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ÚVODNÍK
Někdy bychom si to
představovali jinak

O

vztazích se dnes hodně mluví. Jistě, důleži‑
té byly vždy, ale v otevřenější společnosti se
vztahy více řeší, je na ně víc vidět, více se o nich
píše i přemýšlí. Přístup k informacím a možnost
cestovat také sehrává svou dobrou roli. A pa‑
radoxně – v sexuálních vztazích jsou dnešní
mladí zdrženlivější než jejich rodiče. Dokonce
jsou jiní než mladí před deseti nebo patnácti lety.
Svoje životní kroky více promýšlejí a rozhodují
se sami za sebe, ne pod tlakem širší rodiny nebo
společnosti. A tak někteří vystrojí svatbu svých
snů dříve, některým naopak na obřadu už běhají
vlastní děti.
Mnohem více se také odkrývají vztahy, k nimž
se dříve lidé těžko přiznávali, a v širší rodině se
tutlaly. Mnohá tabu padla. Prostor dostávají vý‑
povědi rodičů, jejichž děti už se nechtějí skrývat
a přivedou si životního partnera stejného pohla‑
ví. Rodiče by si často věci, týkající se jejich dětí,
představovali jinak, ať už jde o vzdělání, práci,
místo pro život, nebo výběr partnera. Nakonec
však zvítězí ti, kteří s láskou a pokorou dokážou
přijmout situaci, tak jak je, a vztahy s dětmi
nepřestřihnou, ale dále rozvíjí. Partnerským
vztahům všeho druhu i obhajobě tradiční rodiny
je věnována rubrika Téma.
V polovině května se konal synod naší církve.
Nejdůležitější zprávy z jednání, složení nově zvo‑
leného předsednictva, prohlášení synodu i pár
fotografií toto číslo také přináší.
Milé čtenářky a milí čtenáři, inspirativní čtení
vám přeje
Daniela Ženatá
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AKTUÁLNĚ

Listopadové dny roku 1989 ve
vašich vzpomínkách

P

řed třiceti lety, v listopadu 1989, se naše
společnost pomalu začala probouzet do
svobody. Po více než čtyřiceti letech totality
události na pražské Národní třídě přerušily
všeobecnou letargii.
V Praze na Vinohradech v té době zasedal
synod Českobratrské církve evangelické. Mnozí
přecházeli z jednání do revoluční vřavy mezi

Chtěli bychom si tuto dobu spolu s vámi při‑
pomenout. Nahlédněte prosím do sborových
či osobních archivů a pošlete nám fotografie,
zvukové stopy nebo dokonce videa. Zeptejte se
pamětníků a napište nám krátké fragmenty jejich
vzpomínek. Co tehdy dělali, jaká byla atmosféra
ve společnosti…? Vše posílejte v digitální podobě
na adresu info@30svobodnychlet.cz.
Z v a šich př í b ě hů v y t voř í m e we b
www.30svobodnychlet.cz, který bude tvořit
společnou mozaiku tehdejšího dění očima
(nejen) evangelíků. Děkujeme za vaši pomoc
a zaslané materiály.

Last minute!

H

studenty a policejní antony, ti kteří zůstávali, se
připojovali alespoň v modlitbách a snažili se ape‑
lovat na představitele státní moci, aby upustila od
násilí a represí.
V následujících dnech se věci dávaly rychle
do pohybu a k stávkám a protestům se přidávali
přirozeně i spousty členů našich sborů. Pomáhali
šířit zprávy o dění v hlavním městě do jiných částí
republiky, evangelické fary v menších městech
se stávaly místem sdružování, kde se zakládaly
první buňky Občanského fóra a organizovaly se
místní protesty.
4

ledáme ještě několik dobrovolných asistentů,
pokud možno mužů, k lidem s postižením
v termínu 6.–13. července; v termínu 24.–31. srpna
hledáme jak chlapce, tak dívky.
Dále nabízíme poslední volná místa pro pobyt
13.–20. července, 10.–17. srpna a 17.–24. srpna;
také jsou ještě volná místa v pobytu speciálně pro
seniory 24.–31. srpna. Není čas váhat.
Přihlašujte se na https://prihlasky.srcce.cz/leto,
případně pište na adresu vychova@e‑cirkev.cz
Děkujeme!

Nemocniční kaplani jsou
připraveni pomáhat

V

pátek 3. května se na Evangelické teologic‑
ké fakultě Univerzity Karlovy konalo slav‑
nostní zakončení již čtvrtého běhu kurzu Ne‑
mocniční kaplan. Úspěšné absolvování tohoto
kurzu je jedna z podmínek pro práci duchovních
ve zdravotnických zařízeních. Rozsáhlý kurz,

trvající celkem 310 hodin, pořádá Evangelická
teologická fakulta UK ve spolupráci s Asociací
nemocničních kaplanů ČR a nově i s Katolickou
teologickou fakultou UK již počtvrté. Ve výu‑
kové skupině bylo zastoupeno několik církví:
římskokatolická, českobratrská evangelická,
československá husitská nebo bratrská.
Čtrnáct absolventů kurzu se více než rok
připravovalo na to, aby uměli spolupracovat
v mezioborovém nemocničním týmu a záro‑
veň si uchovali svůj jedinečný přínos: přinášet
pacientům, jejich blízkým i personálu nemocnic
naději a duchovní útěchu.

„Kaplanská profese potřebuje stále budovat
svou tvář, renomé, aby o ní lidé věděli,“ říká
absolventka Radana Šatánková. „Znamená to
mimo jiné informovat, kdo jsme a co děláme,
budovat důvěru a takovou praxi, která přímo
pomůže také zdravotníkům,“ doplňuje farář
Českobratrské církve evangelické Filip Šimo‑
novský. Olga Mrázková má první zkušenosti
s kaplanstvím čerstvě za sebou: „Byla jsem
překvapena reakcí zdravotnického personálu.
Tak vstřícné přijetí bych nečekala, zvlášť když
vidím ten frmol, který na pracovišti panuje.
Vstřícnost lidí je pro moji práci posilou a záro‑
veň zavazuje. Ráda bych byla jako kaplan platná
i pro zdravotníky.“

Kromě teoretické výuky absolvovali studenti
ve třech nemocnicích též praxi pod vedením
zkušených nemocničních kaplanů.

Brány kostelů se otevřely
pojedenácté

V

pátek 24. května navečer se rozezněly
zvony. Své návštěvníky přivítal už jede‑
náctý ročník Noci kostelů. Kromě bohatého
programu nabídl i možnost seznámit se s vírou
a životem sborů a farností.
Pro veřejnost se otevřelo na 1700 církevních
objektů, mezi nimi více než stovka kostelů
a modliteben Českobratrské církve evangelické.
Sbory každoročně připravují rozmanitý pro‑
gram. Jedná se o koncerty, přednášky, divadla,
program pro děti, komentované prohlídky, me‑
ditace a ztišení, společný zpěv, rozhovory… Na
mnoha místech se také otevřely zvonice, věže,
krypty nebo technické zázemí církevních staveb,
kam se normálně návštěvník nedostane.

Noc kostelů k nám přišla z Rakouska a rychle
si získala oblibu. Výjimečná atmosféra podve‑
černích a nočních kostelů láká všechny genera‑
ce; je to příležitost nahlédnout do míst, kolem
kterých třeba celý život chodíme, ale nikdy jsme
se nepodívali dovnitř. Všechny programy jsou
otevřeny, vstupné se neplatí.
Aktuality připravil Jiří Hofman
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TÉMA: VZTAHY A NEVZTAHY

modlitba červnová
vztahy nevztahy
vztahy nevztahy
jak to mají ti druzí
sleduji
kriticky hodnotím
vztahy nevztahy
jak to mám já
moc nesleduji
a kriticky už vůbec ne
vztahy nevztahy
má dáti dal
počítání
dělá z domova obchod
vztahy nevztahy
Pane Bože
proměňuj láskou
taky moje srdce
modlitba Lenky Ridzoňové,
Kresba: Magdalena Plíšková

BIBLICKÁ ÚVAHA

Tak trochu o svatbě

Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem
Božím, jako muže a ženu je stvořil. A Bůh jim požehnal a řekl jim:
„Ploďte a množte se a naplňte zemi.“ Není dobré, aby člověk byl sám.
(Gn 1,26–28; Gn 2,18)

K

dyž je farář požádán o svatbu, má na výběr
z řady biblických textů. Kniha Genesis k nim
patří. Mluví k nám ale v poslední době jinak než
dřív. Člověku žijícímu v časech babylónského
exilu znělo jinak, že je obraz Boží, že má nárok na
zemi – snad právě na tu, ze které byl vyvlečen –
a že ji má dokonce naplnit potomstvem. Vnímal
zde budoucnost – s jeho exulantskou generací
Boží lid nepomine.
Když bude však farář kázat na tento text dnes,
okamžitě si uvědomí, že panování nad ostatním
stvořením pro nás není dobrá vizitka. Kam jsme
to dopanovali, že? Podmanili jsme si zemi, oseli
ji řepkou, zbavili ji humusu. Ryby jsme nakrmili
plastikovým odpadem, nebeské ptactvo herbi‑
cidy a insekticidy a to ostatní lezoucí a skákající
stvoření jsme také všelijak zdecimovali. Slova
o podmanění a panování se oprávněně bojíme
vyslovit. A když už, pak jedině s dovětkem, že
jde o panování moudrého a laskavého hospodáře,
který se o stvoření stará.
Na svatbě těch slov o panování netřeba. Ale ani
slovo „množte se“ nepůsobí právě konstruktivně.
Ne všichni totiž vstupují do manželství s cílem
plodit děti. Jsou i jiné motivace a taky nejsou
špatné. Třeba ta, že se lidé mají rádi, že chtějí být
spolu a chtějí to dát veřejně najevo. Slova o ploze‑
ní mohou působit nepatřičně i proto, kolik dětí je
v dětských domovech nebo v pěstounské péči, ale
také proto, že ze zemí, kde mají manželé dětí hod‑
ně, se k evropským břehům dostávají malé děti na
bárkách a gumových člunech. Děti dehydrované,
na pokraji života a smrti, a skoro nikdo tady o ně
nestojí. A nepatřičně slova o plození a množení
znějí všem, kdo by děti chtěli, ale mít je nemohou.
Co zbývá? Stvoření k „Božímu obrazu“
a z druhé kapitoly Geneze konstatování: „Není

dobré, aby člověk byl sám. Učiním mu pomoc
jemu rovnou.“ Hospodin při stvoření člověka
rozehrává vztah v sobě samém, což je vyjádřeno
slovy „Učiňme člověka“, tedy množným číslem.
Přitom tvoří ke svému obrazu, tudíž i člověk
vztah potřebuje, není mu dobře samotnému.
Většinou. Pro faráře na svatbě dobrá příležitost
vyzdvihnout něco, čemu dnes lidé rozumějí.
Snoubenci chtějí být spolu a lze jim říct, že být
spolu v láskyplném vztahu je velmi moderní
a zároveň je to i dobře biblicky zakotveno.
Zbývá otázka, jakou roli tu hraje skutečnost,
že se člověk vyskytuje jako samec a samice, jak
naturalisticky líčí slova první kapitoly Geneze.
Jako by měl člověk dvojí kořen. Jsme obraz Boží,
ale současně vězíme v něčem, co je vlastní i zví‑
řatům. V této rozervanosti míříme skrze věky až
k cíli, tj. Ježíšovými slovy – po vzkříšení už se lidé
nežení a nevdávají (L 20,35). Dnes lze rozumět
i tomu, že se rozlišení na muže a ženu dostává do
závorky. Není důležité, aby člověk panoval a není
nutné, aby se všichni množili. Stejnopohlavní
páry se logicky domáhají stejných práv jako páry
heterosexuální, protože chtějí naplňovat stejné
cíle, dodnes živé i z textů Geneze – život ve vztahu,
touhu po společenství, touhu nebýt sám, ale mít
pomoc sobě rovnou.
Pro dobré vztahy v církvi je důležité uchopit
téma pozitivně. Je krásné, že nacházíme biblické
hodnoty, které rezonují i současníkům. Je dobré,
že lidé chtějí žít ve vztazích a touží po tom, aby ty
vztahy byly pevné a byly veřejně potvrzeny. Než
se na těchto otázkách štěpit, bude vhodnější spo‑
lečně poznávat jako zdroj pro naše vztahy Boží
lásku a z ní se radovat.
Michal Vogl,
farář v Uherském Hradišti
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Je to s těmi mladými čím dál tím lepší…
Kouzlo razítka a příprava na svatební obřad

N

eslibujte, co nechcete splnit. Třeba věrnost
až do smrti. Z křesťanského pohledu je to
sice smilstvo, ale nevylepšíte to, když k němu
přidáte křivopřísežnictví. Tohle třeba slyší snou‑
benci, když přijdou na přípravu – a chodí jich
docela dost. Jen vzácně jsou ostražitě zamlklí,
jasná většina je velmi dychtivá. Nemají ostych
o sobě mluvit, a když se ptají, čekají i osobní
odpověď a tu berou vážně. Nepřijímají ji hned
za svou, ale názor faráře je něco, nad čím chtě‑
jí přemýšlet.

Promyšlenost kroků místo
formálního přístupu
Jsou jiní, nejen než jsme byli my, jsou i jiní, než
byli snoubenci před deseti lety. Rok od roku je to
lepší. Mám proto v souvislosti s generací, která
přichází, velkou naději, protože oni více a sami
za sebe své kroky promýšlejí. V tomhle nevidím
rozdíl mezi těmi, kteří přicházejí i po letech sou‑
žití a na obřadu budou běhat jejich děti, a těmi,
kteří dost rozechvěle očekávají svoje „poprvé“
o svatební noci. (Jo, i takoví ještě dneska jsou!)
Před těmi deseti, patnácti lety byla svatba
něco, co prostě zodpovědní lidé dělají. Svatbu
brali mnohem formálněji. Společenský tlak
na „sezdanost“ ale dnes ve společnosti zmizel.
Ekonomicky je výhodnější se nevzít, a že se
dítě jmenuje jinak než jeden z rodičů, je běžné.
Přesto přicházejí a brát se chtějí. Uvědomují si,
že manželství je něco jiného než žít na hromádce.
Cítí, že by to ještě něco chtělo. Co chybí… Ra‑
zítko? Oddací list? Společné příjmení? V tom to
přece být nemůže!
Tak se společně snažíme přijít na to, v čem ten
rozdíl je. V čem je ono „kouzlo razítka“, které
nepotřebují na to, aby se měli rádi, aby spolu žili
a měli děti. Svatbu tedy chtějí a chtějí, aby byla
osobní, aby to byla skutečně jejich svatba. Ne
8

úřední úkon. Takhle vnímají svatbu na matrice –
jako neosobní akt, kde se stát ptá, jestli „ano“,
státu se odpovídá a stát tuto odpověď zaeviduje,
čímž ze dvou nezávislých jedinců učiní institut

pro sdílení majetku a výchovu dětí. Tito lidé
jsou skoro vždy církevně nepraktikující, jen tu
a tam věří v osobního Boha, velmi často ale silně
vnímají spirituální rozměr lidského života. Tak
přicházejí za farářem v očekávání, že by zrovna
pro tohle mohl mít pochopení a čeká je několik
setkání. Během nich se ale nedozvědí vlastně
skoro nic nového. Obecné psychologické pouč‑
ky, pár biblických příběhů, pár příběhů ze života
jiných manželských párů. Ale znovu přitom
objevují ty stařičké pravdy.
Někteří mají za sebou rozpadlé vztahy. Musí
si přiznat, že v něčem selhali. Zvláště ti, co pou‑
žijí vazbu „šťastně rozvedený“. Jako farář můžu
být tvrdý až drzý. Rozvedený člověk není zku‑
šenější, jen omlácenější (říká Jeroným Klimeš).
A nese si v hlavě a srdci zkušenost, že utéct ze
vztahu se dá a neumírá se na to. Je to ale těžké
břemeno a je třeba si je jako břemeno přiznat,
jinak bude mít dotyčný cukání utéct příště zas.

Ze dvou já vzniká jedno my
Nad adamovským „proto opustí muž své
rodiče…“ mluvíme o přetrhání starých vazeb.
O nutnosti opustit starou rodinu, staré vztahy,
protože vzniká něco nového. I tady vidím výraz‑
ný posun k lepšímu. Jsme v bohaté společnosti,
ti mladí už jen málokdy bydlí u rodičů. Už dávno
se naučili samostatnosti.
Tak může vzniknout jedno tělo. Sejdou se
housle a smyčec, tedy muž a žena. Jsou různí,
ale dohromady to dá tu správnou muziku. Motiv
jednoho těla světské právo neuměle reflektuje
myšlenkou společného jmění manželů. Ale jde
o víc. Péče o druhého – to je jako usmát se sám
na sebe do zrcadla. Je to rozpoznání, že jsme
housle a smyčec a jedno bez druhého ztrácí
smysl. Ze dvou já vzniká jedno my.
A znovu a znovu si opakujeme, že to jedno
tělo jsou jen a pouze oni dva. Nesmí mezi ně
lézt ani jejich rodiče ani jejich přátelé, ale ani
jejich děti. Až děti vyrostou, vypadnou z baráku
a oni dva dál budou manželé. Dál budou jedno
tělo. Už teď mají slyšet o syndromu prázdného
hnízda. Jsou smutná manželství, ze kterých
se ten institut pro sdílení majetku a výchovu
dětí stal. Ne provázek dvoupramenný, ale dva

provázky, které roky visely vedle sebe „kvůli
dětem“. A když tohle skončí, už nemají proč být
spolu. Roky se o to nesnažili – měli jen ty vnější

držáky, co je spojovaly, a teď se po 20 letech
manželství rozvedou.
Svatební slib
Centrální téma našich debat je svatební slib.
Není to výkřik horoucího srdce, to už mají zpra‑
vidla za sebou, ale uvážlivého rozumu, a právě
proto je tak zásadní promýšlet, co v tom slibu
bude. V rozhovoru vyvažujeme jednotlivá slova,
která při obřadu zazní. „Slib dokáže posílit roz‑

třesené srdce,“ řekl Gimli Elrondovi v Tolkieno‑
vě Společenstvu Prstenu. V okamžiku manželské
krize může člověku pomoci ji překonat i to, že
něco slíbil a už sám kvůli sobě bude chtít svůj
slib dodržet.
Slib si říkají snoubenci vzájemně, ale jde zá‑
roveň o veřejné vyznání. To, co katolická tradice
popisuje jako okamžik, kdy si snoubenci před
církví udělují svátost manželství. Tady je asi
nejzřetelnější ono „kouzlo razítka“, tedy rozdíl
mezi životem na hromádce a životem v man‑
želství. To, že se dívají vzájemně do očí a před
svědky, rodinou a kamarády říkají něco co mají
promyšleno a za čím stojí. Tento okamžik pro‑
žívají všichni s naprostou vážností, právě tak,
jako požehnání, které dostávají. Uvědomují si,
že skutečně začíná něco, co nebylo, ať už spolu
stihli prožít cokoliv.
Jaroslav Pechar, fotky z autorova archivu
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VZTAHY, KTERÉ SI NENAPLÁNUJEME

Můj syn je gay
Nepřestanu ho mít ráda!

J

edno z našich dětí je gay. Co jsme udělali
špatně? Kde se stala chyba? Hledala jsem
vinu u sebe a nedokázala se s tím vyrovnat.
Vždyť jsme stejně vychovávali i jeho sourozen‑
ce a žádný z nich gay ani lesba není. Co se to
stalo? Hryzalo to ve mně a ptala jsem se, jestli
jsem ho špatně vychovala. On ale říkal, že ne,
že se tak prostě narodil a že si to nemám vyčítat.
Svou orientaci začal poznávat na druhém stupni
základní školy. Sice se dvakrát pokusil navázat
vztah s děvčetem, ale nešlo to.
Na jednu bolest navazovaly další. Moc mě
mrzelo, že jsem byla poslední, kdo se to dozvě‑
děl. Ale pak jsem pochopila, že je pro dítě hrozně
těžké takovou věc doma oznámit. Syn nám to
řekl, když mu bylo 23 let, skoro deset let se s tím
vyrovnával sám a bez mámy.
Ale pak se konečně odhodlal. Přijel domů,
seděli jsme u stolu a on mně najednou celý
rozesmátý říkal, že je na kluky. Od dětství byl
takový smíšek, myslela jsem si, že je to jenom
nějaká legrace, ale on vážněji zopakoval: „Já
jsem na kluky, mami.“ Šok!
Pak přijel manžel a ptal se mě, jestli to už
vím. Za chvíli přišel další syn se snachou, aby
mě podpořili. Celý víkend jsme pak probírali
nečekanou situaci a nevěděli si rady. Jenom syn
měl jasno a při odchodu nám sdělil, abychom to
řekli, komu chceme, že je mu to jedno.
Zhroutil se nám svět
Načež si manžel sedl na gauč a začal hořce
a usedavě plakat. Zbořil se mu celý svět. Syno‑
vu homosexualitu prožíval jako vlastní selhání
a strašlivé zklamání. Nedokázal se s tím vy‑
rovnat, byl by raději, kdyby nám syn vůbec nic
neřekl a nechal si to navždy pro sebe.
Asi nejtěžší bylo, že se pak manžel odmlčel
a při jedné návštěvě vlastní dítě ignoroval. Když
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pak syn zase přijel a chtěl se s ním bavit – doslo‑
va žadonil o lásku, manžel mlčel, neodpovídal
nebo jen cosi odsekl. Měl pocit, že nám syn ublí‑
žil. Naštěstí ale jeho mlčení dlouho netrvalo, to
bych nevydržela. Po nějaké době se začal chovat
k synovi opět se stejnou vlídností a humorem
jako k ostatním dětem. Zjistila jsem však, že
se mi toto břemeno v manželství nenese lépe,
každý je vláčíme sám za sebe.
Zmatek a hledání
Vím, že v některých rodinách gaye či lesby za‑
vrhli, ale já jsem si řekla, že to nesmím dopustit –

je to pořád můj syn. Povím vám, co jsem nikomu
neřekla. Byli jsme doma o Vánocích, všechny
děti měly s sebou své partnery, jen syn přišel
sám… A já jsem se přistihla, že bych mu přála,
aby taky měl někoho, s kým by byl šťastný! Je to
opravdu hrozně hodný a srdečný kluk. Máme ho
všichni moc rádi!
Samozřejmě vím, že Pán Bůh stvořil člově‑
ka jako muže a ženu. Ale proč se tedy z lásky
rodí homosexuálové?! Pro mě je rodina muž,

žena a děti, to nemohu popřít. Když si ale syn
přivede nějakého muže, nic s tím nenadělám,
nepřestanu ho mít ráda. Bude mít u mě stále
otevřené dveře.
Nejvíc mně v celé situaci pomohlo, že Pán
Bůh je láska. A určitě není Boží záměr, abychom
syna zavrhli, odstřihli od rodiny, odmítli. Cítíme
s manželem, že nyní musíme budovat přede‑
vším náš vlastní vztah, abychom to v budoucnu
zvládli. Manžel totiž tehdy řekl – až syn přijde
domů s mužem, bude to jeho smrt! Ani já nevím,
jak to zvládnu.
Potřebuju to vykřičet
Situace našeho syna mě uvrhla do jakési vnitřní
samoty. Žiju celý život v heterosexuálním man‑
želství, dříve bývalo vše v pořádku, ale teď se
doma o synovi nedokážeme bavit a já to skoro
nikomu nemohu říct, ani rodičům; jsem s tím
sama. Přitom bych to potřebovala vykřičet na
všechny strany!

Zmocňovala se mě proto strašlivá beznaděj
a smutek a bylo to na mně znát. Moji nejbližší
a kolegové cítili, že se něco děje, ptali se mě a já
se jich začala stranit. Ráda bych se břemene
a přetlaku v sobě zbavila, ale bojím se.
Také fakt, že jsme křesťané a členové Církve
bratrské, naši samotu ještě víc prohloubil. Zjis‑
tila jsem, že mně dokonce i přes všechny snahy
několika málo zasvěcených nikdo nepomůže, že
se s tím musím vyrovnat sama.
Láskou to zvládnu
Začala jsem v tom všem ale nově prožívat širší
rozměr Božího milosrdenství. Poznala jsem, že
se to vlastně může stát úplně každému člověku.
Takže poté, co nám syn homosexualitu přiznal,
jsem mu napsala dopis o tom, že ho máme rádi,
že bude mít u nás vždy domov a že ho milujeme!
Anonymní výpověď zaznamenal Bronislav Matulík,
převzato z časopisu Církve bratrské BRÁNA
6-7/2018; ilustrační obrázek Petra Fischerová

NÁZOR MLADÉ GENERACE

Obhajoba tradiční rodiny
Kouzlo odevzdání a plného přijetí

P

řed rokem a dvěma týdny jsem se ženil. Od
vrstevníků jsme slýchávali dotazy proč, když
jsme příliš mladí (22 a 27 let), s lehce podezříva‑
vými otázkami, zda nás k tomu něco tlačí (a to
zejména moji nastávající). Smáli jsme se a od‑
povídali, že ne, že nám manželství připadá jako
pěkná instituce, a proto do ní chceme vstoupit.
Člověk se naplno odevzdá druhému a plně ho
přijímá. Bere ho s jeho chybami a svoje nedostat‑
ky před ním neskrývá. Nemusí se totiž bát, že ho
druhý opustí. Nerozlučnost manželství (vyjma
extrémních případů) mnoho nabízí, a proto může
být taky velmi jednoduše zneužita. Buďto si ji

mohu vyložit tak, že se můžu přestat snažit a za‑
čnu se chovat sobecky, nebo všechny své strachy
odložím a otvírám se druhému i se svými hříchy.
Protože vím, že mne nezatratí, ale pomůže mi se
zvednout a jít spolu s tím druhým dál.
Vymezená svoboda
Manželství, jak je chápu, obnáší určitá pravidla:
Lásku, úctu a věrnost, ze kterých další pravidla
vyplývají. Právě tato omezení ovšem paradoxně
nabízejí nejvíce svobody – stanoví hrací pole,
na kterém se manželství odehrává. Jan Sokol
o takovém prostoru mluví jako o „vymeze‑ ¥
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né svobodě“, ve které se lze plně realizovat na
rozdíl od neustálé možnosti volby („vybírej, ber
si lepší, než kterou máš…“ nebo „všeho zkuste“,
aniž by se dodalo „dobrého se držte“). Manžel‑
ství, tak jak je tradičně chápáno, nabízí člověku
možnost růst a být v mnohém více sám sebou.

život; na manželství se dobře připravili. Je‑li to
fyzicky možné a nerozhodnou‑li se sloužit jinak,
vychovávají děti ve (více méně) poklidném zá‑
zemí. A žijí spolu i po stránce duchovní. Sdílejí
stejnou životní úroveň a postarají se o sebe, a to
i ve stáří. Zůstávají spolu v dobrém i ve zlém.
Ne vždy se to daří. Duševní, tělesné i duchov‑
ní problémy přicházejí a svou sobeckost taky
často dost těžko uhlídáme. Ti starší z čtenářů
možná namítnou: Co ten ví o manželství a jeho
problémech. Rovnou se přiznám: málo. Jistě
může nastat i situace, v níž rozvod bude tou
nejméně špatnou ze všech špatných variant. Což
ale manželství nediskredituje. Jen poukazuje na
to, že vybudovat dobré manželství stojí hodně
přemáhání a obětí.
A teď se dostávám k stejnopohlavním
svazkům. Na základě různých důvodů jsem
přesvědčen, že nejsou to samé jako manželství
heterosexuálních partnerů; to by si ale vyžádalo
vlastní článek.

Ne nadarmo se připodobňuje ke vztahu Kris‑
ta a církve. Nabídka nového života v Kristu mi
dává právě tu možnost nebát se a vědět, že jsem
přijat, akceptován a milován. A že to tak bude,
ať udělám cokoli. Zároveň jsou mi dána vodít‑
ka pro další život, abych byl lépe schopen jít po
ostří dýky. A skrze to zakouším svobodu, která
může vnějším pozorovatelům někdy připadat
příliš omezující, já jsme však schopen právě
kvůli těmto vodítkům tuto hru hrát.
Co je tradiční rodina
Podle názvu se text mého článku má ale týkat
tradiční rodiny – o čem to tedy stále mluvím?
Myslím, že tradiční rodina je nejlépe obhájena
tím, co nabízí, ne vymezením proti jiným for‑
mám soužití. Taková rodina pro mne znamená
dva lidi, kteří spolu zůstávají, byť třeba už
nejsou zamilovaní nebo se v některých chví‑
lích pořádně štvou. Dva lidi, kteří si pořádně
rozmysleli, jestli spolu chtějí strávit celý svůj
12

Důležitější je zdůraznit, že manželství a tra‑
diční rodina je něco úžasného, co nás naplňuje,
činí celými, a můžeme tak naplňovat Kristovu
zvěst milovat bližní jako sebe sama. Dobrého
se držte…

Jakub Drápal

OTÁZKA NA TĚLO

Co pro vás znamená svatba?
Současné názvosloví rozlišuje mezi svatbou
a manželstvím. Svatba je obřad, manželství
jeho dlouhodobý či dokonce doživotní násle‑
dek. Obojí souvisí se závazkem, ačkoli by se ten
závazek dnes možná měl chápat spíš jako záva‑
zek trvalého přátelství bez ohledu na to, jak se
postupem let vyvine intimní život dané dvojice.
Vyšší průměrná délka dožití radí k střízlivějšímu
očekávání. Dlouhodobost existuje i bez obřadu,
naopak po obřadu následuje občas něco velmi
krátkodobého. Předkové to měli jednodušší.

patří. A vzít na sebe i povinnosti. Proto je důle‑
žitý právní rámec, který dává stát anebo i církev.
Dnes však mluvme vážně o návrhu zpřístupnit
svatbu stejnopohlavním párům. Odborná debata
ukazuje, že argumenty proti jsou prázdné. Neo‑
pírají se o nic, co by souviselo se světem, v němž
dnes žijeme. Ohánět se tradicemi je málo. Ty bylo
nutné naopak měnit, aby bylo manželství přístup‑
né všem. A je irelevantní ohánět se ohrožením
rodiny, když je ohrožena věcmi úplně jinými.
Jsme toleranční. Jsme fér.
Dušan Ehmig

Tomáš Adámek

Svatba je událost. Vydává druhým jasný signál –
„máme se rádi“, „chceme spolu žít“ a „ctíme tra‑
dici sňatku“. Procházíme při ní obřadem, který
není určen jenom nám, ale i našim rodinám, jež
díky tomuto jedinečnému okamžiku mají šanci
se sblížit. Byli jsme v bílém, slíbili jsme si věčnou
lásku, řekli jsme „ano“, nasadili si vzájemně prs‑
teny, vyměnili polibek; byli u toho naše rodiny
a celé se to odehrálo na námi milovaném zámku.
Sestra mého muže, jejíž dojetí si dodnes pamatuji,
ovšem stále není má švagrová, protože jakkoliv
reálná to byla svatba pro nás, stát nás má stále
jen za registrované. Svatba podle mě není jen pro
muže a ženy, je to obřad, který oslavuje svazek
dvou milujících se osob.
Michal Pitoňák
Svatba je jedinečná slavnost, při které se před
rodinou a kamarády stvrzuje rozhodnutí a záva‑
zek dvou osob jít společně jednou životní cestou.
A kromě toho, že se odevzdáváme sobě navzájem,
je pro mě také podstatné, že se odevzdáváme
Hospodinu, do jeho žehnajících rukou. Jde o ri‑
tuál a ideální způsob, jak nejlépe vyjádřit úmysl
spolu sdílet všechno dobré i nedobré, co k životu

Svatbu vnímám jako důležitý symbolický rituál,
oslavu lásky dvou lidí, kteří spolu chtějí strávit
zbytek života. Považuji ji za událost veselou,
ale zároveň závažnou, za oslavu jednoho z nej‑
důležitějších životních kroků. Zrovna se s mou
ženou chystáme na svatbu kamarádky a náš
tříletý syn byl pozván, aby doprovodil nevěstu
v roli „mládence“. I já a moje partnerka bychom si
svatbu moc přály, stejně tak i naši rodiče. Nejvíc
ze všech asi tatínek mé ženy – je mu přes 80 let,
a tak doufáme, že manželství pro všechny bude
u nás možné co nejdřív.
Tereza Pelechová
JPl

13

NÁSTĚNKA

ISYNODNÍ RADAI

Z titulů projednaných na zasedáních
16. 4. a 30. 4. vybíráme:
Sbory a pracovníci
Synodní rada uděluje Danielu Freitingerovi
dispenz od setrvání na místě faráře
v Českých Budějovicích; souhlasí
s ukončením zaměstnaneckého poměru
faráře Aloise Němce z důvodu odchodu
do důchodu a pastorační pracovnice
Pavly Queisnerové z pardubického sboru

volbu Petra Hudce za faráře v Libštátě na
úvazek 75 %, Anny Kracíkové za farářku
v Jičíně na poloviční úvazek a Štěpána
Janči za faráře v Orlové na plný úvazek;
souhlasí s úhradou poloviny kurzovného
na kurz pro nemocniční kaplany ETF
UK pro faráře Jakuba Hálu; souhlasí
s pověřením Anny Šourkové zastupovat
Vojtěcha Hroudu při jednáních Komise
ERC pro duchovenskou službu ve
zdravotnických zařízeních.

Jeronýmova jednota
Synodní rada vzala na vědomí vynětí
kostela, fary a k nim přilehlých pozemků
z ústřední evidence nezcizitelného majetku
farního sboru v Chvaleticích, budovy fary
v Trnávce a fary a přilehlého pozemku
v Hranicích.

Hospodářské věci

zleva: Pavel Pokorný, Jiří Schneider, Eva
Zadražilová, Vladimír Zikmund, Daniel Ženatý,
Ondřej Titěra

dohodou; schvaluje změnu povolací
listiny, na jejímž základě je Hynek Schuster
povolán za faráře v Brandýse nad Orlicí;
uděluje Radovanu Rosickému osvědčení
o způsobilosti k ordinované službě faráře
ČCE; váží si ochoty Idy Tenglerové i nadále
sloužit v církvi a obnovuje jí způsobilost
k ordinované službě farářky ČCE;
poskytuje farářce Emilii Ouzké neplacené
volno do sedmi let jejích dvojčat; potvrzuje
14

Synodní rada vzala na vědomí zprávu
nezávislého auditora o ověření účetní
závěrky, sestavené k 31. 12. 2018;
v působnosti jediného akcionáře
společnosti ČCE Reality, a. s. SR schválila
účetní závěrku společnosti za rok 2018
a vzala na vědomí zápisy z jednání dozorčí
rady společnosti ČCE Reality.

Ekumenické vztahy
Petr Peňáz a Filip Keller podali zprávu
z farářského kurzu Spojené reformované
církve v Anglii: „Společné máme s touto
církví ubývání členů a financí, nedostatek
kazatelů. Větší počet bohoslužeb tam
vedou laici, menší faráři.“ Jako hodnou
pozornosti označili oba zúčastnění dobrou
týmovou práci farářů této partnerské

církve a za příklad použili 15 sborů
v Sheffieldu, v nichž slouží tři faráři, kteří si
práci rozdělují.

Další jednání
Synodní rada se dále věnovala
zprávám z jednání seniorátních výborů,
personálním, provozním a organizačním
otázkám a přípravou zasedání synodu.
DaZ

ISYNOD 2019 I

Prohlášení 1. zasedání 35. synodu
Českobratrské církve evangelické
Všichni zakoušíme dopady změn klimatu.
Citlivěji vnímáme výkyvy počasí, sucho
a problematiku oteplování planety. Jako
lidstvo stojíme před dalekosáhlými hrozbami
nedostatku pitné vody, snižující se biodiver‑
zity, neobyvatelnosti celých oblastí planety
a stěhování milionů lidí. Rozsah problémů

uvědomují. Jako křesťané se však nechceme
vzdát naděje. Myšlenka stvoření nám pomá‑
há pochopit, že všechno živé je jedinečné
a že Bůh stále působí. To nám dává naději, že
každý člověk může přispět k nápravě a stát
se inspirací pro druhé. Je třeba solidarity
s těmi, kteří změny klimatu nezavinili a na
které dopadají nejvíce. Nadějí jsou pro nás
mladí lidé, kteří si uvědomují, že budoucí
podobu světa je třeba řešit dnes, a tlačí na
politiky, aby jednali. Podporujeme rozvoj
čistých forem energie, ústup od fosilních
paliv a zodpovědné zacházení s krajinou.
V Českobratrské církvi evangelické chceme
hledat všechny možné a dostupné prostřed‑
ky, abychom náš vlastní podíl na změně
klimatu snížili.
Naše společnost se ve vztahu ke klimatic‑
kým změnám mylně rozděluje na „aktivisty“
a „realisty“. Globální změny se týkají nás
všech. Nepomůže již pouze dobrovolná
skromnost jednotlivců ani změny jen v jedné
části světa. Všichni musíme změnit své smýš‑
lení a na záchraně prostředí se podílet.
Proto se obracejme na politiky na všech
úrovních, obracejme se na Parlament a vládu
ČR, na občanskou společnost a všechny
jednotlivce, aby situaci vzali vážně a jednali
moudře, odpovědně a solidárně, aby se
změny klimatu podařilo zpomalit a ničení
životního prostředí zastavit.

IÚMRTÍ I
mnohé ochromuje. Někteří se snaží situaci
ignorovat nebo zlehčovat. Jiní se spoléhají
na to, že žijeme ve šťastnější části světa a že
se nás změny nedotknou. Jsou však také lidé,
které tato situace hluboce trápí a snaží se
nejhoršímu podle svých sil zabránit. Někteří
přitom propadají chmurám, že vztah člověka
ke stvoření se nezdaří změnit včas.
Připojujeme se k lidem, kteří chtějí v této
situaci jednat a kteří si odpovědnost za svět

Ve věku 78 let zemřel 23. května Jan
Šimonek, kurátor sboru v Kovánci.

I LÉTO 2019 I

Tábor J. A. Komenského v Bělči nad
Orlicí nabízí ještě volná místa
V termínu 6. – 13. 7. jsou ještě volná
místa k ubytování v hlavní budo‑

¥
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vě, celkem 50 lůžek. Ideální pro větší
skupinu nebo jednotlivé rodiny. Zveme
k odpočinku, procházkám, cyklovýletům.
Plná penze nebo polopenze, ceník a dal‑
ší informace na www.taborbelec.cz.
Volejte 495 593 069, pište na info@
taborbelec.cz

Přijede 15 mladých Němců, kteří pro‑
žili jako dobrovolníci celý rok v České
republice, pro české účastníky jsou
stále ještě volná místa. Protože je pobyt
podpořen Česko‑německým fondem
budoucnosti, stojí týden na horách
s plnou penzí jen 1000 Kč.
Pobyt je pojat jako řemeslný workcamp a zároveň jako seminář se zajíma‑
vými hosty. Během týdne bude čas i na
výlet do hor, na divadlo nebo společné
bohoslužby v herlíkovickém secesním
kostele. Znalost němčiny přitom není
nutná. Němečtí dobrovolníci umí dobře
anglicky a za rok pobytu v České
republice se řada z nich naučila docela
obstojně i česky. Nechte se pozvat! Více
informací zjistíte na pratele‑herlikovic.
evangnet.cz. 
DaZ

I SEM PŘÁTELÉ HERLÍKOVIC I

I ČESKÁ EKUMENA I

Češi a Němci vyzkoušejí na horách
různá řemesla

Baptisté vyloučili ze svého středu
pražský sbor Na Topolce

Setkání Čechů s Němci se uskuteční
v Herlíkovicích na konci června již
pošesté. Týdenní pobyt s mottem Spolu
jo pořádá spolek SEM Přátelé Herlíkovic

Na sjezdu baptistických delegátů, který
se konal v dubnu, byl z Bratrské jednoty
baptistů vyloučen pražský sbor Na
Topolce. Podle informací na domovské
stránce společenství bylo „pro“ 48
delegátů a dvoutřetinové většiny bylo
dosaženo převahou tří hlasů. K zániku
sboru v právním smyslu by mělo dojít do
konce roku 2019.
Sbor Na Topolce byl v minulosti kriti‑
zován za liberální postoj k problematice
homosexuality a také kvůli ordinaci ženy
coby kazatelky sboru. Představitelé sbo‑
ru se loni zajímali o možnost a podmínky,
za nichž by mohli být organizačně včle‑
něni do ČCE. Nakonec bylo výsledkem
názorového střetu v Bratrské jednotě
baptistů vytvoření nové denominace,
která byla zaregistrována v březnu 2019
pod názvem Společenství baptistických

od 24. do 30. června a účastníci budou
ubytováni ve středisku Horský domov.
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sborů (SBS). Vyloučený sbor bude dále
fungovat v rámci této nové nábožen‑
ské společnosti.

krestandnes.cz/DaZ

I KRAJANÉ VE ŠVÝCARSKU I

Jaroslava Fialová oslavila
100. narozeniny

Jubilejní oslava byla zahájena boho‑
službami s přijímáním svaté večeře
Páně, kterou sloužil náš farář Jiří Přeček.
Společenskou část programu provázela
hudebními skladbami Antonína Dvořáka
a Bedřicha Smetany naše klavíristka
Daniela van Limburg Stirum.
Za Husův sbor vzpomněli, blahopřáli
a poděkovali jubilantce předseda Husova
sboru Jiří Přeček a jednatel Jiří Král, který

V dubnu jsme oslavili krásné jubileum.
Jaroslava Fialová, narozená 7. dubna 1919,
věrná a nejstarší členka Husova sboru
v Curychu, se ve zdraví a v dobrém stavu
mysli dožila požehnaného věku 100 let.
Toto vzácné životní jubileum oslavila
v kruhu své rodiny, o týden později jsme
se s ní sešli, abychom jí také popřáli

a poděkovali za všechno, co udělala pro
náš sbor i pro krajany pro udržení čes‑
kých duchovních hodnot, tradic, sportu
a kultury.
Sestra Fialová je 50 let aktivní členka
Husova sboru Čechů a Slováků ve Švý‑
carsku, Besedy Svatopluk Čech a Sokola
Curych. Její manžel Rudolf Fiala, který
zemřel v roce 2007 ve věku 93 let, byl
dlouhá léta starosta Sokola v zahraničí
a člen vedení Besedy, Husova sboru
a dalších krajanských spolků a Jarka
vždy sloužila jako věrná opora.

Jarce předal Kroniku Husova sboru, na
jehož životě se celých 50 let s radostí
podílela a podílí. Další pozdravy zazněly
za spolek Beseda, za Sokol Curych
i Svaz spolků.
V živé diskusi Jarka zavzpomínala na
zážitky ze svého bohatého života a mnozí
přítomní promluvili o společně prožitých
chvílích – a těch nebylo málo. Krásný
a radostně prožitý večer zakončil bohatý
bufet s občerstvením, které přítomní
krajané spontánně přinesli. V osobních
rozhovorech a gratulacích byla příležitost
vyjádřit jubilantce vděčnost a říct jí, že
ji máme od srdce rádi a přejeme jí ještě
„mnoga léta“ ve zdraví a obdivuhodné
duševní čilosti, kterou si doposud zacho‑
vala. K významnému jubilu vyprošujeme
Jaroslavě Boží požehnání.
Jiří Přeček, předseda Husova sboru
a Jiří Král, jednatel
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MOJE CÍRKEV

Jednání synodu
Českobratrské církve
evangelické
16.–18. května 2019
foto: Daniela Ženatá

18

ŽIVOT CÍRKVE

Synod přijal strategický plán
Řešil otázky víry, finance i životní prostředí

V

budově Autoklubu ČR v pražské Opletalo‑
vě ulici se od 16. do 18. května konal synod
Českobratrské církve evangelické. Přibližně
stovka účastníků jednala o společné budoucnos‑
ti, otázkách víry i o záležitostech ekonomických.
Strategický plán
Podstatné je, že na synodu byl přijat Strategický
plán církve do roku 2030. Tento dokument určuje
sedm oblastí, které pro další desetiletí života
a práce ČCE identifikovala strategická komise
jako nejdůležitější, a ke každé přináší sadu na‑
vržených konkrétních opatření. Dokument se
věnuje například živému a otevřenému sboru,
zbožnosti, srozumitelnosti a misijní otevřenosti,

dium „na faráře“, až po její ukončení v důchodo‑
vém věku. V posledních letech se totiž stávalo,
že mladí faráři odcházeli z činné služby, protože
neměli potřebnou oporu, nedařilo se jim sladit
pracovní a rodinný život nebo měli očekávání,
která se nenaplňovala – pro všechny tyto přípa‑
dy bude k dispozici nový duchovní, který bude
o službu farářů pečovat. K této službě byl zvolen
Zvonimír Šorm.
Kazatelské úvazky
Synodálové dále upřesnili pravidla pro stanove‑
ní kazatelských úvazků v různých konstelacích
(jeden farář se stará o jeden farní sbor; jeden
farář pracuje na dvou menších farních sborech;

nové předsednictvo synodu – zleva: Vladimír Buzek, Jakub Pavlis, Daniel Fojtů,
Jiří Gruber (předseda), Jan Plecháček, Miroslav Pfann

samofinancování, diakonii a dalšímu. S plánem
bude nyní seznámena církevní veřejnost a po‑
stupně bude dílčími úkoly naplňován.
Průvodce kazatelskou službou
První kroky, ve strategickém plánu navržené,
začal synod realizovat už letos. Zřídil místo ce‑
locírkevního faráře pro duchovenskou službu,
tedy jakéhosi průvodce kazatelskou službou od
jejího prvopočátku, když mladí lidé zvažují stu‑

kombinace farářské a kaplanské práce; vytvá‑
ření farářských týmů – skupina farářů se stará
o větší počet sborů a práci si mohou dělit dle
svých obdarování…). V souvislosti s farářským
povoláním se synod věnoval i otázce růstu mezd.
Finanční soběstačnost
a investiční kodex
Rozhodovalo se o mnoha ekonomických opatře‑
ních, která řeší odluku církve od státu. Jejich ¥
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společným jmenovatelem bylo postupné přebí‑
rání plné finanční odpovědnosti za fungování
církve: rostoucí odvody do personálního fondu
(z jehož výnosů se hradí platy farářů) i repartice

(které sbory platí na zajištění chodu církve ja‑
kožto instituce) a s tím ruku v ruce jdoucí poža‑
davek na vyšší finanční obětavost. Odvod sboru
do personálního fondu se bude nově skládat
z paušální části, jejíž výši stanoví synod (pro rok
2020 je to 140 000 Kč), a z poměrné části, která
se vypočítá pro každý sbor zvlášť a zohledňuje
jeho aktivity a život za uplynulé období.
S financemi souvisí i otázka investování.
Loňské zasedání uložilo zabývat se při opera‑
cích na finančních trzích také otázkami etiky
a životního prostředí. Protože ČCE investuje
nemalé prostředky v investičních fondech, byl
nyní přijat investiční kodex církve, který vylu‑
čuje takové nakládání s investicemi, které by
podporovalo například neetické způsoby podni‑
kání nebo neúměrné využívání neobnovitelných
zdrojů a poškozování životního prostředí.
Při investování bude ČCE dbát také na to,
aby se snižovalo znečišťování vod, půdy nebo
atmosféry, těžba a spotřeba fosilních paliv, ero‑
ze nebo degradace půdy, výstavba na nových
plochách úrodné zemědělské půdy. Vítána je na‑
opak podpora cirkulární ekonomiky, energetic‑
kých úspor, obnovitelných zdrojů, inovativních
technologií, komunitních řešení a rozvojových
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ekonomik v jejich snaze o snížení negativních
dopadů na životní prostředí a život lidí.
Konkrétním krokem v péči o životní pro‑
středí bude i nově schválená možnost čerpat
církevní prostředky z diakonických a rozvo‑
jových projektů také na energeticky úsporná
a jiná environmentálně prospěšná řešení ve
sborech a církevních budovách. „Připojujeme
se k lidem, kteří chtějí v této situaci jednat a kteří
si uvědomují odpovědnost za svět. Jako křesťané
se nechceme vzdát naděje,“ uvedli synodálové
ve svém prohlášení. (Jeho celé znění si můžete
přečíst v v tomto čísle na straně 14.)
Celocírkevní kazatelé
a podporovaná místa
Během dalších jednání byli zvoleni noví celocír‑
kevní kazatelé: Jan Štefan (studentský farář pro
Evangelickou teologickou fakultu), Aleš Wrana
(pro Konzervatoř Evangelické akademie v Olo‑
mouci), Mikuláš Vymětal (pro menšiny a huma‑

poslance synodu pozdravil biskup
římskokatolické církve a předseda rady pro
ekumenismus české biskupské konference
Tomáš Holub

nitární aktivity), Tomáš Jun (pro podporované
místo v Ústí nad Labem) a Marta Židková (pro
Evangelickou akademii v Brně).
Mezi podporovaná místa se zařadil farní sbor
ve Škvorci a v Novém Městě pod Smrkem. Nově

vznikla možnost povolávat kaplany také pro
diakonickou práci (vedle kaplanů vojenských,
nemocničních nebo vězeňských).
Pastýřské rady
Synodálové dále rozhodli o sestavení komise,
která se bude zabývat přípravou na rozhovor
s lidmi z LGBTQ+ komunity, a také personálně
naplnili oblastní pastýřské rady, které jsou nově
jen tři. (V minulosti byla zřízena pastýřská rada
v rámci každého seniorátu, což mělo za následek
jejich malé vytížení, a z toho pramenící nedosta‑
tečnou praxi při rozhodování.)
Představení nových pracovníků
a hosté z české i zahraniční
ekumeny
Mezi jednáními se představili nový ředitel na‑
kladatelství a knihkupectví Kalich Petr Schwarz
a noví ředitelé evangelických škol či středisek
Diakonie. Delegáty pozdravili ekumeničtí hosté
z Česka i zahraničí – vrchní církevní rada Saské
evangelické církve Martin Teubner, předseda

rady pro ekumenismus české biskupské konfe‑
rence Tomáš Holub nebo člen vedení Jednoty
bratrské Raimund Hertzsch.
Podrobné zpravodajství a fotogalerie jsou na
Jiří Hofman
www.synodcce.cz

představeni byli noví ředitelé škol Evangelické
akademie – zleva Ruth Konvalinková, Tomáš
Biňovec a Renáta Michálková

VZTAHY PŘES OCEÁN

Pozvání k partnerství
Zakusíte přátelství, pohostinnost a zájem

C

htěl bych navázat na článek bratra faráře
Aleše Wrany (ČB 5/2019) o partnerské
konferenci sborů ČCE a americké Presbyterní
církve (PCUSA), konané v Decatur v Georgii
ve dnech 1.–5. dubna. I já jsem měl možnost se
konference i se svou manželkou zúčastnit. Měli
jsme tu výhodu, že náš partnerský sbor byl ve
stotisícovém městě Athens nedaleko místa
konání. Náš sbor v Olomouci s tímto sborem
navázal partnerství již před deseti lety. Po kon‑
ferenci jsme měli možnost spolu s Alešem Wra‑
nou prožít ještě pár pěkných a velmi zajímavých
dní právě s athenskými. Zakusili jsme skutečné

přátelství, nevšední pohostinnost a velký zájem
o nás.
Uvědomil jsem si, jak jedinečná věc je, když
v zemi, která pro vás až donedávna byla jen da‑
Máte ve sboru pár nadšenců, kteří
by byli schopni partnerský kontakt
rozvíjet? Neváhejte! Ekumenické
oddělení ústřední církevní kanceláře
s navázáním i organizací rádo pomůže.

lekou cizinou, máte najednou blízké lidi, a když
i přes trochu jinou mentalitu a jazykovou ¥
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bariéru nalézáte v mnoha oblastech víry a života
společnou řeč. A tak jsem si mohl říct nejen já, ale
jistě i další účastníci konference: Tohle bychom
přáli taky dalším členům své církve!
Presbyterní církev v USA je mnohonásobně
větší a početnější nežli církev naše. Má téměř dva
miliony členů, 10 000 sborů a deset teologických

Ač jsme církev nesrovnatelně menší než tato
americká, nepochybuji o tom, že se i mezi námi
najde více sborových společenství, která zmíněný
potenciál mají.

Na obou stranách je vždycky dost co nabídnout.
V případě olomouckého sboru přijede z athenské‑
ho Covenant Presbyterian Church na víc než týden
fakult. Především však je to církev snad vůbec
nejbližší naší reformované tradici. A máme zprávy
o tom, že o sbližování s námi stojí.
Sborů ČCE, které dnes aktivně spolupracují
s nějakým americkým sborem, není zatím mno‑
ho. Ale cesta k navazování vztahů je otevřena.
Záleží na tom, zdali i naše sbory budou projevo‑
vat zájem. Smyslem tohoto článku je naše sbory
k tomu povzbudit.
Neváhejte navázat osobní přátelství
Partnerství by nemělo spočívat pouze na bedrech
faráře, případně jednoho člena sboru. Ideální
podoba znamená navázat skutečně zcela osobní
vztah mezi jednotlivci i rodinami. Jistě to závisí na
znalosti jazyka, na ochotě poskytnout přátelům
svůj dům či byt, na připravenosti sdílet společně
čas, připravit zajímavý program, vzít hosty na výlet
a podobně.
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každé dva roky v létě až 15 lidí. V pracovních dnech
se koná kurz angličtiny (Englishcamp), který mají
athenští připraven výborně a olomoučtí k němu
zvou i přátele mimo sbor nebo svoje spolupracov‑
níky, takže se z toho stane částečně i misijní příle‑
žitost. Ve zbývajícím čase probíhají četná setkání
v rodinách, v sobotu pořádáme zájezd a v neděli
se samozřejmě konají společné bohoslužby. Ano,
je to náročné na přípravu a organizaci, ale zůstane
spousta nezapomenutelných vzpomínek a navá‑
žou se nová přátelství.
Stojí to za to
Američané mají podstatně kratší dovolenou. Pokud
k nám tedy přijedou na víc než týden, pak je to svě‑

dectví o tom, že jim to za to stojí. A v poslední době
se začínají objevovat i v našem sboru lidé, kteří se
navzdory velké vzdálenosti do USA vydávají. Jistě
je pravda, že letenky něco stojí a že nejsou dostupné
úplně pro každého. Jednou z cest zde však může být
například sborový fond, který by náklady na cestu
pomohl pokrýt…
Závěrem bych chtěl ještě jednou sdělit výzvu
našim sborům: Máte‑li ve sboru alespoň pár
lidí, kteří by byli schopni případný partnerský
kontakt rozvíjet, neváhejte. Obraťte se na eku‑
menické oddělení ústřední církevní kanceláře,
odkud se vám dostane patřičné rady a pomoci.
Jan Lukáš, Olomouc
foto: Marta Slámová

TÁBOR J. A. KOMENSKÉHO V BĚLČI NAD ORLICÍ

Stavba na písku je pod Boží ochranou už 90 let
Táborové jubileum oslavili pamětníci i současní podporovatelé

P

rvní květnové nedělní odpoledne roku 2019
panovalo chladivé počasí. O to hřejivější
bylo setkání v našem táboře, v Bělči nad Orlicí.
Připomínali jsme si totiž 90 let od jeho založení.
Sešlo se nás kolem padesáti, mladí i staří.
Zahájili jsme bohoslužbami, při nichž zazněla
vděčnost Bohu za to, že středisko máme, vděč‑
nost za ty, kdo je vybudovali a starali se o ně.
S radostí jsme přijímali fakt, že to, co se v táboře
dělo a děje, je součást příběhu Božího lidu, že
je to cesta s Kristem, která může procházet kri‑
zemi i časy krásnými, avšak pod Boží ochranou
vede dobrým směrem.
Vždyť kolikrát pobyt v Bělči pomohl k tomu,
že člověk nějak pochopil, uvěřil, že být společně
s druhými Kristu nablízku má smysl, že to je
prostě dobré, že chci, aby to tak bylo i nadále,
až z tábora odjedu do všedních dní.
Daniel Ženatý

Historii tábora přibližuje
vnučka zakladatele
Marta Kellerová

Z

ačnu citací svého dědečka Adolfa Novotného,
faráře v Hradci Králové, který tábor se svými
přáteli a se svou ženou Martou založil: „Nechtělo
se mi zakládat tábor, ale musel jsem. Když jsem
jednou neprozřetelně na ostrý výpad dvou bratří
z Ymky, že sami nedokážeme nic, stejně ostře
odpověděl, že tedy příští rok bude stát nový tábor
čistě evangelický bez zahraniční podpory. Neměl
jsem ani haléře na tento podnik, nevěděl jsem jak
do toho, ale zpátky jsem už nemohl.“

1928
Tak tedy vznikl spolek, který prodebatoval stanovy
a 29. listopadu 1928 se usneslo, že spolek ponese
název Letní tábor Komenského – LTK – čímž ¥
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se měl vyjádřit výchovný program a směřování
tábora. Tábor byl budován výhradně pro mládež.
Dědeček psal na všechny strany a sháněl peníze.
Rudolf Šimek z Třebechovic navrhl pronajmout
pozemky v Bělči nad Orlicí. Postavila se ústřední
budova a deset chatek. „Stavělo se na dluh s půjč‑
kou národní záložny v Praze, i ta nám kupodivu

disko evangelických kurzů – SEK. Mládež měla
prostor jeden týden v červenci a jeden v srpnu,
jinak se konaly kurzy křesťanské služby, kurzy
pro faráře a pro dospělé členy církve.
1959
Toto léto bylo poslední, kdy tábor používala cír‑
kev. Na dalších 30 let si jej „pronajal“ pionýrský
dům z Hradce Králové. Babička přitom ještě dva
roky tábor technicky zabezpečovala, protože to
nikdo jiný neuměl. V roce 1961 jsme v táboře byli
naposledy jako rodina, babička s dědečkem nám
oznámili, že srub prodali, a tím nám skončilo
dětství v táboře.
1968
V roce 1968 přišla z Hradce Králové nabídka,
zda církev nechce tábor zpátky. Ta to však od‑
mítla a rozhodla se postavit tábor pro děti v Cho‑
těboři. Ten však fungoval jen jeden rok, pak zde
byly opět povoleny jen rodinné rekreace a kurzy.

věřila. Vůbec: celý podnik byl stavěn na víře. Proto
také kancelář táborová nese nápis – chata odvážné
víry. A musím přiznat, že bylo mnoho i modliteb,
protože jsme stáli vlastně s holýma rukama před
podnikem, který se zdál nad naše síly.“
1929
Rok po založení spolku se uspořádal první
letní tábor a stále se sháněly peníze a stavěly
další chatky.
1935
V roce 1935 byl postaven dětský tábor a srub,
v roce 1939 pavilon Sedmík a vydal se almanach
k desetiletému výročí. V roce 1949 komunis‑
tická vláda rozpustila všechny spolky, tedy
i Spolek LTK. Ten měl ve stanovách, že pokud
by se rozpadl či jinak skončil, majetek přejde do
rukou církve Českobratrské evangelické. To se
také stalo a církev přejmenovala tábor na Stře‑
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1990
V roce 1990 se církev znovu rozhodovala, jestli
částečně přestavěný a lehce zdevastovaný tábor
přijme zpět. Synod rozhodl, že ano, a tak začala
nová táborová éra. To že se tábor vrátil do rukou

církve, byl pro leckoho zázrak. Ustavilo se kura‑
torium tábora, podařilo se nalézt správce Tomáše
Matušku, který tábor výtečně vedl 22 let – až do
své předčasné smrti. Kuratorium rozhodlo, že
tábor musí fungovat celoročně, aby se uživil,
a musí být otevřen i pro necírkevní návštěvníky.
Opakovala se finanční situace jako v počátcích –
prostředků nebylo dost. Zato ze všech objektů
koukala potřeba oprav a dostaveb nebo naopak
bourání. Díky velké pomoci z ciziny, hlavně ze
Švýcarského HEKSu, ale i od řady domácích
a zahraničních dárců, včetně sborů naší církve,
se podařilo v táboře spoustu věcí vybudovat
a opravit. Viděli jsme, že to dává smysl.
2019
Od loňského listopadu máme nového správce
Václava Španihela se ženou Johankou a syny
Vilémem a Jáchymem. Máme radost, že tento
nelehký úkol přijali, a chceme jim být jako kurato‑
rium nápomocni. Ale bez přízně a podpory všech
vás, kteří sem jezdíte, to nejde. To už dostal tábor
do vínku při vzniku a jsem přesvědčena, že právě
díky této přízni a pomoci může své devadesáté
narozeniny slavit.
Jako dítěti, trávícímu v Bělči 15 let každé
prázdniny, mi nikdy nebylo moc jasné podoben‑
ství o stavbě na písku a na skále. Dědeček nám
Ježíšova podobenství vyprávěl místo pohádek, ale
tomuto jsem moc neporozuměla. Pro mě to tady
byl ráj na zemi, a přitom všechno zde bylo na písku.
Všechny chatky, jídelna, srub a další objekty. Tak
jak to Pán Ježíš myslel? Dnes už vím, že to jsou
symboly a že tábor je pod Boží ochranou, i když
stojí na písku. Jiné vysvětlení pro to, že tábor je tu
90 let a stále slouží dobré věci, nemám.
Marta Kellerová, členka kuratoria

Sportovní klání na
závěr slavnosti

V

e sportu se říká, že nejlepší rozhodčí je ten,
který není vidět. Tomáš Matuška byl duší

Bělče, vše fungovalo a Tomáš to skvěle jistil. Tak
jsem ho poznal i já.
A když přišlo na 90. narozeniny Bělče,
napadlo nás nežádat přejmenování některé
z budov po něm, dovolili jsme si na něho vzpo‑

menout sportem. A napadl nás triatlon, tedy
jízda na kole, běh a plavání. Vzhledem k počasí
a roční době jsme však plavání vynechali. Závod
byl navíc benefiční, pro humanitární středisko
Diakonie, kde Tomáš působil.
A jak je v Bělči zvykem, pravidla byla ne
zcela tradiční. Synodní senior odstartoval
závod prásknutím svačinového pytlíku a my
si dali 10 % z nejslavnějšího světového závodu
Ironman (18 km jízda na kole a 4,2 km běh).
Jízdu i běh bylo možné absolvovat sólově, nebo
se prostřídat.
Takže sečteno a podtrženo: Nultý ročník
zdolalo skoro v mrazu a skoro v dešti 15 lidí
a historicky prvním vítězem se stal Honza
Rosen ze střediska vrcholového sportu Praha
‑Libeň. Gratulujeme a děkujeme všem! A ještě
dovětek: Bylo to fajn, sešli jsme se a rádi bychom
tradici zakořenili. Takže počítejte někdy příští
léto v Bělči se skutečným triatlonem, při kterém
si na Tomáše Matušku zase vzpomeneme.
Martin Balcar
foto: Benjamín Skála
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ROZHOVOR S VÁCLAVEM ŠPANIHELEM, SPRÁVCEM TÁBORA
J. A. KOMENSKÉHO V BĚLČI NAD ORLICÍ

Mám pocit, že k práci pro církev
směřuju celý život
Rád bych posouval středisko k větší ekologické šetrnosti
Václav Španihel (*1985) pochází
z Valašska, od podzimu 2018 působí
jako správce tábora Jana Amose
Komenského v Bělči nad Orlicí.
Předtím pracoval jako vedoucí
balírny – pražírny kávy Mamacoffee
v Praze a říká, že bez této organizačně
manažerské zkušenosti by si asi na
takovouto práci netroufl. Ještě dříve
pracoval jako vedoucí skladu ve
firmě vyrábějící informační terminály.
Mezitím však také vystudoval
pastorační a sociální činnost na
Evangelické teologické fakultě.
Je ženatý a se ženou Johankou mají
dva malé synky.
Od kdy pracuješ jako správce
tábora v Bělči?

S rodinou jsme se přistěhovali na státní svátek
28. října 2018, na výročí 100 let republiky, to se
dobře pamatuje. Oficiálně jsem jako správce
začal pracovat 1. listopadu.
Jak se vlastně přihodilo, že ses stal
správcem právě ty?

Vlastník tábora je povšechný sbor, čili celá církev.
Po praktické stránce jej má na starost takzvané
kuratorium, to je poradní orgán majitele. Po
náhlém úmrtí oblíbeného a velmi schopného
správce Tomáše Matušky byl vybrán Míla Teplý,
známější pod přezdívkou Pirát. V nelehké době
vedl tábor takřka tři roky. Mě si potom zkusmo
vybralo právě to kuratorium. Dostali jsme nabíd‑
ku, asi půl roku zvažovali, strávili jsme tu i do‑
volenou, abychom středisko víc poznali. A pak
jsme se rozhodli, že to zkusíme. Církev mám rád,
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v minulém sboru jsem byl ve staršovstvu, kdysi
jsem se pokoušel i studovat teologii. Já sám jsem
měl pocit, že k něčemu takovému směřuju celý
život.
Co bylo první, co zde bylo třeba zdolat?

Z rodinného hlediska to byl nedokončený byt
správce. Johanka s řadou dobrovolníků byt do‑
končovala; zatím jsme bydleli v jednom pokojíku
v táboře. A já jsem už přebíral agendu.
Je to taková úředničina – předně jsem se
rychle musel seznámit se systémem rezervací,
protože lidé se v té době k pobytům pořád hlá‑
sili. Hned první týden po nástupu jsem si musel
poradit s umístěním jedné skupiny navíc, což
bylo pro mě dost náročné. Pak hned následo‑
valy „musherské“ závody, to jsou závody psích
spřežení, asi největší událost ve středisku za celý
rok. Je to trošku jako nějaký festival. Pro mě to
bylo hození do vody – plav, jak umíš.
Personálu tu byl dostatek?

Hledal jsem druhého kuchaře, dávali jsme
i inzerát do Českého bratra a na církevní weby.
Nakonec to dopadlo, jak nejlépe mohlo. Nastou‑
pila osvědčená táborová kuchařka, naše babička
a moje tchyně Pavla Dusová.
A co technické záležitosti?

No to je nekonečný příběh. Na tak velkém
středisku je pořád něco. Chystáme budování
třetí klubovny, měla by vzniknout v nástavbě
nad nynější kuchyní, ale stavebně je to dost
komplikované. Ke splachování chceme používat
vodu z vlastní studny, to je další úkol. A k tomu
jsou pořád běžné větší či menší opravy, jak je
přináší čas.

Co z dlouhodobých věcí tě teď
v táboře zaměstnává?

Jak se daří zajišťovat provoz střediska
personálně?

Přiznávám, že ve firmě jsem byl zvyklý na
rychlejší řešení. Tady se vše musí rozvážit,
projednat, schválit. Ale výhoda je, že věci se
pak dějí uváženě a určitě vyjdou levněji. Jak už
jsem řekl, opravdu velký úkol je teď postavit ná‑
stavbu nad kuchyň, v níž bude ta třetí klubovna,
kterou opravdu nutně potřebujeme, a k tomu
bezbariérový výtah. Velká investice. Navíc se
ukázalo se, že současná kuchyň by staticky ná‑
stavbu neunesla, budova tam nemá dostatečné
základy.

Optimální je péče o 150 – 160 hostů, na to je naše
kuchyň dimenzována. Vařili jsme už ale i pro 190.
Stálí zaměstnanci jsou: správce (to jsem já), ku‑
chař Aleš Slavík, ten tu je už 18 let a já mu říkám
kuchař církve. Vařil snad pro všechny faráře, co
v církvi jsou, protože zde po léta bývají semináře
budoucích kazatelů během jejich vikariátu. Pak
již zmíněná druhá kuchařka Pavla Dusová, na
zkrácený úvazek na úklid Eliška Koutská a po‑
mocná síla v kuchyni Věra Moravcová. Ta je

V jakém stadiu budování třetí
klubovny je?

Sanace základů by stavbu prodražila dvojná‑
sobně. Takže teď je navrženo, že se kuchyň obe‑
pne ocelovou konstrukcí, která by to další patro
unesla. A tak jako tak musíme urychleně něco
udělat se střechou, která je ve špatném stavu.
Jak funguje spolupráce s ústřední
církevní kanceláří, která
ztělesňuje vlastníka?

S provozním oddělením ústřední církevní
kanceláře komunikujeme dost živě. Často něco
projednáváme taky s ekonomickým a perso‑
nálním oddělením. Když je potřeba, obracíme
se na vašeho právníka, případně na oddělení
mediální, to když potřebujeme něco oznámit
nebo propagovat. Jsou ke mně vstřícní.
Co všechno běžný provoz
tábora obnáší?

Po technické stránce to je správa majetku
tábora – od kanálů v zemi až po kolektory na
střeše a všechno, co je mezi tím. Pak je to vel‑
ký balík administrativy. Vedení zaměstnanců
a brigádníků a jejich výplaty, dále plánování
a organizace práce, komunikace s klienty, re‑
zervace pobytů a podobně. K tomu trocha PR
a propagace. Řekl bych, že z 85 % dělám stejné
činnosti stále dokola a těch zbylých 15 % mám
na kreativitu a posouvání střediska někam dál.

z nejbližší vesnice a pracuje tu už 14 let, velice
cenná pomocnice. No a moje pravá ruka – údrž‑
bář Pepa Kubišta. Troufne si na všechny opravy,
a na co si netroufne, to se naučí přes internet. To
je základní tým, kterého si moc vážím. A pak jsou
přes léto brigádníci – od dvou do osmi lidí, jak je
potřeba. Jsou to většinou studenti, často z církve,
nebo lidé, kteří to tu znají od dob svého pobytu.
Rozhodně je potřeba najít někoho na výpomoc
s „papírama“ a rádi bychom také lépe a více pra‑
covali s dobrovolníky.
¥
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Kdo vlastně tu táborovou klientelu tvoří?

Původní tábor vznikl jako taková kombinace Ymky
a skauta. Rekreace a vzdělávání. Pravidelné jsou

Johanka nemůže žít takovým způsobem, jako
žila v Praze. Na druhou stranu – blízko je třeba
Hradec Králové, může tam jet za kulturou, i když
já třeba mám zrovna jiné povinnosti nebo zůsta‑
nu s dětmi. Osamělosti se bráníme tím, že do
prázdných termínů zveme kamarády. Tím jsme
už také získali novou klientelu. Mezi vánočními
svátky například přijela skupina známých z Pra‑
hy, na Silvestra jsme tu pořádali velkou rodinnou
sešlost, hlásí se k nám svatby a podobně. Kluci
jsou malí a tady mají na pískovišti a čerstvém
vzduchu krásné dětství.
Co by sis přál do budoucna?

Aby všechno fungovalo, abychom měli dobré
vztahy se zaměstnavatelem i zaměstnanci. Rád
bych posouval věci k větší ekologické šetrnos‑

pobyty pro rodiny, dětské tábory, pobyty pro
děti s postižením – buď s rodiči, nebo bez nich.
Jezdí ale i mnoho jiných skupin. I dnes je patrný
nejen rekreační, ale i edukativní rozměr. Jezdí
sem modeláři, kteří učí modelařině malé kluky,
sportovci nebo muzikanti na soustředění, bývají
zde semináře všeho druhu, farářské kurzy, vika‑
riátní kurzy, školy v přírodě, setkání pedagogů ze
škol Evangelické akademie… Je to velice pestré.
První čas máte za sebou a první letní
sezónu před sebou. Jak to zatím
hodnotíš?

Tábor slavil nedávno 90 let. Na jednu stranu jsou
lidé, kteří sem jezdí mnoho let a mohou nám radit,
co a jak, na druhou stranu jsem byl nucen se se
vším seznámit sám, a to velice rychle a intenzivně.
Všechno musí fungovat, jinak to nejde. A jak to
hodnotím? S tím počkám, až tu budeme rok. Já
jsem v jednom kole, ale mám dojem, že Johanka
s dětmi je někdy trochu sama.
Na to se chci právě zeptat.
Co říká tvá žena?

Podzimní a zimní měsíce jsou trochu klidnější,
ale zároveň tady v lese smutnější. Rozhodně tu
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ti – třeba jak nakládat s obaly a odpadky. To se
týká jak našich hostů, tak kuchyňského provozu.
Chtěl bych taky vybudovat další herní prvky, aby
sem jezdily rády rodiny s dětmi. Nejen na orga‑
nizované pobyty, ale třeba i jen tak, na víkend.
Přemýšlím o bezbariérové sauně na břehu ryb‑
níka, abychom byli atraktivnější i v zimě, nebo
o stavbě udírny, když tu jsou ty svatby…
Co říct závěrem?

Máme to tu rádi, přijeďte se k nám do Bělče podívat!
Připravila Daniela Ženatá

ÚSTŘEDNÍ CÍRKEVNÍ KANCELÁŘ

Personální a mzdové oddělení
Aby všichni zaměstnanci dostali výplatu správně a včas
Personální agenda se věnuje
zaměstnancům církve. Patří
sem povolací listiny kazatelů
a pastoračních pracovníků, ujednání
a smlouvy s nimi nebo administrativa
kolem volby v konkrétním farním
sboru. Stejně tak pracovní smlouvy
či dohody s dalšími zaměstnanci
církve. Do mzdové agendy patří vše
kolem peněz na mzdy zaměstnanců,
to znamená výpočet mezd
a daní, přihlašování a odhlašování
k sociálnímu a zdravotnímu pojištění,
evidence čerpání dovolené či roční
zúčtování daní a mezd. Na práci
v tomto oddělení, náročnou
na přesnost a správnost,
jsme se zeptali jeho vedoucí
Evy Žváčkové.
Z názvu oddělení je patrno, že
zpracováváte agendu dost důležitou.
Jde o lidi i o peníze. Kolik lidí pracuje
ve vašem oddělení a v jakých pozicích?

Kromě mě jakožto vedoucí pracuje v perso‑
nálním a mzdovém oddělení mzdová účetní
a personální referentka Lenka Dobšová. A jako
zástup za Ilonu Kryštovskou (tč. na rodičovské
dovolené) vypomáhá na dohodu o pracovní
činnosti Veronika Kratochvílová.
Zaměstnanci církve jsou nejen kazatelé
či pastorační pracovníci, ale také
zaměstnanci rekreačních středisek,
pracovníci církevního ústředí
a zaměstnanci na dohody. Kolik lidí
máte v péči?

Personální a mzdové oddělení v roce 2018 při‑
pravovalo podklady a zpracovávalo mzdy cel‑
kem pro 672 osob. Z toho bylo 331 zaměstnanců

na dohody o pracích, konaných mimo pracovní
poměr. Zaměstnanců na zaměstnanecké a pra‑
covní smlouvy bylo 341.
S povoláváním kazatelů na sbory je
spojena poměrně složitá agenda. Jak
ten proces vypadá a co musí sbory
a kazatelé splnit?

Povolávání kazatelů je podrobně popsáno
v Praktickém rádci pro povolávání farářů a jáh‑
nů ve farních sborech. Rádce je dostupný v do‑
kumentech pro farní sbory na webu e‑ cirkev,
včetně všech vzorových tiskopisů, souvisejících
s povoláváním kazatelů. Materiály související
s volbou kazatelů musí být synodní radě do‑
ručeny prostřednictvím seniorátních výborů.
Seniorátní výbory tyto projednané, a v případě
nájemních smluv i schválené materiály zasílají
synodní radě ke schválení. Personální odděle‑
ní musí všechny doručené materiály připravit
i s návrhem rozhodnutí do zasedání synodní
rady. V případě jakýchkoli nejasností je perso‑
nální oddělení k dispozici k veškerým dotazům
a konzultacím ohledně materiálů zasílaných ke
zpracování. Materiály projednané a schválené
synodní radou personální oddělení zpracuje
a rozešle jednotlivým adresátům.
Jak nakládáte s osobními složkami
zaměstnanců, kteří už odešli do
důchodu nebo nežijí?

Samostatnou část naší práce tvoří i péče o pí‑
semnou agendu oddělení, tj. na prvním místě
o osobní složky zaměstnanců, dále o korespon‑
denci v personálních věcech se senioráty a sbo‑
ry. V našem oddělení spravujeme a uchováváme
dokumenty stávajících i bývalých zaměstnanců
ČCE. Dokumenty zemřelých jsou předávány
jednou ročně do spisovny, kde leží do doby,
než jim uběhne skartační lhůta. V případě ¥
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právě osobních složek se jedná jednoznačně
o dokumenty s trvalou hodnotou, které jsou
nakonec uloženy k úschově v našem Ústředním
církevním archivu.

finančním úřadem a statistickým úřadem.
Mzdová účetní připravuje a odesílá evidenční
listy důchodového zabezpečení. Zpracovává
také žádosti o roční zúčtování daně, připravuje
k podpisu prohlášení poplatníka daně z příjmu
fyzických osob ze závislé činnosti. Vyplňuje pro
zaměstnance nejrůznější potvrzení, např. pro
úřad práce, banky, k daňovým přiznáním aj.
Poskytuje ČCE jako zaměstnavatel
svým zaměstnancům nějaké benefity?

Jedná se o benefity ve formě stravenek a pří‑
spěvků na penzijní a životní pojištění. Ducho‑
venským zaměstnancům hradí zaměstnavatel

zleva: Lenka Dobšová, Veronika Kratochvílová,
Eva Žváčková

Za sto let existence ČCE je to
informační poklad, že?

Uchování personálních spisů má svůj význam
pro historii ČCE, ale také pro jednotlivce z řad
členů církve. Na prvním místě je to uchování
řady údajů o jednotlivcích, které slouží jako
zdroj informací pro knihy, jako je např. Církev
v proměnách času nebo historicky zaměřená pu‑
blikace Cesta církve. Obracejí se na nás i státní
orgány – když se dohledávají údaje v kauzách,
týkajících se našich zaměstnanců během éry
komunismu (odnětí státních souhlasů, nucené
vystěhování apod.) Agenda personálního oddě‑
lení je proto pro církev velmi významná, neboť
ze své pozice shromažďuje a uchovává a za
určitých zákonných podmínek zpřístupňuje
základní informace o zaměstnancích.

akta – každý sbor má svou přihrádku

stravenky v plné výši, zaměstnancům kanceláře
ve výši 50 % hodnoty stravenky. Dále poskytuje
zaměstnancům pracujícím na zaměstnanecké
a pracovní smlouvy týden dovolené navíc oproti
nároku podle zákoníku práce.

A co všechno patří do mzdové
problematiky?

Vím, že o výši mezd kazatelů ani jiných
zaměstnanců nerozhodujete.
Zdají se vám přiměřené ve
srovnání s obdobnými pozicemi
v necírkevním sektoru?

Kromě zpracování mezd zaměstnanců sem
patří také komunikace se zdravotními po‑
jišťovnami, správou sociálního zabezpečení,

Výši mezd kazatelů nelze s necírkevním sek‑
torem srovnávat, protože obdobné pracovní
pozice v necírkevním sektoru nejsou. Můžeme
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porovnávat pouze pracovní pozice zaměstnan‑
ců ÚCK, jejichž mzdy jsou ale jistě nižší než
u zaměstnanců na srovnatelných pracovních
pozicích mimo církev.
Je z vašeho pohledu práce pro
církev jiná než pro necírkevního
zaměstnavatele?

Práce sama je stejná, řídí se stejnými zákony.
U církevního zaměstnavatele jsou přátelštější

a otevřenější mezilidské vztahy, čímž vzniká
komfortnější prostředí pro práci.
Co se vám zdá na vaší práci hezké
a důležité?

Pro práci Personálního a mzdového oddělení je
důležitý přátelský kontakt se všemi zaměstnanci.
Snažíme se všem vycházet vstříc a máme radost,
pokud jim můžeme účinně poradit a pomoct.
ptala se Daniela Ženatá



KAŽDOROČNÍ EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA

Když zemřelí učí živé
Obřad spojený s výukou anatomie

N

a schodišti Anatomického ústavu 1. lékařské
fakulty Univerzity Karlovy najdeme pod
sochou od Olbrama Zoubka nápis: „S hlubokou
vděčností myslíme na ty, kteří svým velkorysým
darem umožnili, aby anatomie byla místem, kde
zemřelí učí živé.“
Člověk, který není zdravotník, si asi stěží uvě‑
domuje, že studenti medicíny, učící se o lidském
těle, o jeho tkáních a orgánech, při praktické
výuce pitvají skutečná těla. A že anatomický ústav
nemůže lidská těla získat jinak než od lidí, kteří
se rozhodnou je pro výuku věnovat – od dárců
těl. Lékařská fakulta s nimi uzavře smlouvu a v ní
se zavazuje, že ponese všechny náklady spojené
s pohřbem – pokud ovšem tělo použije. Zájemců
o dárcovství těla je totiž dnes kupodivu víc, než
fakulta potřebuje.
V roce 1998 se ale mezi učiteli a studenty ob‑
jevila myšlenka, že tu něco chybí. Že ti lidé, kteří
svým darem umožnili, aby se výuka na fakultě
vůbec realizovala, odcházejí bez rozloučení. A že
by se měl uspořádat nějaký obřad, který by vyjádřil
vděčnost za jejich život i za jejich mimořádný dar.
Uspořádat obřad umějí církve. Učitelé se tedy
dohodli s katolickým knězem Tomášem Vlasákem,
farářem v kostele Panny Marie Bolestné u Alžbě‑

tinek – nedaleko lékařské fakulty. Takový obřad
ale musí být ekumenický. Najít evangelíka nebylo
těžké, já jsem v té době učil na 1. lékařské fakultě
a vědělo se, že jsem výpomocný kazatel Českobra‑
trské církve evangelické. Proto se obrátili na mne.
A od té doby se ekumenická bohoslužba každo‑
ročně koná – obvykle v květnu před koncem letního
semestru. Přicházejí na ni studenti, kteří těla pitvali,
i učitelé z fakulty. Anatomický ústav pozve příbuz‑
né těch, kteří svá těla věnovali, a někteří opravdu
přijdou. Obřad obvykle zahájí přednosta anato‑
mického ústavu, pak promluví několik studentů,
kteří mají bezprostřední zkušenost s pitvou. Dál je
to na nás. Čteme z Písma, kážeme, pomodlíme se,
zakončíme požehnáním. V hlavní promluvě se po
roce střídáme – jednou katolík, jednou evangelík.
Když Tomáš Vlasák těžce onemocněl a posléze
zemřel, převzal jeho roli Josef Šplíchal, farář u Nej‑
světější Trojice v Podskalí. Z kostela u Alžbětinek
jsme se tehdy přesunuli do Podskalí k němu. V po‑
sledních letech na přání anatomů sloužíme přímo
v jejich ústavu, v posluchárně. Do ní se vstupuje
právě kolem Zoubkovy sochy a nápisu, který je
mottem bohoslužby. Svou účast na tomto obřadu
považuji za zvláštní dar.


Zdeněk Susa, lékař a kazatel
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ROZHOVOR S DANIELEM ŘÍČANEM, PŘEDSEDOU SPOLEČNOSTI MORAVIAN

Moravští bratři a jejich odkaz
Hrstka, která ovlivnila svět

Společnost Moravian je historicko
‑vlastivědná společnost, sdružující
přátele a obdivovatele Moravských
bratří. Výjimečné pro naši současnost
je především evangelizační zanícení
Moravanů. Díky němu se v celém
světě hlásí k Moravským bratřím na
milion věřících. V kolébce tohoto
společenství, v Suchdole nad Odrou,
se podařilo vytvořit areál s muzeem,
parkem Moravských bratří a dalšími
pozoruhodnostmi. Společnost je
ekumenická a bezkonfesijní, pořádá
konference, publikuje díla o práci
a významu Moravanů a věnuje se
několika dlouhodobým projektům;
jmenujme například Via exulantis,
putování po stopách Moravských
bratří, o kterém jsme psali v Českém
bratru 12/2018.
Kdo vlastně Moravští bratři byli?

Velice rád používám definici, která je asi nejvý‑
stižnější: Moravští bratři jsou duchovní potomci
Jana Amose Komenského; připomeňme si, že
Komenský působil v blízkém Fulneku. V Such‑
dole měl malou kazatelskou stanici, odhaduji
asi 3–5 rodin, a působil zde pouhé tři roky. Po
prohraném povstání českých stavů musel z Ful‑
neku uprchnout a skrývat se. A pak už celý život
trávil v exilu. V Suchdole ho nahradil laický ka‑
zatel, sedlák Martin Schneider (1612–73) a jeho
vnukové Samuel a David. Sto let po odchodu
Komenského nastalo v Suchdole mohutné
duchovní probuzení, které se vrchnost snažila
potlačit. Roku 1724 bylo vyšetřováno 280 lidí.
Neměli však tolik vězeňských prostor, aby se
z nich nedalo upláchnout. Postupně ze zdejšího
regionu, zvaného Kravařsko, uteklo asi 550 lidí
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do saského Herrnhutu (česky Ochranov), kte‑
rý dva roky předtím založil tesař ze Ženklavy
Kristian David.
Co bylo pro Moravany v novém
působišti důležité?

Tam roku 1727 obnovili církev svých otců,
Jednotu bratrskou, což si Suchdolané vydupali
i proti vůli herrnhutského hraběte Zinzendorfa,
který byl jejich duchovní otec. Nestačila jim
svoboda vyznání. Přijaté evangelium chtěli
předávat dál, byl to impulz k rozsáhlé misii.
A to v takové podobě, jakou asi nikde jinde
nenacházíme.
V kterých místech Moravští bratři při
svých misiích působili?

Jejich možnosti byly hodně omezeny. V podstatě
směli jít na misii jen do kolonií dánských, ho‑
landských a anglických. Jinam jen s velkým ne‑
bezpečím, že skončí ve vězení. My se zabýváme
jen generací, která se narodila ještě v Suchdole.
Typické pro ně je, že se všichni chovali misijně,
i ti, kteří Evropu neopustili. Misijní pole pro ně
byl celý jejich životní prostor, což ovlivnilo napří‑
klad i misionáře Wessleyho a další evangelisty.
Nejvíce však jsou obdivuhodné dálky, kam byli
ochotni se vydat – na Karibské ostrovy k čer‑
ným otrokům, do Grónska a na Labrador mezi
Eskymáky, snažili se vyhledat zbytky pohanů
v Evropě. Anglická Indie jim nabízela možnosti
v povodí řek Indus a Ganga, Cejlon, Malý Tibet,
Nikobarské ostrovy. Velké možnosti se naskyt‑
ly v severní Americe, kde zakládali v pralesích
města, dnes univerzitní a průmyslová, odsud
pak zakládali misijní osady i pro indiány. Rodina
tvořila sice zázemí, sama však pro ně nebyla cíl.
Hlavní autorita v rodině i v každém společenství
byl Ježíš Kristus.

Můžeš připomenout nějakou
zajímavou postavu?

Například rodina Davida Zeisbergera staršího
se vydala na misii do Georgie, jejich syn Georg
zemřel na misii v Surinamu, David mezi indiány
v Ohiu a dcera Anna provdaná Jäschke na Niko‑
barech v Bengálském zálivu. Jejich hroby jsou
rozesety po obvodu zeměkoule tisíce kilometrů
od sebe.
Čemu se historicko‑vlastivědná
společnost Moravian přesněji věnuje?

Zkoumá činnost a význam působení Morav‑
ských bratrů. Společnost má 55 členů, ale jen
pět žije v Suchdole nad Odrou. Snažíme se při‑
blížit toto ohromné téma veřejnosti. Jak události
v Suchdole probíhaly, to dosud není podrobně

odkazu Komenského na Kravařsku, o emigraci
a založení Herrnhutu. Později vznikla v bývalém
hospodářském objektu expozice o misii Jednoty
bratrské. Potom expozice o Davidu Zeisberge‑
rovi, apoštolu indiánů, a další menší expozice
jako replika kunvaldského vězení, expozice Da‑
vid Nitschmann Syndikus. Celkem asi 200 m2.
Obec Suchdol hradí provoz, dlouhá léta jsme
provázeli jen dobrovolnicky. Na modlitbách
jsme předkládali problém placeného průvodce.
I ty byly vyslyšeny.
Jaká je návštěvnost a kdo sem
hlavně přijíždí?

V roce 2018 prošlo muzeem asi 1500 návštěvní‑
ků, nejvíce z ciziny. Jezdí zájemci z USA, Anglie,
Německa, Polska, časté jsou autobusové zájezdy
Korejců, to jsou moc pěkná setkání, ale pozoru‑
hodné jsou i návštěvy z exotických míst, jako je
Kostarika, Kolumbie, Brazílie, Austrálie, Nový
Zéland, Singapur, Indie, různé části Afriky aj.
Proč přijíždějí právě lidé z těchto
částí světa?

Daniel Říčan jako průvodce
v parku Moravských bratří

zpracováno, objevovat to je velké dobrodružství,
včetně toho, jak se promítly do současné podo‑
by Suchdolu.
Jak dlouho existuje Muzeum
Moravských bratří a co v něm
můžeme vidět?

To je dlouhá historie, a když zavzpomínám,
rozbolí mne ruce. V muzeu městyse Suchdol
bylo málo místa pro tak velké téma. Proto jsme
získali jiný objekt, určený k demolici, a v roce
2001 jsme otevřeli první expozici o uchování

Jsou to často potomci Moravských bratří nebo
členové zahraničních sborů Jednoty. Velice často
jsou to misijní pracovníci. Moravští bratři jsou
pro ně vzor, a když takoví lidé navštíví Českou
republiku, chtějí vidět, odkud Moravané vyšli.
Chtějí prožít alespoň kousek z jejich života tím,
že navštíví jejich rodiště, zahledí se do Moravské
brány směrem, kde leží obce jako Mankovice, Ku‑
nín, Šenov nebo Štramberk. Představují si jejich
350 km dlouhou cestu, kterou museli absolvovat,
aby náboženské svobody dosáhli. Časté jsou
návštěvy zájezdů probuzeneckých sborů, které
vznikly spontánně mimo církev. Mají poctivě na‑
studována synoptická evangelia i dějiny prvních
sborů, je jim to však málo, budují vlastní identitu,
potřebují další inspiraci a zde objevují a mohou
přijmout příklad hodný následování.
Vzpomeň nějakou zajímavou návštěvu…

Dnes jsem provázel dva Angličany. Předtím,
když zalistuji v knize návštěv: Mongolsko, ¥
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Jakutsko, Rusko, USA, Norsko, všichni v jeden
den. Jednu neděli v létě 2017 jsem zažil návštěvu
ze všech kontinentů kromě Arktidy a v tentýž den
nám jeden návštěvník z USA přivezl stromy ze čtyř
míst, kde působil David Zeisberger.
Muzeum ale není to jediné, co Moravské
bratry v Suchdole připomíná, že?

Přímo naproti muzeu je místo, kde stál dům Davida
Nitschmanna, prvního biskupa obnovené Jednoty.
Ten tu již není, ale zřídili jsme zde park Moravských

Už řadu let Moravian pořádá
také konference…

Vloni to byla VIII. mezinárodní konference Mo‑
ravian s hlavním tématem Přínos Moravských
bratří zemím a národům. Konference se konají
jednou za tři roky a jejich původní záměr byl při‑
pomenout postupně výročí nejen těch nejslav‑
nějších. Proto vždy při konferenci připomínáme
výročí z roku předešlého, současného a příštího.
Sjíždějí se přednášející z různých koutů světa.
Čím nás mohou Moravští bratři
inspirovat dnes?

V muzeu často vyslechnu příběhy nových křes‑
ťanských společenství, která k nám přijíždějí.
Uvěřili, objevili evangelium, které jim otvírá
nový obzor, chtějí příběh Moravanů znát, sdílet

zahraniční návštěvníci Muzea Moravských bratří

bratří, vysazujeme tam stromy z míst, kde misijně
působili, a na zeď připevňujeme pamětní desky
nejvýznamnějších z nich. Bude jich jednou 58.
Co se skrývá za názvem Via exulantis?

Je to název poutní cesty – po stopách exulantů
do Herrnhutu a zde před muzeem je její výchozí
místo. Jeden kilometr za Suchdolem v rokli pod
přehradou je Lesní kostel, kde se evangelíci tajně
scházeli. Poutníci cestou minou tzv. Horní dvůr,
odkud pocházel David Zeisberger, a také projdou
kolem místa, kde se odcházející do exilu loučili.
Pozoruhodný je i zdejší evangelický kostel, který je
vlastně pokračováním historie Moravských bratří,
protože po vydání tolerančního patentu téměř celá
vesnice přestoupila k protestantství. Vznikl veliký
evangelický luterský sbor. Připomíná nám to socha
císaře Josefa II. před muzeem městyse.
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a poslat dál do svého okolí. Chtějí si ty dějiny
zopakovat dnes ve svém bydlišti i v rodinách.
Co tebe osobně na Moravských
bratrech přitahuje?

Jejich bohatý příběh – ohromné dějiny, které se
nikdy nevejdou do jednoho svazku knihy. Mám
za to, že příběh Moravanů by se klidně mohl
připojit hned za Skutky sv. apoštolů a obohatil
by evangelia a novozákonní příběhy.
S Danielem Říčanem, presbyterem sboru ČCE
v Suchdole nad Odrou a předsedou společnosti
MORAVIAN, rozmlouval Pavel Prejda.
(více o společnosti na www.moravian.cz)

DIAKONIE

ROZHOVOR SE ZDEŇKEM BÁRTOU, JEDNÍM Z „OTCŮ ZAKLADATELŮ“

Jak vypadaly začátky obnovené Diakonie?
Byli jsme připraveni a zároveň úžasně a zcela bez informací
Zdeněk Bárta (*1949) stačil být za
svůj život farář, odečítač vodoměrů,
poslanec a senátor. A stál u zrodu
Diakonie ČCE. Jeho život je dodnes
úzce spjat s Diakonií Litoměřice, kde
předsedá dozorčí radě a působí
jako dobrovolník.
Komunistický režim diakonickou práci na
dlouhou dobu zakázal. Přesto roku 1989
nevznikala na zelené louce. Co jste před
rokem 89 o Diakonii věděl?

Vnímal jsem, že Diakonie je velká sociální organi‑
zace v tehdejším západním Německu. A říkal jsem
si, jak se ti Němci mají dobře. V Česku komunisté
Diakonii zakázali a věřící zahnali do kostelíčků, aby
z církve udělali spolek pámbíčkářů. Do velké míry
se to povedlo. Němcům jsem tiše záviděl. Když totiž
církev nedělá sociální službu, neplní jedno ze svých
základních poslání.
Jak jste získávali o práci Diakonie zprávy?

V církvi jsem patřil do skupiny lidí, která se orien‑
tovala na lidská práva. Proto jsem také podepsal
Chartu 77. Součástí lidských práv jsou i práva
sociální, to se nedá oddělit. A ani v téhle oblasti ne‑
postupoval komunistický režim dobře. Zvlášť se to
týkalo lidí s různými typy handicapu. Byli nahnáni
do ústavů, vyloučeni ze společnosti. Neexistovaly
bezbariérové budovy. Neexistovala náhradní
rodinná péče. Věděli jsme, že se to musí změnit,
byli jsme v kontaktu se západními teology, faráři,
někdy i pracovníky Diakonie a o těchto věcech jsme
s nimi mluvili. Přijížděli k nám neoficiálně, často

jako turisté. Ke konci osmdesátých let už veřejnou
debatu o nutnosti změn v sociální práci připouštěl
i komunistický režim.
Možná i díky tomu vznikla Diakonie už
před 17. listopadem 89, ne?

Léta společných debat se zúročila, byli jsme připra‑
veni. Když začalo být zjevné, že režim už nemá sílu
a vůli nezávislé iniciativy likvidovat, pustili jsme se
do organizační práce. První větší přípravná schůz‑
ka pro založení Diakonie se uskutečnila v Praze ve
smíchovském evangelickém kostele. Shodli jsme
se, že Diakonii bude zřizovat církev, ale že sloužit
bude všem, ne jenom lidem z církve. Také jsme se
shodli, že působení Diakonie nebude ve stylu něco
za něco – my ti pomůžeme, ty na oplátku začneš
chodit do kostela. Dnes to zní samozřejmě, ale
tehdy to tak samozřejmé nebylo.
Vy jste tehdy byl evangelický farář?

Už zase ano, ale dlouho jsem farářovat nesměl kvůli
podpisu Charty 77, tím jsem se stal pro režim ne‑
přítelem, odebrali mi takzvaný souhlas k výkonu
farářské služby. Rok jsem byl bez práce, všichni
se mě báli jako disidenta zaměstnat. Pak jsem
pracoval jako odečítač vodoměrů. Nebyl jsem ale
pronásledován tak moc jako někteří moji kolego‑
vé. Chránili mě evangelíci z Chotiněvsi, kde jsem
působil. Šlo o ukrajinské Čechy, kteří naši zemi
osvobozovali od nacistů spolu s Rudou armádou.
Pak zůstali. Byli křesťané, ale také vojáci, bojovníci
proti fašismu – v tehdejším režimu něco jako vyšší
kasta. Vytvořili kolem mě jakýsi ochranný kruh.
Estébáci si na mě tolik netroufli. Když se pomě‑ ¥
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ry začaly uvolňovat, dostal jsem státní souhlas zpět.
1. ledna 1987 jsem se vrátil na kazatelnu. Poděkoval
jsem státním úřadům, že se tak děje přesně deset
let od zakládajícího prohlášení Charty 77. Takže
druhý den jsem byl zase na výslechu a estébáci na
mě vrčeli, že takto tedy ne…
Diakonii jste se začal věnovat hned po
revoluci v listopadu roku 89?

Takový byl plán. V roce 1990 se ale konaly první
svobodné volby a panovala velká obava, že je
zase ovládnou komunisté. Bylo potřeba, aby za

Byli jsme zapáleni, ale zároveň úžasně neinformo‑
váni, vlastně úplně blbí. Vybudovali jsme prostory,
zvolili paní ředitelku a paní, která měla na starosti
finance, byly to první dvě zaměstnankyně, a šli
jsme se zeptat na sociální odbor městského úřadu,
komu bychom tedy mohli pomáhat. Tam se hlubo‑
ce zamysleli, prý nejlepší by byl klub pro vozíčkáře.
Obeslali jsme všechny vozíčkáře z litoměřického
okresu, a nikdo nereagoval! Scházet se v Litomě‑
řicích bylo asi to poslední, po čem vozíčkáři toužili.
Začali jsme tedy pracovat jako krizová prevence.
Za komunistů platilo, že o člověka v nouzi se stát
vždy postaral: poslal ho do ústavu nebo do kri‑
minálu. Tohle přestalo platit a najednou se začali
objevovat bezprizorní lidé na ulici. Tak těm jsme
pomáhali. Postupný vývoj sám nakonec určil, že
hlavní skupina klientů litoměřické Diakonie jsou
lidé s mentálním handicapem. Máme i azylový
dům pro matky s dětmi. A chráněné dílny, kde
pracují lidé postižení spíše tělesně.
Od koho jste s v začátcích Diakonie učili?

demokratické síly kandidovaly známé osobnosti.
Já známý byl, vedl jsem sametovou revoluci na
Litoměřicku. Tak jsem se stal až do dalších voleb
v roce 1992 poslancem. Zároveň jsme v Litomě‑
řicích rekonstruovali dům, který patřil místním
evangelíkům, v něm jsme plánovali práci Diakonie
zahájit. Rekonstrukce stála pět milionů, což byly
tehdy obrovské peníze. Z velké části jsme je získali
od švýcarské církevní nadace Hex, část kryla půjč‑
ka od Jeronýmovy jednoty, nadace českých evange‑
líků. V roce 92 jsem přešel jako farář z Chotiněvsi
do Litoměřic a činnost Diakonie jsme zahájili.
Jak jste zjišťovali, kdo mají být vaši
klienti a co potřebují?
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Sbírali jsme zkušenosti na Západě v různých za‑
řízeních církevních i necírkevních. Já sám jsem
se nejvíc poučil v tom, že musíme o naší práci
umět také mluvit, musíme hledat příležitosti, jak
ji propagovat. Váže se k tomu konkrétní historka.
V roce 1997 Českou republiku zasáhly poprvé velké
povodně, jaké tu desítky let nebyly. Jako sociální or‑
ganizace se Diakonie povodňové pomoci účastnila
spíše symbolicky. Naše církev ale vyhlásila sbírku
a vybral se milion korun. My jsme ale pak všechny
peníze předali organizaci Adra, známé a při povod‑
ních hodně aktivní humanitární organizaci.
Jak to s propagací Diakonie souvisí?

O tom nás poučil tehdejší šéf holandské nadace
Wilde Ganzen, když jsme ho navštívili. Jemu jsme
o našem postupu při povodních vyprávěli, chtěli
jsme se pochlubit, jak jsme šikovní. Jeho reakce
nás dost překvapila – on se opravdu rozzlobil,
doslova na nás křičel. Co jsme to prý udělali? Pro‑
švihli jsme jedinečnou šanci! Povodňovou pomocí
se naše Diakonie mohla zviditelnit jako nikdy
předtím! Jak je možné, že nám tohle nedochází?

V Holandsku jste tedy dostali vynadáno.

Nám to tehdy připadalo jako nepřípustný způsob
uvažování. Ale časem jsme museli uznat, že to je
pravda. Aby člověk získával pro svou práci pod‑
poru, musí o sobě dát vědět. Poučeni z Holandska
jsme při dalších povodních v roce 2002 pomáhali
výrazně. Dostali jsme se do blízkého kontaktu
i s Katastrophenhilfe, humanitární součástí ně‑
mecké Diakonie. V Německu při protipovodňo‑
vých sbírkách vybrali více, než potřebovali, a 40
milionů věnovali nám. Litoměřická Diakonie
působila taky v nedalekém Terezíně, tak jsme
tam teď mohli opravit domy a rozšířit diakonické
služby. Dodnes jsme za to velmi vděčni.
Jak Diakonie v začátcích rostla? Jako
předseda tehdejšího představenstva
celé Diakonie jste to mohl sledovat
docela podrobně.

Správné bylo, že jsme začali včas a přes obrov‑
skou nezkušenost měli základní věci rozmyšleny.
Díky tomu jsme se v nových podmínkách po
revoluci rychle etablovali, stát s námi počítal.
Zásluhou prvního ředitele Diakonie Karla
Schwarze se vždy podařilo získat příspěvky na
činnost a Diakonie poměrně rychle rostla. Jistou
bolestí bylo – zejména pro nás, lidi z církve – že
naše snaha o Diakonii narážela v samotné církvi.
Považovali jsme za jasné, že církev má diakonic‑
kou práci dělat. A překvapilo nás, že pro všechny
to tak jasné není. Setkávali jsme se s nedůvěrou,
která pro nás byla nepochopitelná. Lidé podce‑
nili skutečnost, že Diakonie, co se týče financí,
byla ve srovnání s církví úplně jinde. Církev byla
opravdu chudá, šetřila se každá koruna. Naproti
tomu v Diakonii se točily milionové částky. To
asi vzbuzovalo určitou žárlivost. Odbourávat ji
trvalo dlouho.
Podařilo se to?

Dnes je myslím jasnější, že Diakonie církvi ne‑
konkuruje. Díky Diakonii je naopak církev víc
vidět, i ti nevěřící lépe chápou, o co v církvi jde.
Když jsem přišel na začátku devadesátých let do
Litoměřic, místní evangelický sbor byl maličký.

Tvořilo jej patnáct lidí a stále se zmenšoval. Dnes
je nás okolo čtyřiceti, ledacos se ve sboru děje,
máme tu děti, sbor ožil. Město ví, že Českobra‑
trská církev evangelická existuje. Adam Šůra

IAKTUALITAI

Oslavy třicátých
narozenin Diakonie
Diakonie Českobratrské církve evan‑
gelické obnovila svou činnost v červ‑
nu roku 1989. Významné jubileum
připomenou narozeninové oslavy,
které vyvrcholí společným setkáním
ve čtvrtek 20. června od 15 hodin
v kostele U Salvátora v Praze. Připra‑
vujeme slavnostní program s mnoha
hosty, který nás v několika zastave‑
ních provede třemi dekádami života
Diakonie od porevolučních počátků
až do dnešních dnů. Nebude chybět

hudba nebo prostor pro rozhovory
u kávy či sklenky vína. Zveme všechny,
kdo s námi chtějí narozeniny Diakonie
společně oslavit: zaměstnance, přátele,
partnery Diakonie i další. Těšíme se
na vás! Ke slavnostem Diakonie jsme
připravili také speciální web www.
diakonie30.cz. Najdete tam kalendář
akcí středisek a škol, ale také příběhy
z Diakonie, informace k historii či hod‑
notám nebo možnost koupit Diakonii
k třicetinám dárek.
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PŘÍBĚHY EVANGELÍKŮ OD KONCE VÁLKY DO SAMETOVÉ REVOLUCE

Cesta církve IX. a X.

Poslední dva svazky Knižnice studijních textů

P

ublikace Cesta církve IX završuje speciální řadu
knižnice Studijní texty Českobratrské církve
evangelické, které vycházejí již řadu let. Autoři
textů naplnili zadání XXXI. synodu (2006) a evi‑
dovali život naší církve v období 1945–1989.

Aby se na pohnuté osudy
nezapomnělo
Autoři měli připomínat zejména ty kazatele i laiky,
jejichž životní běh byl poznamenán nespravedli‑
vými praktikami socialistického režimu. Proto
publikace nabízí medailonky faráře a člena Charty
77 J. Z. Dusa; agrotechnika, synodála, mluvčího
Charty 77, člena VONS Jana Litomiského; faráře,
signatáře Charty 77 Jana Šimsy a faráře Jana Kel‑
lera, signatáře Charty 77. Autoři litují, že se na další
mnohé pozoruhodné osobnosti ani v tomto devá‑
tém díle nedostalo a zřejmě se již ani nedostane,
protože letošní synod členům komise poděkoval
za dokončení díla. Leč jeden úkol, na němž se po‑
dílel Pavel Hlaváč, zůstal nesplněn – editor pamětí
Františka Laichtera s názvem Svědectví o umlčené
kulturní epoše, kus nakladatelské historie je přislíbil
dodat počátkem roku 2019, zatím je však nedodal.
Bouřlivé debaty v komisi
Komisi se obtížně vysvětloval společensko
‑náboženský kontext monitorovaného období
a debata byla podnětná a leckdy bouřlivá. Pamětní‑
ci i mladíci přicházeli s jinými úhly pohledu a určité
problémy zůstaly nedořešeny, např. zda byla, či
nebyla v období totality naše církev duchovně
rozštěpena. Některé texty se rodily s „bázní a tře‑
sením před tváří Hospodinovou“ (Pavel Hlaváč:
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Českobratrská církev evangelická a Státní bez‑
pečnost), aby některý člen církve nebyl totálně
odsouzen, a na druhé straně, aby se nepokračovalo
v sofistikovaném mlžení a zatajování závažných
nespravedlností církevních i státně‑správních.
Někteří z nás do Cesty církve psali povzbuzeni
dopisem XXVII. synodu z 20. 6. 1991 (viz Doku‑
menty, s. 189): „Synod pověřuje synodní radu, aby

Světové radě církví, Světovému reformovanému
svazu, Světovému luterskému svazu a Konferenci
evropských církví zaslala toto poselství: Litujeme,
že jsme v minulosti neinformovali světovou eku‑
menu pravdivě o poměrech v naší zemi v období

diktatury Komunistické strany. Zamlčovali jsme
mocenskou manipulaci, jejíž jsme byli obětí jako
občané i jako církve. Zaváděli jsme tak na scestí
mnohé naše bratry a sestry, zvláště ve III. světě,
kteří z naší viny mohli nabýt dojmu, že tzv. reálný
socialismus je nosným modelem pro řešení pro‑
blémů současného světa.“
Jeden z dílů je v němčině
Výběr z celé řady studijních textů Cesty církve je
zakódován do německého titulu „Der Weg der

Kirche“. Svazek je určen jako výraz vděčnosti
Evangelické luterské církvi v Bavorsku, s jejíž
duchovní i finanční pomocí jsme mohli od šestého
čísla Cesty církve počítat a doufat, že celé dílo bude
dokončeno.
Jednotlivé díly řady Cesta církve i celý set si
můžete koupit přes e‑shop na www.e‑ cirkev.
cz, jsou také k dostání v knihkupectví Kalich
v Praze nebo si o ně můžete napsat do sekre‑
tariátu ústřední církevní kanceláře na adresu
vozenilkova@e‑cirkev.cz.
Pavel Keřkovský

LITURGICKÁ INICIATIVA COENA

Obohatí Novou Agendu ČCE
ekumenický rozměr?
Reflexe semináře liturgické obnovy v utrakvistickém
„klášteře“ v Semaníně

N

a začátku dubna uspořádal spolek evan‑
gelické liturgické iniciativy Coena seminář
o přípravě nové bohoslužebné agendy v eku‑
menických souvislostech. Setkání se konalo na
faře v Semaníně (u České Třebové), v sousedství
původně utrakvistického kostela. Kostel i fara
jsou krásně opraveny, celý areál, o který se stará
rodina Davida Smyčky, byl pro toto seminární
setkání s prvky duchovní obnovy ideální.
Katolický kostel v Semaníně, kde se kdysi
scházeli utrakvisté i členové Jednoty bratrské,
tak na dva dny ožil pravidelnou modlitbou
v duchu gregoriánských zpěvů žalmů a dalších
částí denní modlitby hodin, která je v českém
evangelickém prostředí ojedinělá.

Antifonální uspořádání
Prostor kostela jsme uspořádali do tzv. antifo‑
nální dispozice, o níž jsem v článcích o evangelic‑
kých kostelích ještě nepsal. Neznám žádný takto
uspořádaný evangelický kostel, ale poměrně

často se v pokoncilní době objevuje u novostaveb
kostelů katolických. Já jsem řadu takových viděl
při svých studiích v Irsku, například v Belfastu,
kde kvůli nepokojům bylo postaveno mnoho
nových chrámů (viz obr. č. 2). Lavice nebo židle
jsou uspořádány do chórů proti sobě jako třeba
ve starých katedrálách nebo klášterech, kde se
mniši i laici modlili žalmy střídavě po verších –
responsoriálně. Proto se tato dispozice nazývá
antifonální – antifona znamená „proti‑zvuk“,
když jedna strana odpovídá druhé nebo celé
společenství faráři či lektorovi.
Účast celého shromáždění považuji za dů‑
ležitou i v diskusi o nové agendě a uspořádání
kostela tomu může pomoci. Současní architekti
a liturgičtí odborníci pak toto staré chórální
uspořádání doplnili umístěním kazatelny (am‑
bonu) a stolu Páně do ohnisek této elipsoidní
dispozice. Po našem odjezdu si místní katolická
farnost dispozici ponechala na zkoušku, a stane
se tak zřejmě prvním takto uspořádaným ¥
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liturgickým prostorem katolické církve v Čes‑
ké republice.
Ekumenické společenství coeny
Zpátky ale od teorie na seminář do Semanína.
Z Davida Smyčky jsem si dělal legraci, že jsme mu
na dva dny proměnili areál v malý protestantský
klášter. Nicméně v kontextu evropské reforma‑
ce se s protestantskými řádovými komunitami
setkáme například v Německu a ve Švýcarsku

představil i materiál, rozeslaný do sborů k dis‑
kusi. My jsme debatovali i o tom, zda bylo správné
rozhodnutí synodu takový materiál do sborů
posílat, když rokující staršovstva i řada běžných
evangelíků přijdou diskutovat předem s nedůvě‑
rou. Z mého pohledu je materiál zaslaný do sborů
dobrá a celkem nízkoprahová liturgická kate‑
cheze, nabízející dva formuláře, A a E, s velkou
možností variability. Při srovnání s širší nabídkou
formulářů staré agendy si však nejsem jist, zda
je lepší nabídka jen dvou formulářů. Formulář E
je podobný pořadu D ze staré agendy, otisknutý
třeba i v současném evangelickém zpěvníku.
O pořadu je uvedeno, že vychází z liturgické tra‑
dice ekumenické církve, a není to tedy jen tradice
luterská, jak píše Ondřej Macek v ČB 4/2019. Již
minulá agenda vyšla po II. vatikánském koncilu,

Antifonální uspořádání v katolickém
kostele v Semaníně

nebo třeba na skotském ostrově Iona. O jedné
takové komunitě, ve švýcarském Grandchamp,
jsem již pro Českého bratra psal (v čísle 9/2017).
Nyní šlo spíše o víkendové probuzení hyber‑
nujících členů evangelické liturgické iniciativy,
které tato spiritualita oslovuje. Kvůli rodinným
i sborovým povinnostem i kvůli sjíždění ze všech
koutů republiky si můžeme setkání dovolit jen
jednou do roka. Semanín se ale pro nás stal im‑
pulzem, a dohodli jsme proto ještě druhé setkání
v tomto roce, a to 24.–26. října v Táboře, kam nás
pozval starokatolický jáhen a ředitel Husitského
muzea Jakub Smrčka. Jakub je také člen spolku,
respektive volného liturgického hnutí, které je
ekumenické a je otevřeno pro každého.
Materiál k diskusi
Práci a výstupy liturgické komise nám na se‑
mináři představil Daniel Heller, který zběžně
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Antifonální dispozice kostela Svaté Rodiny
v Belfastu ve tvaru elipsy

který inspiroval i protestanty. Moderní katolické
prostředí, jež se vrací „ke kořenům“, může být
více oslovující než luterská tradice, orientovaná
stále frontálně, když to zjednodušeně popíšu
dle dispozice kostela, orientované jen jedním
směrem.
Já sám jsem „ečkář“ – v našem sboru je podob‑
né schéma praktikováno již deset let a považuji je
za více nízkoprahové než klasické „áčko“, s větší
možností zapojení všech do dění bohoslužby
a dobrou prevencí před „evangelickým klerika‑
lismem“ – tedy tím, aby při bohoslužbách vše

„odříkal“ jen farář. To je ale jistě zjednodušení.
Jde i o teologický význam, jednotlivé části boho‑
služby mají mít svůj smysl a důležitý obsah. Je
chyba, když přímluvná modlitba není modlitbou,
vyznání vin vyznáním nebo když některé důležité
části chybí.
Liturgická čtení
Nicméně i němečtí luteráni jsou inspirativní,
třeba revizí své agendy – novým výběrem li‑
turgických čtení a biblických perikop, jak nám
v Semaníně přiblížil Jiří Tengler. Nová řada
německých čtení bere podstatně více v úvahu
výběr textů ze Starého zákona a liturgický rok
aktualizuje tragickými připomínkami na křiš‑
ťálovou noc nebo na Den obětí holocaustu. Do
šestiletého cyklu zařazuje také více biblických
čtení než starý systém. Z mého pohledu je dů‑
ležité držet se jasného schématu liturgických
čtení; kromě zmíněné německé řady je vhodný
například ekumenický lekcionář. Je dobré, když

věřící vědí, které texty zazní v neděli v kostele,
a mohou si je předem přečíst nebo probrat na
biblických hodinách.
V dalším referátu Tomáš Drobík přiblížil
novou knihu Bohoslužba jako cesta k sblížení
od Pavla Hradílka, který přednáší liturgiku na
oboru Teologie křesťanských tradic Evangelické
teologické fakulty UK. Hradílek ve své knize
srovnává dvě z jeho pohledu hlavní české litur‑
gické tradice: římskou a kalvínskou (prostředí
ČCE).
Markovi Lukáškovi děkuji, že mě vzal
po setkání na prohlídku vitráží a zajímavé‑
ho lomenicového skeletu střechy původně
luterského německého kostela (dnes ČCE)
v nedaleké Moravské Třebové, o kterém budu
psát pro Českého bratra příště. Již dnes vás
ale jménem místního faráře Ivo Davida mohu
pozvat na oslavu osmdesátého výročí postave‑
ní kostela, která se uskuteční v neděli 15. září.

Jan Kirschner

RECENZE

Velkorysá cesta k smíření
Jediná cesta k nezatížené budoucnosti

J

osef Beránek je autor několika scénářů tele‑
vizních dokumentů a taky knižních rozhovo‑
rů – s Petrem Kolářem, Václavem Malým, Janem
Sokolem, Radimem Paloušem, Ladislavem
Heryánem, Václavem Vackem a Janem Rybářem.
Kniha rozhovorů s Antonem Ottem je
pozoruhodná v tom, že je dvojjazyčná. Česká
a německá verze se ovšem nakonec trochu
liší, neboť bylo nutné, jak poznamenává autor,
mnohé události v němčině dovysvětlit. Kniha
nevznikala snadno, Anton Otte, vědom si toho,
že jde o víc než rozhovor u piva, si českou verzi
opakovaně pročítal, aby snad neřekl něco ne‑
předloženého, co by mohlo někoho poškodit.

Mottem celé knihy je ochota ke smíření, uznání
vlastních vin a velkorysost.
Anton Otte se narodil 15. 8. 1939, s rodiči
a šesti sourozenci bydlel ve slezské Vidnavě.
Rodina sudetských Němců. Otec se živil jako
zámečník a po válce byl mimořádným lidovým
soudem odsouzen k trestu smrti, ztrátě občan‑
ské cti a propadnutí veškerého majetku. Jak se
vyrovnat s touto situací, křivdou a nespravedl‑
ností, je náplň první kapitoly knihy – Dětství.
Cesta za svobodou, jak líčí druhá kapitola, ne‑
byla jednoduchá. V roce 1957, po maturitě na
jedenáctiletce, měl Otte v kádrovém posudku
napsáno: „nedoporučuje se k dalšímu stu‑ ¥
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diu“, bylo mu „doporučeno“, aby se zapojil do
budování socialismu a aby ukázal, že jeho postoj
k současnému zřízení je jiný než postoj jeho ro‑
diny. Po několika zamítnutých pokusech přišlo
v roce 1959 vyjádření z ministerstva vnitra, že

rodině bude povoleno vystěhování, když o ně
znovu požádají a vzdají se českého občanství.
Stalo se tak a v květnu 1960 mohla rodina vy‑
cestovat. Jak Anton řekl: „Viděl jsem v tom pro
sebe jedinečnou šanci.“ Cesta ke vzdělání se
mu tak konečně otevřela, vystudoval teologii
v Köningstein im Taunus, Vídni a Bamberku,
rozhodnut přijmout kněžské povolání. Zajíma‑
vé jsou jeho odpovědi na otázky, které se týkají
práce v rámci farností, učení ve školách, práce
s mládeží a mezi vězni. Kapitoly Učitel nábo‑
ženství, Služba ve vězení, Mezi vyhnanci jsou
napínavé čtení.
Rokem 1989 – pádem železné opony se
před Antonem otvírá nové pole působnosti.
S velkým nasazením usiluje o smíření mezi
Čechy a Němci. Výpovědi v kapitolách Pražská
historie, Češi a Němci z druhé strany, Vzdálená
Evropa? a Proč? mají společného jmenovatele –
smíření, spolupráci mezi Čechy a Němci, vzá‑
jemné porozumění, vize Evropy, úkol a poslání
církve/ církví.
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V roce 1991 byl Anton Otte uvolněn pro pas‑
torační úkoly v ČR a pověřen vedením kanceláře
Ackermann‑ Gemeinde v Praze. Navazoval kon‑
takty, účastnil se besed, seminářů a mnohých
pokusů o vyjasnění vztahů mezi oběma národy.
Velmi si váží projevů Václava Havla, s nímž se
setkal při třídenní pouti smíření k českým
patronům, završené bohoslužbami v pražské
katedrále za účasti kardinála Miloslava Vlka.
Anton Otte na více místech ve svých odpově‑
dích zdůrazňuje, že to byli křesťané, kteří se
jako první vydali na cestu smíření – Přemysl
Pitter, který se staral o židovské a německé si‑
rotky, kardinál František Tomášek (prohlášení
z ledna 1990), Německá biskupská konference
(prohlášení z 8. března 1990), Odpověď českých
a slovenských biskupů (5. září 1990), synodní
rada Českobratrské církve evangelické aj. Zde
si dovolím poukázat na sborník Rozdělující zeď
je zbořena (vydáno SR ČCE 1999). V tomto
sborníku se česko‑německá pracovní skupina
Českobratrské církve evangelické a Evangelic‑
ké církve v Německu společně soustředila na
otázku smíření, o čemž svědčí vyjádření synodu
ČCE v Praze ze dne 18. 11. 1995 s prohlášením
synody Evangelické církve v Německu ke smíře‑
ní mezi Čechy a Němci 7. 11. 1996. Zajímavých
a citlivých otázek a moudrých odpovědí je v kni‑
ze ještě spousta. Čtenářům ji vřele doporučuji.
Stojí za to!
Závěrem jen odcituji laudatio kardinála Duky,
které pronesl při udělování medaile smíření
Antonu Ottemu při desátém výročí založení
pražské kanceláře Ackermann‑Gemeinde v roce
2011: „Anton Otte je jedna z česko‑moravsko
‑slezských osobností starého formátu, a ačkoli
byl po mnoho let pryč, není možné si představit
život bez něj. Patří ke generaci, kterou hluboce
a bolestivě zasáhly historické události i jejich dů‑
sledky, ale on přece považuje smíření za jedinou
cestu k nezatížené budoucnosti.“
Petr Brodský
Josef Beránek / Anton Otte – Vzdálená Evropa?
Praha, Vyšehrad 2018, 288 s.

Evangelická mystika jako oxymóron (?)
O mystice v protestantském kontextu

„M

ystika je katolická. Mystika a protestan‑
tismus se k sobě nehodí.“ Touto větou
Peter Zimmerling svoji novou knihu Evangelická mystika začíná a vskutku by si nemohl zvolit
úvod přiléhavější, pregnantnější a provokativ‑
nější. Toto stanovisko se totiž stane výchozím
bodem pro jeho úvahy, jejichž cílem je čtenáři
nabídnout alternativní mínění.
Hned za humny ovšem Zimmerling naráží
na první zásadní úskalí – totiž na problematiku
definice mystiky. Proto se této otázce věnuje
poměrně obšírně a pojem mystika explicitně
chápe jako „duchovní zkušenost setkání s Bo‑
hem“. Je nasnadě, že taková definice by ve své
vágnosti naznačovala, že mystiků kolem nás
běhají celé davy. Zimmerling nejenže tuto im‑
plikaci nepopírá, ale na jeho obhajobu je třeba
navíc zdůraznit, že při klasifikaci něčeho tak
neuchopitelného, prchavého a individualizo‑
vaného je pochopitelné, že se uchýlil k tomuto
minimalistickému vymezení. Peter Zimmerling
přitom není nadšenecký popularizátor, ale eru‑
dovaný profesor praktické teologie na univerzitě
v Lipsku a tématikou mysticismu (a zejména
osobami, které ve výčtu evangelických mystiků
uvádí) se dlouhodobě zabývá.
Za jednu z velkých kvalit této knihy je možné
bezesporu považovat její pečlivé zpracování.
Autor se neuchyluje ke zkratkovitým tvrzením,
usiluje o to vidět daný problém v celé jeho šíři
a komplexnosti a svoje závěry nepovažuje za
neměnné danosti. Právě poslední jmenovanou
kvalitu čtenář ocení při pohledu na seznam těch
osobností, které Zimmerling vybral jakožto
reprezentanty evangelické mystiky. Zatímco
Lutherova přítomnost může leckomu připadat
jako obligátní „muss“, levicově orientovanou
„politickou teoložku“ Dorothee Sölle by jistě
někteří z výběru vyřadili, u jiných zase popsa‑
né „mystické rysy“ nezní natolik přesvědčivě,
aby byli jako mystici označováni (Gerhard

Tersteegen), a takový Dietrich Bonhoeffer se
do seznamu dostal i přesto, že se sám výslovně
za mystika nepovažoval. Zvláště pro ty čtenáře,
kteří s Zimmerlingovým ensemblem mystiků
nesouhlasí, se na tomto místě nabízí vysvětlení:
autor se pokusil o průřez napříč staletími, pro‑
fesemi, teologickými proudy, a díky Dorothee
Sölle i genderem. Naopak je možno ocenit, že
byly zařazeny některé pro českého čtenáře méně
známé, ale velmi zajímavé osobnosti.

Vrátíme‑li se tedy k počáteční tezi, zdá se, že
se Zimmerlingovi podařilo dosáhnout všeho, co
si vytyčil: rozpoutat nad svojí knihou hojnou
diskusi a ukázat, že mystika není jen záležitost
katolická, ale má své nezanedbatelné místo
i v prostředí protestantském. Náležitou důleži‑
tost je třeba přičíst zejména Zimmerlingovým
zásluhám na pootočení kormidlem diskurzu
o (protestantské) mystice, čímž se mu snad
podařilo narušit zrohovatělou krustu dosa‑
vadního smýšlení, podle něhož bylo sousloví
„evangelická mystika“ oxymórem.
Adéla Rozbořilová
Peter Zimmerling: Evangelická mystika
Praha, Trigon 2019, 399 s.
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SLOVO KE VŠEM CHVÁTAJÍCÍM

Má duše pospíchá

P

očítal jsem roky a zjistil, že mám méně života
před sebou, než jsem dosud prožil.
Cítím se jako dítě, které vyhrálo krabici bonbó‑
nů: první sní s požitkem, ale jak jich ubývá, požitek
se vytrácí.
Nemám čas na nekonečné konference, kde
se diskutuje o statutech, pravidlech, postupech
a vnitřních předpisech s vědomím, že se stejně ni‑
čeho nedosáhne. Už nemám čas snášet lidi, kteří
bez ohledu na věk nikdy nedospěli. Už nemám čas
bojovat s průměrností. Nechci být na schůzích,
kde nafouklá ega šplhají vzhůru. Nesnáším ma‑
nipulátory a oportunisty. Vadí mi závistivci, kteří
pomlouvají schopnější, aby se zmocnili jejich pozic,
talentů a úspěchů. Na to je můj čas příliš krátký.
Chci to podstatné, protože moje duše je ve
spěchu. Bez mnoha sladkostí hezky zabalených.
Chci žít s lidmi, kteří jsou lidští. S lidmi, kteří se
navzdory svým chybám dovedou smát, kteří nej‑
sou pyšní na svoje úspěchy. S lidmi, kteří se necítí za
každou cenu povoláni a kteří neprchají před svou
zodpovědností. Kteří hájí lidskou důstojnost a rádi
by kráčeli na straně pravdy a spravedlnosti. To je to,
co dělá život životem.
Chci se obklopit lidmi, kteří vědí, jak se do‑
tknout srdcí druhých. Lidmi, kteří se díky tvr‑
dým ranám života naučili růst prostřednictvím
jemných doteků duše. Ano, spěchám, spěchám

žít s intenzitou, kterou může dát životu jen zra‑
lost. Snažím se nepromarnit žádné sladkosti,
které mi ještě zůstaly. Jsem si jist, že budou
chutnější než ty, které jsem už snědl.

Můj cíl je pokojně dosáhnout konce, pokoje
sám se sebou, se svými blízkými a svým svědo‑
mím. Máme dva životy a ten druhý začíná tehdy,
když rozpoznáš, že máš jen jeden.
Ricardo Gondim, pastor z Brazílie,
ilustrační foto Vojtěch Zikmund

POSLEDNÍ SLOVO

Jak pohřbít tradiční rodinu

V

Novém prostoru mě kdysi zaujal článek s názvem Stesk po „tradiční“ rodině. Autor měl
v kontextu tehdy probíhajících diskusí o potratech
v Polsku, homosexuálních manželstvích a feminismu potřebu připomenout, co termín tradiční
rodina doopravdy znamená.
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Šlo o rodinu, která takto fungovala ještě před 120
lety. Žena byla za svůj život i patnáctkrát těhotná.
Některá těhotenství skončila potratem, pár dětí se
narodilo mrtvých, některé se nedožily dospělosti a ty
šťastnější pak chodily přes hřbitov do kostela kolem
hrobů svých sestřiček a bratříčků a často i rodičů.

Při tvorbě rodokmenu jsem se probírala matrikami někam až k roku 1648. Na základě svých zjištění
musím konstatovat, že tradiční rodina byla slepenec
dětí z prvního až třetího manželství s nevlastními
matkami a otci, spousta sirotků nebo polosirotků
byla vychovávána staršími sourozenci, kmotrami
nebo úplně cizími lidmi. Velmi často se řešil problém
opilství – muž propil půlku výplaty, fyzické násilí,
smrt ženy po zásahu andělíčkářky; o poměrech na
gruntech mezi pány a děvečkami ani nemluvě. Také
s dědickými podíly v takto slepených rodinách byly
velké těžkosti.
Dnes se dost opomíjí fakt, že ne všechny ženy
byly provdány. Velká skupina z nich pracovala jako
děvečky, vychovatelky, šičky atd. a většinou „visely na
krku“ některému z příbuzných.
Také socializace dětí probíhala úplně jinak. Šestileté děti hlídaly čtyřleté, dvouleté bývaly přivazovány
u pole za nožičku ke stromu, aby se nezaběhly utopit
do potoka, zatímco matka pracuje na poli. Dětské
kolektivy bývaly velmi proměnlivé. Jeden týden se

let, tehdy zbylo na děvčata náboženství a domácnost
a na kluky řemeslo a vojna. A pro všechny tvrdá dřina
o kus chleba. Vzdělání a rozvíjení vloh, to byla výsada hrstky bohatších, ostatní to akorát odvádělo od
poctivé práce.
Dnes máme za to, že tehdejší lidé byli se stavem
věcí smířeni, ba dokonce spokojeni. Je to nejspíš tím,
že tehdy neexistovaly žádné sociální sítě, kde by si
žena mohla postěžovat, kde by se děti mohly vymluvit.
Vše se muselo brát s křesťanskou pokorou. Žena patří
k muži, je mu podřízena, čím víc poslušných dětí, tím
lépe, a co se děje špatně, i to je vůle Boží a vy to tak
prostě berte.
Až pár průkopníků šlo s kůži na trh a obraz rodiny se pomalu, ale jistě začal měnit. Díky povolené
antikoncepci, pokrokům v medicíně a hlavně v právu
máme více svobody a možností volby.
To se promítlo i do mezilidských vztahů, které
nejsou tak svázány. Je to dobře? Nebo špatně? Je
naše dnešní společnost přílišnou tolerancí opravdu
tak „zkažena“? Byla společnost v 19. stol. na výši díky

u ohýnku na pečení brambor sešlo deset dětí, a za
týden jen pět. Mařenku a Matýska pohřbili v pondělí,
ve středu se rozloučili s Ondráškem a jeho maminkou,
která spolu s ním zemřela v šestém měsíci těhotenství,
když se nakazila neštovicemi (asi odmítla očkování…)
a do konce týdne museli oželet i Bětušku s Martínkem.
A to ani trochu nepřeháním.
Zatímco od dnešních rodičů se očekává, že budou
rozvíjet vrozené vlohy svých dětí, investovat do jejich
vzdělání, naučí je eticky, politicky a ekonomicky mys-

prosazování jediného rodinného modelu? Neexistovala tím pádem nevěra, rozvody, homosexualita, ženy
volnomyšlenkářky, domácí násilí, nelegální potraty
a sirotčince snad zely prázdnotou?
Vždycky si v souvislosti s debatou na podobné
téma vzpomenu na scénu z filmu Yentl– rabín učí
svojí chytrou dceru talmud a zatahuje přitom záclony
se slovy: „Věřím, že Bůh to pochopí, ale pochybuji
o sousedech.“
Pavla Hájíčková
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představení nových kazatelů a vyučujících na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy
při bohoslužbách na zahájení synodu 16. 5. 2019
Evangelický měsíčník
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