÍ I

Farářský kurz 2021 zrušen
Místo letošního kurzu ovšem SpEK připravil dvě jiné akce. Nejen kazatele zve
k online bohoslužbám, které se konají
25. ledna 2021 a povede je bratr Petr
Pivoňka ze Zlína. Zájemci o účast se do
15. ledna přihlásí na www.spek.evangnet.
cz, kde obdrží podrobnější informace ke
sledování (link apod.).
Druhá událost je Farářský den, který
SpEK připravuje na 7. června 2021, místem
setkání budou Parbudice. Kromě odborné
přednášky se zde také sejde valná hromada SpEK.
Pro podrobnější a aktuální informace
sledujte web SpEK www.spek.evangnet.cz.

I EKUMENA I

Alianční týden modliteb 2021
Česká evangelikální aliance organizuje
Alianční týden modliteb i v roce 2021;
uskuteční se v termínu 10.–17. 1. 2021 a nese
motto Tváří v tvář. „Právě pojem tváře
je přitom jeden z důležitých biblických
motivů, spojených s tématy blízkosti,
přítomnosti, bezprostřednosti, hledání
a vztahu. ATM 2021 proto bude inspirován
texty, v nichž Boží tvář nebo setkání
¥
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tváří v tvář s Bohem či lidmi hrálo v Písmu
nějakou zajímavou roli. Zároveň budou
modlitební témata reflektovat i zkušenosti

a výzvy spojené s covid-19 a potřebami,
které epidemie vyvolala,“ vysvětlují organizátoři výběr motta.

I EKUMENA I

Papež ve svém vánočním projevu
vyzval k bratrství
Papež Fratišek pronesl 25. prosince 2020
své tradiční požehnání Urbi et orbi. Ve
svém poselství zmínil současnou koronavirovou pandemii, přičemž apeloval na
zodpovědnost a mezinárodní soudržnost
při jejím řešení. „O Vánocích slavíme světlo
Krista, který přichází na svět a přichází
pro všechny, nikoli pouze pro některé. Dnes, v tomto temném a nejistém
„pandemickém“ čase, se objevují různá
světla přinášející naději, k nimž náleží

I EKUMENA I

Týden modliteb za jednotu křesťanů
Ekumenická rada církví a Česká biskupská
konference srdečně zvou k účasti na Týdnu modliteb za jednotu křesťanů, který se
bude konat v termínu 18.–25. ledna 2021.

Texty k tomuto setkání připravila
monastická komunita v Grandchamp. Za
téma zvolila verš „Zůstaňte v mé lásce,
a ponesete hojné ovoce,“ který vychází
z Janova evangelia 15,1–17 a shrnuje povolání komunity věnovat se modlitbě, smíření
a jednotě církve i lidské rodiny.
Podrobnější informace a modlitebního
průvodce naleznete na webu ekumenickarada.cz.
20

také objev vakcín. Pokud však tato světla
mají osvěcovat a přinášet naději celému
světu, musí být k dispozici všem. Prosím
všechny: státníky, nesoucí odpovědnost,
firmy, mezinárodní organizace k podpoře
spolupráce, nikoli konkurence, a k hledání
řešení pro všechny, očkování pro všechny,“
prohlásil František.
Dále zmínil války a nepokoje, které zmítají současným světem, jako
např. situaci na Blízkém východě, ozbro-

jené konflikty v Sýrii, Libii, či Náhorním
Karabachu, ale také humanitární krizi
v Burkina Faso, Mali a Nigeru, připomněl
také země jihovýchodní Asie, které
postihly přírodní katastrofy.
Ve svém poselství opakovaně apeloval
na snahu o obnovení bratrství a jednoty.
„Všichni jsme na stejné lodi. Každý člověk
je můj bratr. V každém vidím odlesk Boží
tváře a v trpících objevuji Pána, který mne
žádá o pomoc. Vidím jej v nemocném,
v chudém, v nezaměstnaném, v marginalizovaném, v migrantovi a uprchlíkovi,
všichni jsme bratři a sestry,“ prohlásil
římský biskup.
Vymezil se naopak vůči nacionalismu
a individualismu: „Nemůžeme dopustit,
aby nám uzavřený nacionalismus zabránil
v životě pravé lidské rodiny, jaká jsme. Stejně tak nemůžeme připustit, aby v nás zvítězil virus radikálního individualismu, který
nás činí lhostejným vůči utrpení ostatních
bratrů a sester.“
Požehnání Městu a světu pronesl papež
výjimečně uvnitř Apoštolského paláce,
aby se s ohledem na pandemii zabránilo
srocení davů věřících. Účastnilo se tak jen
několik desítek lidí, především biskupů
a kardinálů.
radiovaticana.cz/ARo

I ČESKÝ BRATR I

Parapodcast – nový pořad
Českého bratra
S novým ročníkem připravuje redakce
ve spolupráci s mládeží cyklus podcastů
(audioher), které dramaticky zpracovávají
některé příběhy z knihy Parabible Alexandra Fleka. První, pilotní díl si mohli čtenáři
poslechnout již 23. prosince, šlo o vánoční
speciál s názvem Najdete ho jako miminko.
Dostupný je na www.soundcloud.com/
ecirkev, kde také najdete všechny další

díly Parapodcastu. Budou vycházet každý
měsíc, celkem se tedy můžete těšit na
11 dílů. Parapodcast vzniká s laskavým

svolením Alexandra Fleka, autora knižní
předlohy a ředitele nakladatelství Biblion.

I CÍRKEVNÍ TISK I

Sbírka kázání – errata
Omlouváme se za následující tiskové
chyby, které se vloudily do Sbírky kázání I 2020/2021:
• vadný obsah (stránky neodpovídají):
Na vyžádání zašleme opravenou verzi
v PDF k vytištění (sbory je již obdržely)
• posunutý nadpis do textu na s. 79
• základ kázání Soud a odpuštění Libora
Chaloupky je z 2. knihy Samuelovy, nikoli
Soudců
• Děkujeme za shovívavost a věříme, že
i přes drobné nedostatky zachováte
Sbírce kázání přízeň.

I OZNÁMENÍ I

Nabídka profesionálního kácení
Rizikové kácení stromů a ořezy za pomoci
horolezeckých technik.
Tel: 725281406.
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MLÁDEŽ

Evangelická?
(Prague Pride 2019)
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POHLEDEM MLADÉHO ČLOVĚKA

Co je to být křesťan?

D

ovolte mi, abych se představila – jmenuji se
Karolína Urbánková a jsem věřící.
Moje jméno je to, co mě identifikuje. Už z něj
můžete vyčíst nespočet zajímavých informací
o mé osobě. Vy, co jste se se mnou někdy setkali, si
pravděpodobně vybavíte tvář, případně i nepřeslechnutelný smích. Je ale moje jméno to, co určuje,
kdo jsem, jaká jsem, jak se chovám?
To, že jsem věřící, o sobě říkám celkem často.
Ano, věřící; možná to zní zvláštně, ale preferuji
to např. před slovem křesťanka nebo evangelička.
Co to slovo říká o mně samotné, je jen to, že věřím,
snad že mám víru v Boha. Konkrétně v Boha ve
třech osobách; (1) v Boha Otce, toho Nejvyššího,
kterého se občas trochu bojím, (2) v Boha – Ducha,
který je s mými přáteli a rodinou a všude tam, kde
je krásně, a nakonec (3) v Boha Syna – Ježíše, který
je můj bratr, se kterým se radím. Nepřipadá vám,
když se identifikujete jako evangelík, že si lidi okolo
vás nemusí uvědomit, co to znamená? Možná je napadne církev, snad i konkrétní církevní příslušnost.
Třeba si vybaví i nějakého kamaráda nebo známého, co tam chodí taky. Tím nechci církev nijak
kritizovat, naopak je velmi potřebná, asi tak jako
spánek po náročném dni. Ale pořád je to organizace, která si stanovuje své cíle, někam směřuje, má
své vedení, stejně tak účetnictví a další věci, které
jsou pro její činnost nutné. Jaký by měla ale smysl
výtečně prosperující organizace, kdyby fungovala
jen na papíře? Kdyby nepředávala myšlenky víry,
naděje, lásky, kdyby nedávala společenství, útěchu,
útočiště, pomocnou ruku?
Důvodů, proč chodím do kostela, je hodně
a poměrně často se mění. V první řadě v církvi nalézám útočiště, čas ke ztišení a modlitbě, hlavně ve
formě každonedělních bohoslužeb, v druhé řadě
pak společenství. Nemám na mysli jen mládež,
ale především nedělní setkání v kostele/modlitebně. Kde jinde se potkávají všechny generace
lidí, kteří spolu nejsou pokrevně příbuzní? Zde
můžu všechny své radosti, ale i strasti nechat bez

okolků plynout. Jako věřící mám obrovské množství výhod. Sdílíme společně jednu, a přitom vždy
unikátní víru v Pána Boha. Sdílíme spolu prostor
ke ztišení, přímluvné modlitbě, čas strávený čte-

ním Bible, pobožnostmi, přednáškami. Sdílíme
hledání Boha, sebe sama, společenství, a nakonec
i sociální identitu.
Tak to jsem já – věřící, evangelička, kamarádka,
dcera, sestra, přítelkyně, varhanice, studentka,
prostě Karolína.
Kája Urbánková, kresba: A. Kleinová
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POHLEDEM FARÁŘE

Kdo jsi?

„K

do jste?“ To je otázka, kterou občas dostanu.
Většinou ji vyřídím tím, že odříkám jméno,
příjmení. Někdy chtějí ještě rodné číslo nebo ukázat občanský průkaz. A někdy musím přidat ještě
funkci, roli nebo úkol, s kterým tu jsem.

Kdo že jsem? Co se ode mě dá čekat?
Když jsem se někdy cítil zavázán, když jsem
někdy dal slib a držel se jej, bylo to zvláštní. Sice
to poutalo, ale taky neslo. Otázka „kdo jsem“ už
nevyváděla tolik z míry. Když někomu ze srdce
odpovídám, vím mnohem víc, kdo jsem.
Ale když jsem dal slib a porušil jej, tak ta
otázka v srdci pálila o to víc.
Někdy pocítím oslovení, srozumění s něčím,
s nějakou myšlenkou, obrazem, melodií, vzpomínkou, s nějakou krajinou nebo i s druhým
člověkem… A potom jako když všechno do sebe
aspoň na chvíli zapadne, propojí se, rozvlní.
Krásné.

Kdyby se ptali dál, co by o mně mohli ještě chtít
vědět? Kdyby mě chtěli identifikovat s definitivní
jistotou, chtěli by DNA? Co ta by o mně řekla?
Kdo že jsem? Většinou to zvládnu snadno
vyřídit. Ale občas mi ta otázka rozechvěje celé
srdce, a to pak jako by se mělo rozpadnout!
Proč to mám jako úkol – někdo být? Nestačilo by být jen tak nebo třeba být jen tady a teď?
Kdybych se tak mohl nechat unášet tím, co přichází. Ale to nikdy nedokážu úplně a na dlouho.
Otázka se vrátí: Kdo že to jsi?! „Pírko ve větru“…
To se ale stydím říct.

Kdo že jsem?
Nedělá mě ta otázka osamělým? Protože „já
jsem“, já musím být ten „jiný“, originál, jedinečný, musím mít svou vlastní (osobní) identitu.
Ale někdy ta otázka probouzí zájem, touhu,
protože se sice ptá po mně, ale přitom se ptá i po
jiných: „S kým bys mohl být?“ Vím, že je možná
příbuznost, že se děje zavázání s jinými, když se
s nimi identifikuji… (a dokonce oni se mnou).
Někdy mě napadne, někdy se mi dokonce zdá,
že souznění se děje snad až mezi nebem a zemí.
Pavel Jun, kresba: A. Kleinová

BIBLICKÉ PŘÍBĚHY V DNEŠNÍ DOBĚ

Jób a koronavirová pandemie

U

ž před nějakým časem jsem si v rámci druhé
vlny pandemie vzpomněla na starozákonní
příběh o Božím služebníku Jóbovi. Který překonal všechny bolestivé zkoušky, jež na něho satan
nastražil. Přišel o všechno své služebnictvo,
o celý majetek, o své syny a dcery, byl postižen
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vředy. Ale i po tom všem zůstal Hospodinu věrný a přijímal svůj osud tak, jak přicházel. Když
se nad tím zamyslíme, je to dnes dost podobné
jako v Jóbově příběhu, až na to, že je vše zasazeno do rámce koronavirové pandemie. Postupně
se to na nás vše valilo a ze zdánlivě neškodné-

Miroslav Rada: Bolestný Kristus

ho koronaviru se vyvinul virus, který ohrožuje
každého z nás. Stejně tak, jako byl Jób podroben
zkouškám satana, i my jsme museli respektovat
a přijímat nová vládní protikoronavirová opatření, ač občas absurdní. Začalo být povinné nošení
roušek, začaly se zavírat obchody, žáci a studenti
byli odvoláni ze škol a nastala distanční výuka,
v kostelech se nemohlo zpívat, a nakonec jsme
se ani nemohli scházet k bohoslužbám. Mnozí
lidé začali ztrácet naději, že bude zase jednou
všechno normální, jako bylo předtím, než se
zákeřný virus objevil a začaly přibývat denně
desítky, a pak dokonce tisíce nově nakažených
lidí. Ano, je těžké si v této době uchovat dobrou
náladu, nepodléhat trudnomyslnosti a neztrácet
naději, že opět budeme žít bez roušek a mnoha
omezujících opatření, která se nadto často mění…

O to více jsem v současné době vděčná za sociální
sítě, díky kterým můžeme se svými blízkými, přáteli a spolužáky zůstávat v kontaktu i na dálku. To
je přínos té nepříjemné situace – nutí nás poradit
si s problémem nutného odloučení, hledat nová
řešení a zdokonalovat se v technické rovině, v používání moderních komunikačních technologií.
Právě díky tomu se můžeme scházet se skupinou
mládeže, se staršovstvem, na poradách, můžeme
sledovat bohoslužby a tak dále… A protože, jak
víme z Bible, se nad Jóbem Hospodin smiloval,
jeho utrpení skončilo a mohl začít znova, tak i my
bychom neměli přestávat věřit, měli bychom neztrácet naději, doufat, že není všem dnům konec.
Že náš život i naše budoucnost jsou v týchž rukou,
jako byl Jób; v rukou Božích.
Majda Lapáčková
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HUMANS OF ČCE

Tomáš Blažek
Loni pokřtěn v ČCE, letos nastoupil na ETF

„Najít Boha v mých patnácti letech pro mě bylo to největší vítězství. O to více, když mě zavedl
do církve, ve které se cítím dobře a opravdu přijatý. Kromě společenství fajn lidí a místa, kde
můžu svůj vztah s Bohem budovat, mi ČCE dala také motivaci pro studium teologie a ambici
stát se do budoucna farářem.“
Anežka Hálová, foto: archiv respondenta
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MOJE CÍRKEV

„Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou
radost, která bude pro všechen lid.“
(u kostela sv. Jiří v Panenském Týnci)
foto: ARo
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Z BUDOUCNOSTI

Bohoslužby přes internet
T

y, budoucí čtenáři tohoto trochu vyšedlého
výtisku, pokud jej čteš v roce 2025 nebo ještě
později, ty už se nad tím snad jen blahosklonně
usměješ. Jak jsme se v roce 2020 usilovně snažili
pořádat bohoslužby přes internet, jak jsme si mysleli, že aspoň částečně a nouzově nahrazují život
církve. Jistěže se zčásti usmíváš nad technickou
podobou těch videí, protože vaše IT přístroje, i ty
v běžném užívání, už jsou na mnohem vyšší úrovni. Buď však spravedlivý a aspoň toto oceň – za
pouhých pár měsíců jsme se naučili ty věci dělat
lépe a lépe. Vždyť i v neumělosti může být někdy
půvab, jistě se ještě i vy díváte rádi na černobílé
filmy z počátku kinematografie.
A uznej prosím i následující: Bylo to přece právě
toto naše naivní spoléhání, které vám pomohlo si
ujasnit, že živé scházení je pro církev naprosto nenahraditelné. My jsme takto mezi sebou zpočátku
udržovali povědomí sounáležitosti. Až postupně
nám docházelo, že tím podporujeme naše odtržení
od reality. Tedy to, co jsme mnozí vlastně vůbec
nechtěli. Ano, byla to náhražka, která se „přejí“
a zprotiví. – Víc o tom psát nebudu, přáli bychom
si mít vaše zkušenosti.
A tak na závěr jen perličku: Nevěřil bys, jakou
jsme měli radost, když nám pod našimi videi na-

skakovaly počty shlédnutí. Připadalo nám, že nás
takto může sledovat a sleduje možná více lidí, než
by přišlo do kostela naživo. Možná jsme si i mysleli,
že děláme konečně misii? Samozřejmě jsme věděli, přinejmenším každý sám u sebe, že dívat se na

youtube je něco jiného než živá docházka, že ta čísla
naskakují už za pár sekund, když se jenom podíváme, jak to ten den kazateli slušelo, že to počítadlo
nezjistí, jestli jsme u monitoru nebo vaříme vedle
oběd, ale stejně nám ta čísílka na celosvětové síti
dělala dobře. Tak se nám nesměj. Vy přece určitě
děláte zase své chyby. 
Aleš Wrana

SAMOFINANCOVÁNÍ CÍRKVE

Úzkost z budoucnosti?
Už sedmý rok se náš stát nestará, jak budeme utrácet finance

„Ú

zkost, jak to bude s námi a našimi sbory
vypadat za pár let.“
Tato slova z letáčku o pěti procentech a hlavě
vzhůru mě přinutila k zamyšlení. Předně proto,

že úzkost samotnou Bible příliš nedoporučuje
(J 14,1) a já k ní, z pozice ekonoma, navíc neshledávám žádné objektivní důvody. Odvažuji se tvrdit,
pokud v některých sborech úzkost panuje, že ¥
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je způsobena jen pravidly, která si pro své finanční
toky nastavila ČCE sama.
Jako jeden z hlavních objektivních důvodů
naší úzkosti je nám předkládáno tvrzení: „Už
sedmý rok se náš stát nestará o to, jak budeme
finance získávat.“
Autoři prominou, ale tento výrok považuji za
mystifikaci. Náš stát se o nás naopak před sedmi
lety postaral. Do příštích třiceti let nám přiznal
pohledávku (za sebou samým) ve výší tří miliard
Kč. (K rozlišování pojmů „dotace“ a „náhrady“
není v případě ČCE žádný věcný důvod – jedná se
o dělení čistě účetní a psychologické.) Výše státní
dotace činila v roce 2013 asi 83 mil. Kč. Dá se tedy
jinými slovy říct, že stát přiznal ČCE dotace (v dosavadní výši) minimálně na dalších třicet pět let.
Jediným podstatným rozdílem je, že dotace přestávají být účelově vázány. Takže pravdivý výrok zní:
„Už sedmý rok se náš stát nestará o to, jak budeme
finance utrácet.“
Abychom se zbavili ekonomické úzkosti a trvalé závislosti na státních financích, je průměrná
pětiprocentní obětavost podmínkou nutnou,
nikoli však dostačující. Za současně nastavených
podmínek totiž ani platby členů církve v této výši
financování kazatelských platů moc neřeší.
Velké a bohaté sbory se bez ní obejdou a malým nebude k financování plného kazatelského
úvazku stačit.
Nezbytnou podmínkou je restrukturalizace
církve. Současná organizační struktura ČCE
vznikala za velmi odlišných podmínek. Sbory
byly početnější, mobilita evangelíků nesrovnatelně menší a kazatelé byli namísto dnešního
kvazi ekonomického tlaku vystaveni hrozbě
odebrání státního souhlasu. Další vývoj velmi
pravděpodobně spěje k počtu asi 80 sborů, s maximální časovou dostupností 20 až 30 minut,
které budou dostatečně početné, tedy ekonomicky soběstačné, lépe věkově strukturované
a akceschopné. Nebo dostatečně bohaté.
Tuto, z mnoha důvodů prospěšnou změnu lze
bez pachutě hořkosti provést jen za jedné podmínky, a tou je dobrá vůle. Dobrá vůle evangelíků
obětovat cestě na bohoslužby podobný čas jako
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cestě do zaměstnání či k lékaři, dobrá vůle překonat
všechny osobní a ekonomické spory, dobrá vůle
kazatelů sloužit tam, kde jich je třeba, bez ohledu na
atraktivitu místa působení (což nutně neznamená
méně prestižní adresu trvalého bydliště, viz inspirativní místo druhého faráře v Českých Budějovicích s působištěm v Kaplicích). V neposlední řadě
je to i dobrá vůle synodu nastavit ekonomická
pravidla tak, aby kazatelé nemuseli odcházet ze
služby předčasně.

Cestu, která k tomuto cíli vede (asi 80 sborů se
100–120 úvazky), lze zajisté urychlit restriktivní
finanční politikou, tedy rychle rostoucími odvody
do PF. Dle současného modelu těchto odvodů lze
tak očekávat, že v následujících pěti letech výrazně
poklesne poptávka po kazatelských úvazcích. To
donutí mnohé kazatele opustit ještě v produktivním věku své povolání a zároveň to velmi omezí
možnost uplatnění nové kazatelské generace.
Tito kazatelé pak mohou po roce 2030 v optimální
struktuře církve chybět.
Tedy zpět k té úzkosti. Mě osobně spíš pojímá
„úzkost, jak to bude s našimi faráři vypadat za pár
let“. Tito kazatelé se mohou v současnosti jevit
z hlediska samofinancování (v jistých dobách
se tomu říkalo také „kontrola korunou“ nebo
„chozrasčot“) jako nadbyteční. Z hlediska primárního poslání církve jsou ale nepostradatelní (Lk
10,2). Na situaci bychom měli nahlížet i z pozice
slušného chování k našim kazatelům (Ga 6,10),
z nichž mnozí nastupovali do služby či ke studiu
teologie v docela jiné době, za docela jiných podmínek. Přihlédneme‑li k věkové struktuře kazatelů
a k současnému počtu studentů na ETF, dá se
poměrně přesně předpokládat, že se na zmiňo-

vanou rovnovážnou hladinu 100 a 120 kazatelů
dostaneme přirozenou cestou přibližně za 15 let.
Udržet kazatelská místa v tomto přechodném
období by nemuselo být relativně moc drahé, a to
ani v případě, že by se kazatelské platy zvýšily
neprodleně na slibovanou hladinu 1,2 mediánu,
dnešních 35 000 Kč (Jk 5,4). Předpokladem je
citlivě nastavený model odvodů do PF, podle něhož
roční odváděná částka na přispívajícího člena sboru nepřekročí únosnou mez, a tím nepřinutí sbor
na vlastního kazatele rezignovat. Dalšímu vývoji
církve a jejímu hlavnímu poslání (Mk 16,15) neleží
tedy v cestě objektivní nedostatek financí na platy
kazatelů, ale otázka nastaveného žebříčku hodnot.
Pokud dáme našim kazatelům a proměně církve
nejvyšší prioritu a předřadíme‑li ji mnoha jiným
současným projektům a aktivitám, které jsou sice
realizovány ve jménu světlých zítřků, ale jejich bezpečnost, rentabilita i smysluplnost je přinejmenším
diskutabilní, pak všechno dobře dopadne (2K 9,8).

Na závěr mi dovolte několik námětů, odkud
začít, pokud zjistíte, že se v horizontu příštích
deseti let váš sbor do současných strategických
parametrů nevejde, přestože je obětavost jeho
členů dvojnásobná než u zbytku církve.
1. Vytvořte s okolními sbory pracovní skupinu
a vyprojektujte strukturu soběstačného sboru
2035 s přijatelnými dojezdovými vzdálenostmi.
2. Navrhněte výši odvodů do PF jednotlivých
sborů (potenciálních kazatelských stanic) tak,
aby nebyly ohroženy stávající kazatelské úvazky.
3. Vypracujte studii využití svých nemovitostí
ke komerčnímu využití, zahrnující investiční
náklady na rekonstrukce a předpokládanou
rentabilitu.
4. Pověřte své zástupce na synodu, aby váš projekt
prosadili, včetně implementace vašich investic
do investiční strategie ČCE.
Milan Přívratský, kurátor sboru
Česká Lípa, synodál

GENERACE

Už domachroval
Za Svatoplukem Karáskem (1942–2020)

U

ž domachroval, živě jsme se pochechtávali
Sváťovu vtípku, když vyprávěl, jak bude znít
nápis na jeho náhrobním kameni. Už teď se skví
na jeho parte. A také jsme všichni věděli, že za tím
není snaha být vtipný, ale že jde o veliké přemýšlení
o smyslu života. O životě před smrtí, se smrtí, životě
navzdory smrti; životě v nebi, kde Jidáš a Ježíš spolu
tiše rokují.
Zdálo by se, že Sváťa domachroval 20. prosince; ale on domachroval mnohem dříve; určitě
ve chvíli, kdy poprvé tento vtip pustil do světa.
Podařilo se mu to, co mnohým se nepodaří do
posledního dechu – udělat si ze svého ega, ze
svých úspěchů, ze svých životních výdobytků
normální obyčejnou srandu.

Když nás dostihla zpráva o jeho úmrtí, začali
jsme štrachat po šuplících a dávali na internet
vzpomínky i fotografie. A jedna dáma se zlobila,
jak se teď každý chlubí, že se s Karáskem znal
a byl jeho přítel. A nejmenovaný kolega Klinecký
ji uklidňuje, že za to nemohou ti lidé, co se teď
chlubí Karáskovým přátelstvím, ale že za to může
právě on, protože uměl být přítelem mnohých.
Učil nás svobodě; pohybu na svobodě. Pohybu mimo církev; k lidem. Poprvé v životě jsem ho
potkal jako malý kluk, když k nám přijel na faru
případně se ucházet o místo faráře v Opatově.
Přijel se Stáňou, kterážto měla pončo a byla
krásná a Sváťa ji vzal za ucho. A byli non konformní. Všechno se mi líbilo. Učil nás kázat. ¥
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Karásek káže (volný citát): „Přátelé v Kristu,
je‑li v nás přítomný živý Bůh, je‑li částí našeho
srdce, je‑li vdechnutou živostí naší duše, je‑li hlasem našeho svědomí a jiskrou našeho oka, pak sám

Bůh vytváří z našeho života, z hodin a dnů, které
máme k dispozici, smysluplný celek. On vytváří
z našeho života směřování, cestu odněkud někam.
Nestojíme na místě… Byli jsme vpuštěni do času.
Nevíme, odkud jdeme a nevíme, kam jdeme. Na
své cestě své vlastní cestě nerozumíme, protože
cestu vytváří Bůh sám. Ovšem jen tehdy, když mu
přiřkneme onu vedoucí úlohu a vůdčí roli… Jsem
veden, když veden jsem, proč právě jsem. Až cestou
vzniká cesta, ta cesta, které nerozumíme.
I cestu lidu Božího, lidu víry vytvářel a dodnes
vytváří Bůh sám. V Mojžíšově době to byla veliká,
slavná cesta, s těmi smutnými událostmi. Mojžíš
nese desky záchrany svému lidu a nachází lid při
teleti. Lid tančí tanec své zhouby. Mojžíš rozbije
vše, co může, a pronese: ‚Sem ke mně, kdo je
Hospodinův‘. Na zbořeništi všeho svatého zní
hlas formování víry“. V r. 1990 Sváťa přidá k textu
tuto aktualizaci: „Křesťané v Československu jsou
náhle v nové situaci. Za zády Egypt. Za zády máme
dvě světové války a zvůli ateistické totality. Před
námi je dar svobody, spadlé z nebe. Nezasloužený
dar. Kdyby zůstalo jen na nás křesťanech, tak by
zvůle bezpráví mohla trvat další století. Vždyť my
jsme si zvykli, naučili se v tom bruslit, naučili jsme
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se mlčet k bezpráví a zbytečně neohrožovat naše
církve, naše sbory, naše rodiny a hlavně pak naše
chatrné postavení. Nevybojovali jsme si svobodu,
a přesto ji máme…V duchovních ruinách zví hlas
Hospodinův, hlas Kristův. Já jsem ta cesta, pravda
i život. A tento hlas svolává a nutí k rozhodnutí, tak
k čemu se dáš?“
O co víc Sváťa celý život promýšlí otázku smrti,
života věčného, o to víc přemýšlí o zbytečných
ztrátách lidských životů, mluví i píše o světě válek.
Když vypuká první válka v Zálivu, píše seriál úvah
válečných. O to větší radost jsme měli všichni na
mojí první misi v Bosně a Hercegovině, když Sváťa
se skupinou Pozdravpánbu přijel koncertovat našim vojákům. Vystoupili sedmkrát a všude zpíval
svoji nezapomenutelnou Omaha beach. Bylo to
před dvaceti lety; když Sváťa zemřel, ozvalo se mi
i po těch letech několik kolegů, vojáků veteránů se
svými vzpomínkami…

Poslední moje vzpomínka je spojena se Sváťovým snem všechny nás jednoho dne spojit. Myslím,
že byl inspirován Ježíšovým slovem k učedníkům,
že odchází na nebesa, aby tam každému připravil
místo, pokojík u Otce. Sváťa snil o velikém domově
důchodců; měl být v jižních Čechách, jmenoval by
se Veselý starobinec a každý druhý z nás už tam měl
zapykaný svůj pokojík. Nezlobme se na Sváťu, že
tento svůj „úkol“ nesplnil. Možná snil o tom vese-

lém starobinci v nebesích a tam nám určitě nějaké
místo bude držet. Je ovšem jen na nás, abychom si
tam cestu svým jitím životem a žitím s Pánem či
bez Pána nezavřeli.

Svatopluk Karásek zemřel 20. prosince 2020.
Výňatek ze vzpomínkových bohoslužeb,
redakčně upraveno.



Pavel Ruml

GENERACE

Zemřel Jan Pokorný (1918-2020)
Farář, který se narodil ve stejný den jako církev

J

an Pokorný, bratr farář, se narodil 18. prosince 1918 v Brně. Dožil se tedy požehnaného
věku 102 let. Sto dva let. Časový úsek, který si lze
jen těžko představit a který zahrnoval i mnoho
dějinných zvratů a událostí. Shodou okolností byl
Jan Pokorný stejně starý jako naše republika i jako
naše církev.
Požehnání mít ho tak dlouho nablízku to bylo,
věříme, nejen pro nás, jeho rodinu, ale i pro společenství sboru a jeho přátele. Prožil dlouhý a naplněný život a až do posledních dní si udržel svoji
laskavou a optimistickou povahu a především vděčnost, se kterou život a všechny Boží dary přijímal.
Když jednou konečně vyhověl opakovanému volání
rodiny po sepsání svých vzpomínek, odevzdal
krátce nato asi tři listy textu s tím, že to je všechno.
Přestože rád vzpomínal na své dětství a mládí,
na své rodiče a různé, hlavně radostné události
a historky ze života, vždy uměl žít a žil především
přítomností, s vděčností za každý nový den.
Musel přitom překonat mnohé těžkosti a protivenství, i přímo ohrožující jeho život. V mládí
Honza prodělal těžkou tuberkulózu, ale uzdravil
se, a právě i tato životní zkušenost přispěla k jeho
rozhodnutí pro studium teologie.
Ani to však nebylo jednoduché. V roce 1939 vypukla druhá světová válka a byly uzavřeny vysoké
školy. Studium tedy neprobíhalo oficiální cestou,
ale formou seminářů, které fakulta organizovala
v Husově domě v Praze a absolvovat bylo možné až
po válce. Později v Brně získal Jan doktorát z filo-

sofie. Farářskou službu ale vykonával již v průběhu
války, působil v Brně jako vikář v Blahoslavově
domě a sloužil například i pohřby na brněnském
Ústředním hřbitově.
Další život Jana Pokorného lze ukotvit a popsat
v souvislosti s místy, se kterými byl těsně spjat:
Nejprve s Vysočinou, jeho milovaným krajem, kde
začínal své farářské poslání, což bylo v Prosetíně
u Bystřice nad Pernštejnem. Dalšími místy bylo
Rovečné, odkud pocházela část jeho rodiny, nebo
Bystré u Poličky, kde později pravidelně trávil letní
dovolenou. Na svoje první působiště a členy sboru,

nejen prosetínské, ale i z okolních míst, s velkou
láskou celý život vzpomínal a při každé příležitosti
tam rád zavítal. Stejně tak na Sázavu a později na
Blažkov, do letních táborů sborů Brno I a Brno II,
kde vedl sborové pobyty a které byly místem mnoha
nezapomenutelných zážitků a stmelení sborového
společenství nad Božím slovem. Životu a zdravému vzduchu na Vysočině, když do kazatelských
stanic a na biblické hodiny docházel pěšky ¥
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několik kilometrů, také přičítal upevnění svého
zdraví, kterému se pak bez závažných nemocí těšil
až do vysokého věku.
Betlémský kostel, fara a zahrada na Pellicově
ulici. Tento „ostrov“ uprostřed města Brna se
stal dějištěm další, čtyřicetileté etapy života Jana
Pokorného ve službách prvního brněnského sboru.
U založení kostela v Pellicově, prvního českého
evangelického kostela v Brně, stál jeho dědeček
Václav Pokorný. Na něj Jan také často vzpomínal.
Prakticky celé období farářské služby v Brně
se krylo s obdobím komunismu, což s sebou pro
svobodně smýšlející lidi, křesťany, neslo mnohé
obtíže. I Jan Pokorný se musel potýkat s úřady,
zvláště když působil v době normalizace jako člen
synodní rady. Byla to práce velmi těžká, často na
hraně a psychicky náročná. Jak k tomu on sám
podotýkal, šlo o to zachovat dva základní úkoly
církve: zaprvé život ve sboru, zadruhé nezradit
své vyznání a křesťanský přístup k životu. Kromě
farářské činnosti a péče o sbor se s velkým nasazením a neúnavně věnoval křesťanské službě, v čemž
mu velmi pomáhala i jeho žena Alena. Za jejich pomoc, za Janovy návštěvy v nemocnicích, ústavech,
domácnostech, za slova útěchy a povzbuzení i za
praktickou pomoc byli vděčni mnozí členové sboru, ale i lidé mimo církev. Kdykoliv se mohli přijít
poradit a požádat o pomoc přímo do farního bytu.
Křesťanskou službu měl Jan Pokorný na starosti
i v synodní radě.
Bratr farář Pokorný měl lidi rád, měl o každého zájem, s každým uměl promluvit a byl trpělivý
posluchač. Měl obdivuhodnou paměť na jména
a pamatoval si také množství rodinných historií
a rodinných vazeb, často do několika pokolení
nazpět. Nebylo výjimkou, především s jeho přibývajícím věkem, že některé z evangelických rodin
provázel od konfirmací, svateb rodičů, křtů dětí
až po pohřby prarodičů.
Sametová revoluce v roce 1989 byla nečekaným
a neuvěřitelným zvratem a radostí. To už byl Jan
Pokorný v důchodovém věku, na farářský odpočinek odešel v roce 1992. Stále však při mnoha
příležitostech a v různých kostelích v Brně i na
Vysočině službou slova vypomáhal.
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Poslední etapu svého života prožil ve Vránově
ulici v Řečkovicích, zpět v domě svých rodičů
a v obětavé péči své dcery a zetě, Aleny a Pavla
Nagyových. Bylo to dalších 19 let. Měl stále bohatý
program a účastnil se dále bohoslužeb, biblických
hodin, kavárniček a podobně.
Až do podzimu loňského roku rád také občas
pobýval u dcery Dagmar a v létě u nejmladší Evy
na chalupě v Prosetíně u Skutče.

s manželkou Alenou

I poté, co už mu zhoršená fyzická kondice
neumožňovala vycházet, dodržoval svůj pravidelný denní režim; každé dopoledne věnoval
studiu teologie, jazyků, četbě nebo luštění německých křížovek. Nepřestával sledovat události
doma i ve světě a samozřejmě se věnoval i dění
ve sboru, využil také aktuální novinku – účast
na biblických hodinách online. Vděčně přijímal
návštěvy a s mnoha přáteli a známými byl stále
v telefonickém i písemném kontaktu.
Rád trávil čas v kruhu své rodiny. A to nejen té
nejbližší, u Pokorných to znamenalo i velmi úzké
a přátelské vztahy v širším příbuzenstvu. Především s jeho sourozenci, Dagmar Zbytovskou a Petrem Pokorným, jejich dětmi a rodinami. Těšil se
ze svých vnuků a pravnuků, vždy se živě zajímal
o život každého z nich. S radostí připočítával každý
nový přírůstek do rodiny a v tomto roce se těšil z dosaženého skóre dvanácti pravnuků, s třináctým,
očekávaným v lednu příštího roku.
Bratr Jan Pokorný zemřel čtvrtou adventní
neděli, 20. 12. 2020.
Vzpomínka, kterou připravila
rodina J. Pokorného pro pohřební bohoslužby
(redakčně kráceno)

DIAKONIE

MODROKLUBÍK NAVAZUJE SKUTEČNÝ VZTAH

Kvůli důvěře

V mostecké Diakonii vznikl nový dětský klub. Také díky dárcům, kteří
se účastní sbírky Krabice od bot online

P

racovníci Diakonie Most, kteří mají na starosti službu doprovázení pěstounských rodin,
jsou v kontaktu s šedesáti dětmi. Do těchto rodin
docházejí nejen za dospělými, ale i za malými, aby
jim pomáhali jejich životní trable řešit. K tomu je
potřeba vzájemná důvěra. Proto v Mostě zřídili
pro děti „Modroklubík“.
Pěstouny vyhledávají úřady přednostně mezi
příbuznými dítěte, což je asi správně. Když rodiče
starost o rodinu závažným způsobem nezvládají, jejich děti často přejdou k babičkám, tetám
či dalším příbuzným. Z nejhoršího jsou venku,
ale nelze si to představovat tak, že se ocitnou
v standardně zabezpečeném prostředí, to bývá
spíš výjimka. „Hodně pěstounů, se kterými jsme
v Mostě v kontaktu, má problémy s finanční
gramotností, jsou v exekucích,“ říká Barbora
Turfandovová z Diakonie Most. „Nevedou děti
v jejich volném čase; kroužky, letní tábory, to jim
nic neříká.“
Pracovníci Diakonie často také řeší doučování dětí, které zajišťuje jejich dobrovolnické
centrum. Hodně pozornosti vyžadují takzvané
asistované kontakty s biologickými rodiči – to
když mají třeba problémy s alkoholem nebo se
jejich představy o setkání s potomky výrazně liší
od představ pěstounů. Pracovníci Diakonie jsou
pak přítomni v roli mediátorů.
K tomu všemu je potřeba obrovské kvantum důvěry, i ze strany dětí. Získat ji není pro
pracovníky Diakonie snadné. Když navštěvují
domácnosti, hledí na ně velcí i malí trochu jako
na kontrolory. Děti našim pracovníkům říkají to,

o čem se domnívají, že chtějí slyšet. „Abychom
s nimi navázali skutečný vztah, potřebujeme
společně strávený čas mimo jejich domov,“ říká

Barbora Turfandovová. Tak proto se zrodil Modroklubík. Další silným impulzem byl volný čas
dětí, které jej často marní u mobilu nebo počítače,
a když už vyrazí ven, mají sklon pohybovat se
nebezpečně blízko prostředí, kde vévodí alkohol,
drogy či krádeže. „Modroklubík zamýšlíme ¥
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i jako osvětu – naučit děti, jak trávit volný čas,“
dodává Barbora Turfandovová.
Jako přátelé
Idea Modroklubíku vznikla loni v lednu a následující jarní protipandemická karanténa, která
téměř zastavila v celé zemi život, paradoxně
urychlila její realizaci. Pracovníci mostecké
Diakonie méně vyráželi za rodinami a měli více
času na promýšlení a zařizování. Rozhodli se, že
klub bude sloužit dětem a mladým lidem od dvou
do osmnácti let. Z toho MINIklubík se zaměří na
Diakonie Most působí jako samostatné
středisko od roku 2000. Kromě
doprovázení pěstounských rodin
poskytuje tato služby:
•• Azylový dům pro ženy a matky s dětmi
v tísni
•• Občanská poradna v Mostě a Litvínově
•• Sociální práce v ohrožených rodinách
Most a Litvínov
•• Dobrovolnické centrum Most

děti ve věku mateřské školky, které však z rozličných důvodů školku nenavštěvují. Cílem je, aby
trénovaly schopnost odpoutat se od domácího
prostředí a byly pak lépe připraveny zvládat školu.
MAXIklubík poslouží věkové skupině 6 – 18 let,
pro setkání s vrstevníky i odbornými pracovníky
Diakonie. Důraz se přitom klade na budování
vzájemné důvěry prostřednictvím společných
zážitků.
Že to funguje, si Barbora Turfandovová i její
kolegové vyzkoušeli loni v létě, kdy pro zájemce
o program Modroklubíku uspořádali letní příměstský tábor. Zúčastnilo se jej 20 dětí ve věku
od 6 do 11 let. Přípravy byly náročné, stejně tak
první den, kdy si na sebe všichni museli zvykat.
Celá věc ale byla dobře personálně zabezpečena –
na jednoho dospělého připadly čtyři děti. „A byly
úplně nadšené. Hltaly vše, co jsme jim nabídli,
a byly velmi ukázněné,“ říká Barbora Turfandovová. Táborníci navštívili jezdecký klub, IQ
Landii v Liberci, Jump arenu Most, kde si všichni
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vyzkoušeli skoky na trampolíně, pohádkový les či
bobovou dráhu v Krušných horách. Velkou chválu si také zaslouží provozovatelé všech atrakcí,
které příměstský tábor navštívil. Chápali složitou
situaci dětí, byli vstřícní a nabízeli slevy.
Splnil se tedy cíl, aby mezi dětmi a pracovníky
Diakonie vznikla větší důvěra? „Jeden příměstský tábor nestačí, ale pravidelnost podobných
Sbírka Krabice od bot oslavila 10 let
Původ má v USA, odkud se rozšířila
do celého světa. Do Česka ji přinesl
evangelický farář Mikuláš Vymětal. Bylo
to před deseti lety – tehdy vlastními
silami zorganizoval, aby o adventu děti ze
zajištěných rodin připravovaly dárky pro
děti z rodin, které si žádné bohaté Vánoce
nemohou dovolit. Dárky se mají vejít do
balíčku o rozměru krabice od bot, odtud
název. Sbírka léty rostla do stále větších
rozměrů. Zapojila se do ní Diakonie, která
za ni dnes nese hlavní zodpovědnost.
Součástí sbírky se stala i Krabice od bot
online, která umožňuje reagovat i na
aktuální potřeby. Díky výtečné komunitě
dárců se tak loni podařilo během jara
shromáždit slušný obnos. Pomohl
dětem ze znevýhodněných rodin, které
jarní protipandemická opatření zasáhla
obzvláště těžce. Nově můžete do sbírky
přispět i prostřednictvím e‑shopu: eshop.
krabiceodbot.cz.

akcí to určitě zaručí,“ říká Barbora Turfandovová.
„Děti se začínají více svěřovat s tím, jak to doma
skutečně chodí a jaké mají trable. Když k nim přijdu do rodiny, už se na mě nekoukají vyděšeně, ale
rovnou si začínáme povídat jako přátelé.“
Návštěvy rodin byly v poslední době kvůli
obnoveným opatřením proti pandemii opět omezeny. Stejně tak činnost Modroklubíku. Uskutečnilo se jen jedno setkání. Pracovníci mostecké
Diakonie netrpělivě očekávají návrat běžných
poměrů, aby klub mohl začít fungovat naplno.
Adam Šůra

MEZIGENERAČNÍ NÁVŠTĚVY

Rozsvítí se jim oči
Proč se vyplácí setkávání nejmladších s nejstaršími

N

a babičku Jarku se děti ze školky v Ostravě
‑Vítkovicích vždy těšily. Jednou týdně jim
totiž četla pohádku před poledním spánkem.
Paní Jarmila zas měla radost, že se v tu chvíli
v pohádkovou babičku promění.
Nebyla pro ni samozřejmost pravidelně mezi
děti dorazit. Paní Jarmila se už těžko pohybuje, mezi děti ji proto vozilo auto. Řídil někdo
z pracovníků Domovinky, denního a týdenního
stacionáře pro seniory Diakonie ČCE Ostrava.
Tam totiž setkávání nejmladších s nejstaršími

toho staří a malí společně spoustu. Hrají deskové
hry. S paní Blaženkou, která byla donedávna aktivní členka Sokola, si děti zacvičí. Osmiletý Vašík
všechny zaujme hrou na flétnu. Společně se maluje
a tvoří. Mezi seniory se o podobných událostech
potom mluvívá i týden.
„Dospělý člověk dost často ztrácí ideály. Když se
k tomu přidají obtíže se stářím spojené, může se
mu svět proměnit v místo plné problémů a bolestí,“
popisuje Jitka Rýznarová. Přítomnost dětí, které se
dovedou radovat i s takových zdánlivých banalit,
jako je dobře postavená věž z kostek, jednoduchá
písnička nebo krátká pohádka, pak takové temné
Senioři z Domovinky se vzájemně
navštěvují s dětmi
•• z mateřských škol
•• z komunitního centra Makovice
z Ostravy‑Poruby
•• ze speciální MŠ a ZŠ Diakonie ČCE
Ostrava

dlouhodobě organizují. Před třemi lety se stalo
součástí nabízených služeb, které jsou v Domovince zaměřeny na lidi ve věku 60+ se sníženou
soběstačností. Denně kromě víkendu do Domovinky dojíždějí, aby se mohli setkávat, povídat si,
s dopomocí zkušených pečovatelek něco tvořit.
Vídat se s dětmi předškolního věku ovšem patří
v rámci seniorských stacionářů ke službám spíše ojedinělým. Taky díky ní Domovinka získala
diakonické ocenění za inovace.
„Nejvíc, ale opravdu nejvíc se našim seniorům
rozsvítí oči, když vidí děti,“ vysvětluje Jitka Rýznarová, proč se pro společné aktivity dětí a seniorů
rozhodla. Nepatří k nim jenom čtení před spaním.
Když například dorazí do Domovinky dětská návštěva z komunitního centra Makovice, zvládnou

vidění světa nabourává a prosvětluje. Pozitivně to
působí například i na lidi s demencí, kteří se z laického pohledu zdají být už zcela mimo tento svět.
A jaký smysl má takové setkávání pro děti? Když
jsem byla malá, babička už na tom byla tak, že jsme
se o ni museli starat,“ vzpomíná Jitka Rýznarová.
Dnešní děti školkového věku či z prvního stupně
základní školy podle ní takovou zkušenost nemívají.
Buď se s lidmi vyššího seniorského věku nesetkávají vůbec, nebo jsou jejich prarodiče stále v plné
síle, berou je na výlety, často ještě ani nejsou v důchodu, mají svá zaměstnání. „Pro děti je důležité
zjistit, že lidé v seniorském věku nemusí být vždy
aktivní. Mohou to být také ti, kteří se pohybují jen
o chodítku, nejsou pořád plni úsměvů a energie,“
říká Jitka Rýznarová. Hned dodává, že úcta ke stáří
nevznikne sama. Je potřeba k ní děti vést.
Adam Šůra
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SLOVO

Bůh na sklonku tvého dne dá ti víno výborné…
(za Sváťou Karáskem)
foto: ARo

38

400 LET OD BITVY NA BÍLÉ HOŘE

Osudová bitva na Bílé hoře
a její důsledky III.
Ohlédnutí za tragickou porážkou v pěti kapitolách
Pokračování textu z ČB 11/2020 a 12/2020
Kapitola pátá: Hodnocení Bílé hory
v proměnách času
Fenomén či spíše trauma „Bílé hory“ je součást
českého historického vědomí pomalu již čtyři
století. Domácí katolická elita pochopitelně
bělohorské vítězství přivítala, ovšem pomalu

dlouho naděje na odvetu, na nápravu bělohorské
porážky. Euforická očekávání vzrostla zejména
na konci třicetileté války, zvláště roku 1645
po drtivé porážce císařské armády od Švédů
u středočeského Jankova. A když o tři roky
později obsadila švédská armáda Pražský hrad
a Malou Stranu, nedokázali emigranti (včetně
Komenského), dlouhá léta odtržení od domácí

sv. Václav přijíždí k bitvě (interiér kostela Panny Marie vítězné na Bílé Hoře)

se do pocitů triumfalismu vkrádá deziluze ze
ztráty stavovské autonomie, obrovského berního zatížení i pocity, že zásluhy o církev a dům
habsburský nebyly vždy náležitě oceněny, zvláště v porovnání s agresivním nástupem nové
cizozemské šlechty, nyní bohatě odměňované
a preferované. V početném českém exilu žila

reality, pochopit, že se Pražané, „potomci
husitů“, urputně bránili a ubránili švédskému
osvobození. Oficiální a oslavné hodnocení Bílé
hory bylo samozřejmě v Čechách až do konce
18. století nezpochybnitelné. S nástupem českého národního obrození a v souvislosti s legalizací evangelických církví po roce 1781 se ¥
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začínají objevovat kritická hodnocení, sílící postupně v široce sdílený názor české vlastenecké
veřejnosti, že totiž Bílá hora se stala pohromou
českých dějin. Snad nejlépe to vystihuje lidová
slovesnost, třeba píseň odpovídající na otázku

evropských dějin a zejména průkopnicky zpracoval kontakty a vazby s nizozemskou republikou
a protestantskou Anglií (Anglie a Bílá hora, Nizozemská politika a Bílá hora). Porážka na Bílé
hoře se pak Polišenskému jevila především jako
zmaření šancí na vytvoření západoevropského,
tzv. maritimního společenského a civilizačního
modelu – v kontrastu s nábožensko‑politickým
absolutismem Habsburků – založeném na tržní
ekonomice, politické spolupráci stavů s panovníkem a náboženské toleranci.

obálka monografie Josefa Pekaře
Bílá hora z r. 1921

„kde jsou stará česká práva“ odpovědí „na Bílé
hoře zakopaná“ nebo balada hovořící o Bílé
hoře jako o „hoře hrůzy“. Na přelomu 19. a 20.
století se pak stává z Bílé hory zjevné politikum,
ideologické střelivo národního snažení o autonomii a posléze i samostatnost českého státu;
snaha o „odčinění Bílé hory“ nakonec splývá
s bojem o „odtržení od Vídně“. Příznačný je
i ohlas tohoto hodnocení ve výtvarném umění,
např. v historizujících malbách Mikoláše Alše,
provedených velkoplošně na sgrafitech plzeňských měšťanských domů.
Do vědecké historiografie proniká téma Bílé
hory zejména díky českoněmeckému historikovi
Antonínu Gindelymu, skvělému znalci faktografie
a pramenné základny. Spíše okrajově se bělohorskou bitvou zabýval velký katolický historik Josef
Pekař (v souvislosti s jeho bádáním o Valdštejnovi),
celkem správně odmítající národovecký mýtus,
líčící Bílou horu jako porážku Čechů od Němců.
Patrně o nejhlubší příspěvek českého dějepisectví se zasloužil evropsky proslulý historik Josef
Polišenský (+2000), který ve svých monografiích
zasadil české povstání a Bílou horu do kontextu
40

český historik a archivář Antonín Gindely

V současnosti se sice plně těšíme z názorové svobody a hodnotové plurality, což samozřejmě platí
i retrospektivně, vzhledem k minulosti. Bohužel
někdy pod falešnými hesly jakéhosi pseudohistorického revizionisnu a „boření mýtů“ za každou
cenu se zejména v publicistice a popularizačním
„korektním“ dějepisu objevují „převratné názory“
(podobně jako v případě husitství a české reformace). České stavovské povstání 1618–1620 je v duchu
této logiky hodnoceno jako další „omyl českých
dějin“, a Bílá hora je tudíž posuzována jako vlastně zasloužené vítězství moderního nadnárodního
státu, který pod vedením „osvícených“ Habsburků
směřoval k jakési rané formě „evropské unie“, což
zpozdilí Češi nedokázali rozpoznat a ocenit.


Jan Kumpera, historik a pedagog
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CÍRKEVNÍ HUDBA

Již vzhůru vyšel měsíc

„T

aké měsíc vždy v pravou chvíli určuje časy
a je věčným znamením. Měsíc je znamením,
pomocí něhož se stanoví svátky, od úplňku se
zmenšuje až docela zmizí. Jeho jménem je nazván
i úsek času: měsíc. Podivuhodně roste a mění se,
jako maják pro zástupy na výšině září na nebeské
klenbě.“ (Sír 43,6–8) Inspiraci však Sírachovec
čerpá z míst jako Gn 1,16–18; Ž 8,4; 89,38; 104,19
a 136,9. Kniha Sírachovec se počítá k sapienciální

čili mudroslovné literatuře, a právě proto je příznačné, že píseň „Již vzhůru vyšel měsíc“ pochází
z epochy oslavující rozum, totiž z osvícenství.
Do písní proniká duch lidské niternosti, upřímnosti, mystiky a morálky. Na duchovní písni je tak
možno sledovat postupující vnitřní sekularizaci.
Písňovou tvorbu doby osvícenství tedy Smolík
spolu s Bonhoefferem teologicky nehodnotí příliš vysoko. Ale je to spravedlivé? Smolíkova ¥
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Der Mond ist aufgegangen
Der Mond ist aufgegangen
Die goldnen Sternlein prangen
Am Himmel hell und klar:
Der Wald steht schwarz und schweiget,
Und aus den Wiesen steiget
Der weiße Nebel wunderbar.
Wie ist die Welt so stille,
Und in der Dämmrung Hülle
So traulich und so hold!
Als eine stille Kammer,
Wo ihr des Tages Jammer
Verschlafen und vergessen sollt.
Seht ihr den Mond dort stehen?
Er ist nur halb zu sehen,
Und ist doch rund und schön.
So sind wohl manche Sachen,
Die wir getrost belachen,
Weil unsre Augen sie nicht sehn.
Wir stolze Menschenkinder
Sind eitel arme Sünder,
Und wissen gar nicht viel;
Wir spinnen Luftgespinste,
Und suchen viele Künste,
Und kommen weiter von dem Ziel.
Gott, laß uns dein Heil schauen,
Auf nichts vergänglichs trauen,
Nicht Eitelkeit uns freun!
Laß uns einfältig werden,
Und vor dir hier auf Erden
Wie Kinder fromm und fröhlich sein!
Wollst endlich sonder Grämen
Aus dieser Welt uns nehmen
Durch einen sanften Tod,
Und wenn du uns genommen,
Laß uns in Himmel kommen,
du unser Herr und unser Gott!
So legt euch denn, ihr Brüder,
In Gottes Namen nieder!
Kalt ist der Abendhauch.
Verschon‘ uns Gott mit Strafen,
Und laß uns ruhig schlafen,
Und unsern kranken Nachbar auch!

42

Již vzhůru vyšel měsíc
Již vzhůru vyšel měsíc,
záře hvězdiček zlatíc
dnes nebe přejasná,
tma je na slovo skoupá,
když z lesů a luk stoupá
teď bílá mlha překrásná.
Ó, jak je ten svět zticha,
pod šera pláštěm dýchá
spanile každý kout
jako v ztichlé komoře,
kde dneška bol a hoře,
smí spánek záhy uzamknout.
Vidíte? Měsíc svítí,
jen způli lze ho zříti,
však je to krásný kruh,
tak více věcí máme,
kterým se vysmíváme,
ač nestačí jim lidský duch.
My lidské děti pyšné,
jsme ubohé a hříšné,
skoro nic nevíme.
Spřádáme z větru sítě,
chytrost hledáme hbitě,
však cíl zdaleka míjíme.
Dej, Bože, spatřit spásu,
nevěřit světa špásu,
v marnosti nedoufat.
Kéž před tebou jsme prostí,
dokud nás země hostí,
smíme se vroucně radovat.
Chceš‑li nás již z trápení
vzít tam, kde žádné není,
kéž klidnou smrt nám dáš.
Když máme z světa sejít,
nech do nebe nás vejít,
ty Pane náš a Bože náš.
Tak sbohem, bratři, spěte
a klidně ulehněte,
chladný je noční vzduch.
Uchraň nás trestu svého,
i bližního slabého
to pro své jméno, jenž jsi Bůh.

zkratka je jistě výstižná, ale proto zjednodušující
a neúplná. Pojďme ji tedy přezkoumat na předložené písni Der Mond ist aufgegangen (Evangelisches Gesangbuch EG 482). Tato píseň, někdy
zvaná jen Abendlied (Večerní píseň), je u německy
mluvících evangelíků známa, dokonce je ve zpěvnících označena písmenem ö – jako ekumenická.
Děti ji slyší často jako ukolébavku, zní i na státních pohřbech. Jak již bylo naznačeno, její autor
Matthias Claudius (1740–1815) se inspiroval básní asi největšího básníka německého baroka Paula
Gerhardta (1607–1676). Jeho zhudebněná báseň
se nazývá Nun ruhen alle Wälder, Evangelisches
Gesangbuch, EG 477. V češtině se s ní můžeme
setkat v přebásnění Miloslava Hájka „Již soumrak
objal zemi“, Evangelický zpěvník, EZ 229. (Česká
verze má pouze pět slok oproti německým devíti.)
Ale zpět k „vycházejícímu měsíci“.
Když se ohlédneme směrem k našemu textu,
vidíme, že se díky své předloze podobá písni barokní. Alespoň v rysech, jak je pojímá Zdeněk Smolík
v návaznosti na Kirchliche Dogmatik Karla Bartha.
Podle něj, oproti reformační písni, se v písni poreformační projevují důrazy na subjekt věřícího. Dále
se do popředí dostávají takové stránky pozemské
existence jako rozjímání o „rozličných denních
a nočních dobách, o dobrých, a zvláště zlých hodinách lidského života, a zejména očekávání smrti“.
Nuže, naše píseň se zabývá noční dobou a věnuje velký prostor popisu přírody (měsíc, hvězdy,
mlha, lesy, louky ad.). Především v závěru přichází ke slovu úvaha nad blížící se smrtí (když
máme ze světa sejít). K tomu ostatně zve už sám
noční čas. Je prastará lidská intuice spojovat noc,
tmu a chlad se smrtí, případně s podsvětím. Pro
jazyk osvícenství je typické mluvit o světle, světle
racionality, které poráží tmu předsudků a pověry. Místo jasného slunce osvíceného rozumu se
však píseň halí do temnot. Ačkoliv je „noc temná
a plná hrůz“, má i svou zvláštní krásu a smrt s ní
spojená může být nakonec i koncem těch špatných věcí, které člověka tíží – žalu a smutku, jež
se nastřádaly během dne.
Osvícenství připomíná skutečnost, že v této
duchovní písni není ani jednou zmíněn Ježíš. Je

však diskutabilní, jedná‑li se o zápor. Vezmeme‑li
v úvahu některé písně (i současné), stává se v nich
Ježíš spíše jakousi zvukovou konstantou. Tím se
taková tvorba obrací spíše ve zbožné blábolení, kde
je Boží jméno pouze výplň, která má vyztužit na
myšlenku chudé a řídké sdělení písně.
Dalším tématem, o kterém jazyk osvícenství hovoří, je rozum a vzdělání člověka. V neposlední řadě
je také kladen důraz na přirozené vlohy člověka
k dobrému, jež lze rozvinout výchovou. Nicméně
právě tento osvícenský optimismus je v naší písni
rozmetán. Lidská moudrost jsou Luftgespinste!
Tedy pavučiny, na kterých provozují v babím létě
drobní pavouci vzduchoplavbu. Tak se to má s vědami, lidmi pěstovanými. Naše vědomosti jsou jako
tyto sítě – subtilní, chatrné, bez pevného základu,
unášeny větrem. Osvícenství stejně jako dodnes
nemalá část myšlení počítají s neomezeným růstem. Ne tak tato píseň! (My lidské děti pyšné…)
K tomu má lidské poznání také vždy omezenou
perspektivu – měsíc se nám sice při úplňku jeví
jako kruh, ale jeho odvrácená strana nám zůstává
skryta. Vědeckého poznání tedy nabýváme jen
dosti namáhavě, a i to může být opět zpochybněno novými poznatky. To ovšem neznamená, že by
nebylo dobré nebo potřebné, vždyť právě lepší poznání nás naplňuje novým údivem. Pouze to není
konečná meta moudrosti. Být prostý jako dítě – to
neznamená nezájem o znalosti a vědomosti, nýbrž vědomí, že jsou subjektivní, založené v naší
perspektivě, a mohou být překonány. Skutečná
moudrost spočívá v tom učit se pokoře. Protože
nakonec je důležitější „radovat se před Bohem“ –
aby se veškeré bádání neobrátilo v jalové, je třeba
nezapomínat na druhé a mít s nimi radost, dokud
jsme zde na zemi.
Tímto je náš rozbor u konce. Viděli jsme, že
autor přejímá témata starší než osvícenská. Píseň
též hovoří, což je téma pro osvícenství typické,
o moudrosti. Ukazuje ale současně hranice
optimistického výhledu, co vše zvládne člověk
z vlastních sil. Nakonec je však vydán ve všem svém
počínání, žití a umírání Bohu na milost a nemilost.
A my doufáme, že na milost.
Překlad textu písně: Jan Lukáš
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Poselství generálního sekretáře Světového
luterského svazu, rev. Martina Jungeho
Evropské setkání Taizé 2020 jinak

P

osíleni tím nádherným příběhem o Ježíšově
narození v betlémském chlévě nepřestáváme
mít naději a radovat se z Božího rozhodnutí sestoupit na tuto zemi a zapustit v ní kořeny. Pán Bůh
vždy najde způsob, jak být s námi (Immanuel)!

Platí to i v současné době, kdy prožíváme koronavirovou pandemii. Zakoušíme utrpení, které je
často spojeno i se ztrátou našich blízkých, a jsme
nuceni čelit novým výzvám, jako je obejít se bez
vzájemného osobního kontaktu. To se týká i každoročního mezinárodního setkání v duchu Taizé,
které se letos neodehraje v ulicích Turína, ale
přesune se do online prostoru. Avšak, milí přátelé,
nesmutněte. Hlavu vzhůru! Náš Pán si vždy najde
cestu a přijde nás na naší cestě posilnit jako své děti,
které se scházejí v jeho jménu. To je přece smyslem
Božího příchodu na tento svět skrze Ježíše Krista!

Naplňuje mě radostí, že se účastníte tohoto každoročního setkání, že jste schopni vynaložit tolik úsilí, abyste se mohli vzájemně spojit, modlit se, radovat
se a společně kráčet vstříc dalším dnům. Ve vašem
odhodlání ke smíření – a nyní i k setkání – je znát
„prorocký vzdor“, dar víry, kterým Hospodin obdařil
vaše srdce. Sláva Bohu za vaše svědectví víry!
Milí přátelé, v těchto dnech často slyšíme výzvy,
abychom sdíleli dary, kterými jsme byli obdařeni.
Ve světle současného světového dění se ovšem jeví
být relevantní následující otázka: Patří naše svědectví o evangeliu a Ježíši Kristu do této doby, nebo
nikoliv? Vezmeme‑li v úvahu všechny těžkosti, utrpení, výzvy a omezení, kterým čelíme, domnívám
se, že právě nyní je více než příhodný čas k tomu,
abychom v tomto zmateném a zraněném světě
sdíleli skrze své skutky dar víry, naděje a lásky. Milé
sestry, milí bratři, součástí tohoto světa jsme jen
díky tomu, že nám byl dán dar víry.
Modlím se za vaše setkání v naději, že Hospodin,
který si vždy najde cestu k člověku, vás bude provázet i v tomto novém formátu setkání a povede vás
dál na vaší pouti naděje. Z anglického originálu
přeložila Adéla Rozbořilová.

RECENZE

Když Boží cesty nedávají smysl

T

eď, v čase pandemie, nás otázky, jaký má
Bůh plán s našimi životy a s tímto světem,
napadají častěji. Proč se jeho moc neprojeví
a proč se často cítíme uprostřed trápení sami?
Mnoho autorů křesťanských publikací se s touto
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otázkou snaží ve svých dílech nějak vyrovnat,
mezi ty moderní patří třeba Yanceyho Kde
je Bůh, když to bolí a Zklamán Bohem nebo
Lewisův Problém bolesti. Důstojně se mezi ně
zařazuje i Larry Crabb svojí nejnovější knihou

Když Boží cesty nedávají smysl. Knihu napsal již
v pokročilém věku a čiší z ní snaha zdůrazňovat
základní kameny křesťanské víry, které byly
v průběhu jeho života podrobovány zkouškám.

Základní Crabbovou otázkou je, jak se vypořádat se zásadními obtížemi v našich životech,
jejichž smysl nechápeme: Zhoubné nemoci,
konec manželství, závažné finanční problémy.
Pokud vše napomáhá k dobrému těm, kdo milují
Boha, jak se s takovými situacemi vyrovnat?
V první půlce své knihy Crabb představuje tři
možné přístupy k těmto situacím na základě tří
biblických postav:
1. Jonáš se vzepřel, utekl a snažil se zařídit život
po svém, jak nejlépe dovedl. Šlo mu o jeho

(sobecké) potřeby a když je Bůh nenaplňoval,
poznat Boha a přiblížit se k němu ho přestalo
zajímat. Nevidíme někdy v Jonášovi sebe?
Jak často jde i nám o naše blaho a naplnění
našich potřeb, pěkně vystihl Miloš Rejchrt
v písni Srdce čisté („proč manu čekat nad
prázdným stolem…“).
2. Pavel (Saul) se podílel na pronásledování
křesťanů, protože si Boží cesty, které nedávaly smysl jeho kulturnímu nastavení, překrucoval tak, aby vyhovovaly jeho přesvědčení.
Jak často si i my kreativně interpretujeme
Boží přikázání, aby souzněla s naším světonázorem? A jak často zatlačujeme do pozadí
myšlenky, které narušují naše příliš jednoduché chápání křesťanství?
3. Abakuk se oproti Jonášovi nepokusil od Boha
utéct, ale předstupoval před Boha s třesením
a s námitkami. Na rozdíl od Pavla si nepřekroutil Boží jednání, aby vyhovovalo jeho
světonázoru, ale Bohu důvěřoval. Ne vždy
i my porozumíme Božímu plánu, ale potřebujeme Bohu důvěřovat, i když se budeme třást
nepochopením, smutkem či vztekem. Jak se
třást a důvěřovat Larry Crabb rozebírá v druhé
půlce své knihy. To ale už prozrazovat nebudu.

Jakub Drápal

RECENZE

S láskou až na dno

K

nížka, kterou bych ráda představila, byla
zmíněna už v rozhovoru s jejím autorem
Petrem Jaškem v čísle 10 našeho loňského časopisu. Čtení je to přirozeně nesmírně poutavé,
často děsivé, ale naděje v něm nechybí. Petr
Jašek si zaslouží bezpochyby náš obdiv, kdo
z nás by tohle přežil? Být bez viny ve vězení?
Ve vězení v muslimské zemi? A v cele s bojovníky
Islámského státu?!

Teror, nesvoboda, strach o život. Jak je možné
v takové zemi vůbec existovat? Jak je možné mít
radost ze života, smát se? Ale ono to jde, člověk
se prostě někam narodí a nějak se tam žít naučí,
„zvykne si“. Žít beze smíchu nelze, ať jsme, kde
jsme. Ostatně je dost pravděpodobné, že lidé
v západní Evropě či v USA si v padesátých letech
minulého století nebo i později taky neuměli
představit, jak se dá žít v ČSSR.
¥
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Jak se to tedy s Petrem Jaškem celé událo?
Byl zadržen tajnou policií na letišti v Chartúmu
v prosinci roku 15. V tamních věznicích strávil
14 měsíců, na začátku roku 17 byl odsouzen za
špionáž a velezradu na doživotí. Díky úsilí české
vlády a díky velvyslankyni České republiky v Káhiře byl však v únoru roku 17 propuštěn; oficiálně na
základě milosti, udělené súdánským prezidentem
Bašírem. A o těch čtrnácti měsících nesvobody
knížka vypráví. Její nezvyklý název je v tom
zmíněném rozhovoru objasněn také – bojovníci
Islámského státu, se kterými byl Petr Jašek v jedné
cele, jeho prsten chtěli jako „daň pro nemuslimské
obyvatelstvo“. Aby mu jej nesebrali i s uříznutým
prstem, raději jim prsten dal. Co dodat?

Viděno mým zrakem, časy v súdánských věznicích musely být pro Petra příšerné. Jenomže to
rozhodně není pocit, který by v knížce převládal.
Není to beznaděj střídaná stránku za stránkou se
zoufalstvím. Spíš naopak. Ta jednotlivá příkoří,
všechny ty hrůzy a bezpráví autor zmiňuje dost
suše, bez emocí, jako by se ani netýkaly jeho.
S emocemi zato popisuje svoji víru, to, co mu pomohlo celkem vzato bez újmy přežít. Petr Jašek
se křesťanské víry drží a víra drží jeho. Drží ho
modlitby, nejen jeho vlastní, ale i modlitby jeho
blízkých, vytrvalé modlitby členů Církve bratrské v Kladně. A to není všechno, odezva je daleko
širší – koná se modlitební řetěz, píšou se petice,
dokonce se autor dozvěděl o velké demonstraci za
své propuštění před súdánským velvyslanectvím
v Madridu.
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Jedna věc je 14 měsíců Jaškova vězení, věc
druhá je, čemu se sám věnuje naplno už dlouhou
řadu let a při čem svoji svobodu riskuje dnem
i nocí – pracuje pro Mezinárodní křesťanskou
asociaci (ICA), jejímž posláním je podpora a pomoc pronásledovaným křesťanům. Což je v posledu to, co fatálně vedlo k tomuto zatčení. A to se
ostatně Petru Jaškovi mohlo a může stát kdykoliv
jindy a kdekoliv jinde a on si toho musí být dobře
vědom, ba co víc, pokládá to za čest (!). Ať už jede
zařídit pomoc pro mladého, zápalnou bombou zle
zohaveného křesťana, což byl podnět k té fatální
cestě do Súdánu v prosinci roku 15, nebo třeba pašovat Bible do Íránu nebo do Alžíru. Nebo cokoliv
jiného…
Projdeme s Petrem Jaškem postupně snad čtyři
súdánské věznice, kde mu bylo souzeno dlít; včetně
samotky. Nezoufal, pokud šlo něco dobrého z těch
časů vytěžit, on to uměl až do dna. Na samém
konci byla součástí věznice i kaple a Petr tam pro
početnou skupinu věřících kázal! Kdo by si tohle
dovedl představit? Jistě že český čtenář tuší, jak
může věznice v Súdánu vypadat, ale stejně bude
zírat. A porovnat víc takových zařízení stojí za
to, není to jistě všechno jen nekonečné svinstvo.
Především proto, s kým vším se náš autor ve věznicích potkal; jímavá setkání s dalšími zatčenými
křesťany rozhodně stojí za pozornost.
Dobré knížky mívají i dobrý závěr, končívají
něčím, co bychom si měli zapamatovat, co je nosné.
Nejinak je to i tady. Takže epilog: „Cítil jsem vůči
Pánu nesmírnou vděčnost – za to, že mi dopřál
výsadu trpět a snášet příkoří ve jménu mého Spasitele…Súdán taky ve mně probudil mnohem větší
vděčnost za Bibli, než jakou jsem kdy cítil v České
republice. Probudila se ve mně tak silná chuť po
Božím slovu, jakou jsem nikdy dřív po ničem jiném
nepocítil. Kristus v plné síle byl skutečně přítomen
v mé cele.
…Když se odvážím pomyslet na to, kolik křesťanů je každoročně vyvražděno v severní části
Nigérie, častokrát mi na mysli vyvstane, že my
křesťané jsme skutečně považováni za ovce, určené na porážku. Ale z pohledu věčnosti jsme i při
tom všem těmi, kdo vítězí!“
Jana Plíšková
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RECENZE

S Mordechajem zvesela

R

ozjívený Mordechaj, syn hodináře Cajta, rozbije 25. listopadu 1865 hodiny rabína Šlomo
Jehudy Rappaporta. Otec ho vyžene a Mordechaj
se propadne do spirály času. Probudí se o 900 let
dříve a zažije setkání s Ibrahimem Ibn Jakubem,
židovským kupcem, který napsal první zprávu
o Praze (r. 965). Mordechaj putuje časem dál a dál,
vynořuje se vždy v následujícím století a v každé
době zažívá dobrodružství, při němž se setkává

s významnými židovskými osobnostmi, zažije
jeden z mnoha židovských svátků a musí prokázat
svůj důvtip i schopnost posloužit druhým. Příběh
doplňuje ke každému století dvoustrana komixové povahy, přibližující důležitá témata, osobnosti,
dobové reálie a zvyky. Mordechaj se nakonec vrací
do své doby, přičemž ví, že ho čeká setkání nejdůležitější – se svou vlastní minulostí a se svým otcem.
Historicky je tento dětský román solidní kniha,
včetně krásné grafické podoby. Odbornými garanty byli doc. Jiřina Šedinová a doc. Pavel Sládek. Formou je to hybridní publikace, kombinující psaný
příběh s komixem a příběh s poučením o reáliích.
Atmosférou splňuje to, co slibuje v podtitulu – „veselé putování židovskou historií“. Mordechaj je
pubertální smíšek, a tak kniha obsahuje mnoho
vtipů a vtípků, i když se zcela nevyhýbá ani temným
obdobím – zmíněn je např. velký pražský pogrom
r. 1389.
Autoři knihy jsou vlastně tři – rodinný tým
matky a syna, Klára a Tobiáš Smolíkovi, a výtvar48

ník Vojtěch Šeda. Klára Smolíková je zkušená
autorka (napočítal jsem celkem 46 knih a publikací, určených převážně dětem a dospívajícím).
Věnuje se propagaci četby knih a knihoven i historickým tématům, často evangelického ražení:
Husovi, husitům i Komenskému. Tobiáš Smolík
studuje hebraistiku, etnologii a sociální dějiny.
Vojtěch Šeda, výtvarník knihy, stojí generačně
mezi matkou a synem (1985). Společně vytvořili
synergické, velmi zdařilé dílo.
Židovská historie je někdy vykládána jako
dějiny utrpení vyvoleného národa. Zde se kyvadlo zhouplo do druhého obratu – kniha je veselá
a optimisticky také končí – jedním z nejzářivějších období židovské historie, emancipací Židů
v 2. polovině 19. století. Dle mínění recenzenta je
to snad dobře. Líčení stálého utrpení totiž někdy
působí kontraproduktivně, přestane budit soucit
a vede k uzavření. Humornost tvoří ovšem jistou
slabinu knihy z jiné perspektivy – pro nezasvěcence není vždy jasné, kdy se jedná o žert, a kdy
o vážný názor. To by se ovšem Mordechajovi
jako správnému žertéři líbilo… Pár drobných
chybiček jistě knize odpustíme (např. ve tvaru
hebrejských písmen na hodinách, moderní podobu hebrejského písma na lístku z 10. století či
brýle na očích hrdinů ze 13. století).
Pro koho je kniha vhodná? Tiráž uvádí, že
je určena „pro zvídavé i nerozvážné čtenáře od
10 do 120 let“. Jistě by měla najít cestu do školních i farních knihoven a zdobit taky knihovničky dětí, jejichž rodičům a prarodičům záleží na
tom, aby jejich potomci měli přehled o historii
Židů v naší vlasti. Po opadnutí koronaviru by
anglický či německý překlad knihy mohl sloužit i jako vhodná upomínka z návštěvy židovské
Prahy či dar pro zahraniční přátele.

Mikuláš Vymětal
Tobiáš Smolík, Klára Smolíková:
Cha, cha, chá, zasmál se Mordechaj
Praha, Argo 2020, 124 s.

POSLEDNÍ SLOVO

Bože můj, Bože můj…a proč?

F

ilosofové si celá staletí lámou hlavu nad tím,
jak odpovědět na otázky po smyslu bytí, počátku všeho, podobě štěstí apod. Důležité nejsou často ani tak odpovědi, jako otázky samé. A přitom
je to tak jednoduché! Existuje otázka, která vám
pomůže dozvědět se, co potřebujete, domoci se
toho, co chcete. Široké využití této významně opomíjené otázky však nevymyslel žádný učenec, ale
malé, předškolní dítě. Inspektor Trachta by tento
typ otázky nazval šrapnel. Alespoň tak působí její
vznesení na nervovou soustavu především rodičů,
ale široké využití snadno najde i mimo rodinu.
Asi už vám to začíná docházet… Jde o dvě
nejzákeřnější slova, pronesená z těch jinak roztomilých pusinek. „A proč?“ Je‑li přitom v blízkosti
mokrý hadr, polštář nebo jiná domácí věc, která se
dá v případě nouze užít jako zbraň, máte co dělat,
abyste se ovládli.
Tito roztomilí předškoláci nemají ještě ke své
záškodnické činnosti k dispozici mobilní nebo
sociální síť, ale přesto jsou perfektně sehraní
(dosvědčí devět z deseti rodičů) a na svůj čas
dokážou čekat trpělivě, jako pátá kolona. Když
zaútočí, jdou na jistotu, aby dosáhli svého cíle.
Typický příklad mise All Possible:
Čas: 5:50
Místo: ložnice
Dítě: Maminko, kde je Indie?
Maminka: V Asii.
Dítě: A proč není v Africe?
Maminka: Protože je v Asii.
Dítě: A ani trochu není v Africe?
Maminka: Ne.
Dítě: A je tam pták kiwi?
Maminka: Ne, ten je na Novém Zélandu.
Dítě: A proč?
Maminka: Je mu tam dobře, má tam teplo.
Dítě: A proč? V Africe má taky teplo!
Maminka: Jo, ale tam už bydlí hodně surikat,
kiwi se tam nevejde.
Dítě: A proč?
Tatínek: Jéžiš Marjá!

Dítě: Maminko, proč tatínek říká Jéžiš Marjá?
Maminka: On se chce pomodlit.
Dítě: A proč?
Maminka: Nechceš něco dobrýho?
Dítě: Jo! Medvídky!
A má vás tam, kde chtělo.
Další podobnou „filosofickou“ zbraní, vynalezenou předškolákem, je ta nevinně hraná upřímná
pravdomluvnost, u dětí tolerovaná, u dospělých
hraničící za jistých okolností s pozicí mistra Jana
na koncilu kostnickém.

Představte si, že jedete v autobuse, kam
přistoupí od pohledu vášnivá pejskařka se svým
psem. Bez náhubku (ten pes). Vaše dítě to jasným
hláskem okomentuje slovy: „Teda, to je ale pes!“
Pejskařka se dme pýchou a vy také, protože pár
lidí okolo se zmíní o tom, jak vaše dítě krásně
mluví. Jenže andílek využije momentu překvapení
a důrazně zahlásí: „A ten pes dělá všude hovna!“
Pohledy vás propalují, sedadlo pod vámi se mění
v kostnickou hranici a vám se chce zvolat: „Bože
můj, Bože můj, proč už nejsme na Hradčanský!“
Pavla Hájíčková
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