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KDO MŮŽE OBSTÁT PŘED HOSPODINEM? 
 

„Kdo může obstát před Hospodinem, tímto svatým Bohem“? 

1S 6,20 

Jak vystupuje Bůh ve Starém zákoně? Jak se zjevoval 

Mojžíšovi a pouští putujícím Izraelcům? Nebyla to žádná 

limonádka. Bůh se zjevoval prostřednictvím hromobití, 

dýmu, ohně a zemětřesení. Někdy to mělo smrtelné ná-

sledky. Každý by se toho bál: Bůh 

působící hrůzu a bázeň. Bůh, s nímž 

si není radno zahrávat. Bůh mocný 

a svatý, před nímž může člověk jen 

padnout na kolena, člověk hříšný a 

v síle neporovnatelně slabší. 

V dnešní době Boha takto spíše 

neznáme. Nezjevuje se nám tímto 

způsobem. Nepřichází k nám tak 

bezprostředně a drsně, naturalistic-

ky. Přichází k nám v „uhlazené“, 

„intelektuální“ formě: ve výkladu 

slova Božího, ve Večeři Páně, ve 

sdílené lásce bratří a sester v Kristu. To Boží přicházení nás 

nijak nepálí, vnějšně námi neotřásá, není hrůzyplné. 

Myslíte, že by se lidé obrátili jednoznačně k Bohu, 

v kajícné krotkosti, kdyby Boží zjevení měli na denním 

pořádku? Kolik divů prožili Izraelci ubírající se do zaslíbe-

ného Kanánu! A odrazilo se to na jejich víře? Byli Bohu 

oddanější a poslušnější? Ani nápad. Naopak táhlo je to 

k modloslužbě, jen co se naskytla příležitost. Žádní světci 

se z nich nestali. Spíš promrhali ty vzácné a divuplné šan-

ce, které jim Pán Bůh dal jako prostředek k rozhojnění 

jejich víry.  Když Pán Ježíš umíral na kříži na Golgatě, bylo 

to také doprovázeno mocnými děsivými přírodními úkazy: 

již v poledne se setmělo, nastalo zemětřesení, pukaly skály 

a čteme se, že se i hroby otevíraly a z nich vyšly vzkříšeny  

(Pokračování na str. 2) 

SLOVO EDITORA 

Vážení čtenáři Nedělních listů, 

Vstupujeme společně do nej-

důležitějšího období církevního 

roku. Vánoční idylu střídá po 

nedlouhé době strhující pašijové 

dění se svým nečekaným veli-

konočním zlomem. A právě na 

počátku Velkého týdne se Vám 

dostává do rukou velikonoční 

vydání našich novin. Snad Vám 

dobře poslouží. Uvedeme Vás 

do něj příspěvkem br. faráře 

Marka Říčana, poté se můžete 

začíst do zamyšlení nad příbě-

hem z evangelia, který se váže 

právě k Palmové neděli. 

V dalším příspěvku se opět po 

čase vypravíme s humanitární 

pomocí na Zakarpatskou Ukra-

jinu a poté se s jáhnem Radkem 

Palackým pokusíme bojovat 

proti strachu. Nabídneme Vám 

rozhovor s významným českým 

teologem Jakubem S. Trojanem, 

portrét jednoho zajímavého 

podnikatele, pravidelný fejeton i 

zamyšlení, podíváme se na to, 

co se odehrává okolo naší pří-

stavby, a nabídneme Vám mož-

nost nahlédnout do dob minu-

lých v rubrice Ze starých časů. 

Redakce Nedělních listů Vám 

všem přeje hluboké a radostné 

prožití velikonočních svátků. 

 

Michal Chalupski, editor 
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osoby, které vedly svatý život (Mt 27,51-52). U Ježíšova 

ukřižování vidíme něco z těch starozákonních Božích pro-

jevů budících hrůzu a bázeň, které jsou projevem Boží 

reakce na lidskou hříšnost a ďáblovu moc. Jsou reakcí Bo-

žího hněvu a Boží moci. Jsou znamením soudu nad pro-

radným lidským pokolením. Kristův kříž je vrcholným  

znamením Hospodinova soudu nad 

lidskou hříšností. Ovšem tu vzal na 

sebe Ježíš Kristus, Boží Syn. On 

snášel na sobě jeho těžký dopad, tak 

těžký, že vedl až k Jeho smrti, tak 

bolestivé a potupné. 

Ale zmínili jsme i vzkříšení světců. 

To je v Bibli zřídkavé. Jejich 

zmrtvýchvstání je znamením Boží 

moci nad smrtí.  Ta se projevila 

rovněž při Kristově vzkříšení. I tam 

se země třásla a otrlí římští vojáci 

padali strachem do mdlob. 

Jak tedy můžeme obstát před tak 

mocným Bohem? Izraelci na poušti 

měli Mojžíše, který byl prostředníkem mezi nimi a Hospo-

dinem. My máme Krista, který vzal na sebe naši hříšnost a 

její důsledky, On byl vystaven dopadu Božího hněvu místo 

nás. On za nás umíral hanebnou smrtí. To je velmi ra-

dostná a úlevná zpráva. Nesmíme však zapomenout, že 

Kristovo utrpení a ponížení bylo původně určeno nám, my 

jsme si na ně zadělali, my jsme si je zasloužili. Radost nad 

Božím odpuštěním a osvobozením od hříchů poznává 

vpravdě ten, kdo si je vědom míry svých hříchů a tíže Bo-

žího soudu, která jej měla postihnout. To nás vede 

k střízlivému pohledu na sebe sama, to nás vede k lítosti 

nad naší hříšností, to nás vede k pokorné vděčnosti.     

     Marek Říčan 

téma 
 

JEŽÍŠ – PŘICHÁZEJÍCÍ KRÁL 

 
Příběh o Ježíšově vjezdu do Jeruzaléma může nepouče-

ného čtenáře přivést až k pomyšlení na známé přísloví 

„Pýcha předchází pád“ – Ježíš vjíždí do města jako král, 

nechá se oslavovat davem, užívá si své slávy, dokonce se 

odváží udělat pořádek v chrámě. A o několik dní později 

umírá jako zločinec a vyvrhel… 

Poučený čtenář ovšem ví, že 

vše bylo jinak. Úplně jinak. Ježíš 

opravdu vjíždí do Jeruzaléma 

jako Král, avšak není to takový 

král, s jakými měli tehdejší lidé 

zkušenost. Ti jezdili na váleč-

ných koních, měli své družiny, 

vojáky, služebníky. A čím důle-

žitější král, či dokonce císař, tím 

byl jeho průvod velkolepější. Jen 

ten davový jásot nebyl možná 

vždy zcela upřímný… 

Ježíš jede na oslu, který v jeho 

době zrovna královským do-

pravním prostředkem nebyl, a 

navíc, ten oslík ani není jeho, 

musel si ho půjčit. Nemá kolem 

sebe početné a profesionální 

služebnictvo, ani vojáky, jen své 

často zmatené učedníky a něko-

lik slabých žen. Snad jen ten dav 

volá to, co volat chce… 

Evangelista Matouš pochopil, 

že to, co Ježíš svým vstupem do 

Jeruzaléma vyjádřil, je naplně-

ním proroctví z knihy proroka 

Zacharjáše (9. kapitola). Ten již 

dávno před Ježíšovým naroze-

ním dal svému lidu ujištění, že 

ten opravdový král jednou při-

jde: Rozjásej se, sijónská dcero, 

dcero jeruzalémská, propukni v 

hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj 

král, spravedlivý a zachráněný, 

pokořený, jede na oslu, na oslátku, 

osličím mláděti. 

Ale to není vše, v dalším verši 

ještě zaznívá: "Vymýtím vozy z 

Efrajima a z Jeruzaléma koně; 

válečný luk bude vymýcen." Vyhlá-

sí pronárodům pokoj; jeho vláda 

bude od moře k moři od Řeky až do 

dálav země. 

Ježíš přijíždí, aby toto proroc-

tví naplnil. Jede na obyčejném 
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oslu jako pokorný muž, vždyť není Králem, který má v 

úmyslu válčit a dobývat. Je spravedlivý, protože činí přes-

ně to, co požaduje jeho Otec, Bůh spravedlnosti. Je zachrá-

něný, protože důvěřuje Bohu, který zachraňuje a bude 

zachráněný, protože jej Bůh jako svého věrného a posluš-

ného syna a služebníka zachrání z říše smrti. Je pokorný a 

tichý (těmito slovy lze nahradit výraz pokořený), vždyť 

přišel sloužit lidem, přišel je zachránit, aniž by za to očeká-

val chválu a ovace. V pokoře jde cestou, kterou mu ukazuje 

Otec. Ježíš je tím kdo činí přesně to, co žádá od jiných: 

"Víte, že ti, kdo platí u národů za první, nad nimi panují, a kdo 

jsou u nich velcí, utlačují je. Ne tak bude mezi vámi; ale kdo se 

mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem; a kdo chce 

být mezi vámi první, buď otrokem všech. Vždyť ani Syn člověka 

nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako 

výkupné za mnohé." (Mk 10,42-45) 

Ježíš tedy vjíždí do Jeruzaléma jako pravý Král a také 

s sebou přiváží, alespoň částečně, své království. Boží krá-

lovství je díky němu již v tomto světě zčásti přítomno, 

vlamuje se do reality našeho světa, ale jeho definitivní a 

celkové ustavení musíme ještě vyhlížet. Teprve tehdy na-

stane ona doba, kdy budou vymýceni koně i válečné vozy 

a zbraně, doba kdy nade vším bude vládnout Bůh, který 

nastolí věčný pokoj a spravedlnost. 

MCH-NL 

 

REPORTÁŽ Z CESTY NA ZAKARPAT-

SKOU UKRAJINU          

   

 Je krásné slunečné ráno 2. března 2010. Plně naložená 

fábie kombi vyjíždí z Komorní Lhotky na další cestu do 

500 km vzdálené Iršavy na Zakarpatské Ukrajině. Před 

námi je opět několikadenní putování po rodinách s mnoha 

dětmi, které žijí ve velice ubohých podmínkách. Projíž-

díme kolem krásně 

zasněžených vr-

cholků Vysokých 

Tater a odpoledne 

přijíždíme ke státní 

hranici ve Vyšném 

Nemeckem. „Vy sa 

sťahujete ?“ ptají se 

udivení slovenští celníci při pohledu na naše plně naložené 

auto. Po kratší diskusi nás však bez problému pouštějí dál. 

Na ukrajinské straně jde vše hladce, čím více naložené 

auto, tím je větší radost ukrajin-

ských „mýtníků“ 

z dobrovolného celního poplat-

ku. Po ujištění, že nevezeme 

zbraně, drogy nebo jiné zakáza-

né věci slyšíme přání „ščastlivoj 

puti“ a opouštíme hraniční 

prostor. 

  Naše první zastávka na Ukra-

jině je vždy v Mukačevě u jedné 

chudé šestaosmdesátileté vdovy 

Kati. Žije sama a naše návštěva ji 

vždy velice potěší.  

Po krátké zastávce pokračuje-

me v cestě do Iršavy. Je to malé 

okresní město s asi deseti tisíci 

obyvateli, většina lidí žije 

v okolních vesnicích. Na sklon-

ku dne vjíždíme do města, ul. 

Gagarinova 29, kde už na nás 

čekají otevřená vrata a dvě ote-

vřená srdce manželů Terezky a 

Josefa Izaiových. 

 Ráno měníme naší Fábii za 

žigulíka a začíná pro nás již 

zaběhnutý program: výměna 

peněz, nakupování základních 

potravin a sladkostí pro děti, 

chystání balíčků pro děti a další 

přípravy. 

Když je vše hotovo vyrážíme 

do „našich“ rodin v Iršavě i do 

vzdálenějších vesnic v okolí. 

Paní Terezka má vždy pro nás 

připraven plán a zmapovanou 

situaci v jednotlivých rodinách.  

Už jsme kupovali pro rodinu 

krávu, pro jinou rodinu kozu a 

dnes máme za úkol koupit pro 
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rodinu, respektive maminku se sedmi dětmi, malé prase. 

Ve čtvrtek ráno je v sousední vesnici Bílky prasečí trh a tak 

po ujištění, že nemusíme mít obavy z prasečí chřipky vyrá-

žíme na tržiště. 

Z bohaté nabídky vybíráme jednoho vepříka, k tomu tři 

pytle šrotu a jedeme do horské vesnice Osoj. Když cesta 

končí, překládáme náklad na koňský povoz, abychom se 

dostali až na místo určení. Cestou obdivujeme krásu kar-

patské přírody a ve vzduchu cítíme, kromě zápachu vepří-

ka a koňského potu pomalý příchod jara. Po uložení prase-

te do chlívku a složení dalšího nákladu, chvíli posedíme 

uvnitř skromné, ale čisté chaloupky při šálku čaje. Pak 

pokračujeme v návštěvách dalších rodin až do samého 

večera. 

Paní Terezka má pro nás jako vždy něco nového a tak se 

jedeme seznámit s novou rodinou, o kterou se budeme 

muset také postarat.    

Sedmdesátiletá babička Magdaléna Romanecová žije v 

jednom domku s nemocným manželem, dvěma dcerami a 

jedenácti vnuky. Sama je invalidní – má silně pokroucené 

nohy. Se svým 

manželem 

vychovali tři 

dcery a jed-

noho syna. 

První dcera 

zemřela a 

krátce na to 

zamřel i její manžel. Zůstalo pět sirotků. Druhé dceři za-

mřel manžel a ona zůstala sama se čtyřmi dětmi. Manžel 

třetí dcery, otec dvou dětí odešel za prácí a již se k rodině 

nehlásí. Dospělý syn je rovněž někde ve světě za prací. 

Protože na Ukrajině je celý sociální systém velice mizerný, 

neexistují žádné pravidelné sociální dávky pro rodiče ani 

pro děti, žije celá rodina z malých důchodů svých starých a 

nemocných rodičů.  

Naše čtyřdenní putování po Iršavském rajóně končí 

pozdním sobotním odpolednem. Z komínů vesnických 

chýší stoupá dým, lidé vkládají do kamen poslední polínka 

dřeva, která jim zbyla po dlouhé a kruté zimě, zvířata ve 

stájích spokojeně konzumují zbytky sena a všichni tou-

žebně očekávají na příchod jara, nové naděje pro život. Při 

pohledu na celou krajinu si uvědomujeme, že do mnohých 

rodin se dostává naděje pro život i díky vám a vaší štěd-

rosti. Vždyť s vaší finanční a 

materiální pomocí přinášíme do 

všech rodin rovněž světlo evan-

gelia a naději nového života 

v Ježíši Kristu. Jménem všech 

rodin, dětí a matek vám všem 

srdečně děkujeme a vyprošuje-

me Boží požehnání pro vás i 

vaše rodiny. 

Kdo pomáhá chudým, půjčuje 

Hospodinu; On sám mu jeho 

dobrodiní odplatí.“ 

                                Přísloví 19,17 

Manželé Jiří a Irena Nogovi   

 

slova pastora 
 

..dokonalá láska vyhání strach 

ven.. (1 Jan 4,18 – překlad NBK) 

 

Jsou slova, která nám zní ne-

skutečně dobře v dnešní nejisté 

době. Strachem motivované 

jednání nese další strachy. Po-

kud se cítíme ohroženi, jednáme 

často zkratovitě. Pokud se cítíme 

ohroženi, tak na druhé útočíme. 

Ježíš Kristus si byl jist tím, co je 

a kým je. Jeho integrita se zaklá-

dala na tom, že věděl, že je přija-

tý svým milujícím Otcem. Neza-

pomněl jsi, že jsi přijat ne-

beským Otcem? Věříš tomu 

ještě? V Božím přijetí začíná 

církev. V Božím přijetí cítím 

Jeho lásku. Boží dítě, které zažije 

přijetí, roste v lásce a pak roste i 

církev.  Myslím si, že to je zá-

kladní věc pro každého, kdo je 

součástí našeho sboru.  

Chci tě povzbudit, abys prosil 

Boha o přijetí. „Přitiskni mě 

k sobě, Pane. Odpust mi.“ To 
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znamená, že přicházím blíž k tomu, kdo je svatý.  A to je 

něco neskutečně silného. V jeho blízkosti nemusíme řešit: „ 

Co by se stalo? Co by na to řekli?“ V jeho blízkosti se mů-

žeme svobodně rozhodnout. Jinak jsme otroci druhých a 

otroci trpí strachem, co se jim stane. Jsem Ježíši vděčný za 

to, že nás skutečně přišel osvobodit, protože strach je sží-

ravý.  Strach je nepříjemný ďáblův nástroj. My stojíme na 

moci smrti a vzkříšení Ježíše Krista. Potřebujeme se naučit 

uplatňovat autoritu Božího dítěte tváří v tvář lidem nebo 

nejistotě, ze které pramení strach. Z druhých, kterých se 

děsíme. Pokud je v našem životě Boží moc vzkříšení, kte-

rou přináší Duch svatý, strach tam nemá místo. Láska Boží 

strach doslova vyhazuje ven.  

Posedlý v Gerase děsil lidi tím, že dělal neobvyklou věc - 

bydlel v hrobech a křičel. Ježíš jednal s tím strachem, který 

způsobovali démoni, on je prostě vyhnal. Ježíš vyhnal 

plačící lidi, kteří oplakávali Jairovu dceru (Mk 5). Všimněte 

si, že strach provází nedůvěra a zesměšňování. Smáli se 

mu, že dcerka umřela, ne že spí. Ježíš je poslal pryč. Chci 

vás povzbudit, přijměte Ježíše, aby vás opustila sžíravá 

snaha ovládat okolnosti a lidi. Vložte budoucí věci do jeho 

rukou. Ježíš udělá ve vašem životě pořádek, vyžene to, 

čeho se bojíte. I takovou tvář má jeho láska, není to tvář 

slabocha, o kterého se bojíme my, jestli na ten kříž vůbec 

dojde, jestli vůbec unese ty naše hříchy. Ale On unese tebe, 

unese i mě, a všechny naše špatnosti, kterých se děsíme: 

„Ježíši přijď, staň se mojí silou, naplň můj život, ať jde 

strach pryč.“  

Radek Palacký 

 

KEN OLSEN 
 

V říjnu roku 1986 se na stránkách ekonomického časo-

pisu Fortune, objevil nápis: 

„Nejúspěšnější americký podni-

katel, inženýr Ken Olsen, se 

naučil managementu vedením 

Nedělní školky.“ O kom to byla 

řeč? O člověku, který založil a 

vedl jednu z nejvíce uzná-

vaných technologických spo-

lečností té doby. 

Vzpomínám si, jak mi před 20 

léty vyprávěl jeden starší kolegova téměř neuvěřitelné 

historky o legendárních počítačích PDP-11. Ty řídily tři-

neckou kyslíkovou ocelárnu 

nepřetržitě více než 10 let bez 

poruchy. Vyzařovalo z něj při-

tom nadšení, nostalgie a obdiv 

k tehdy již poněkud letitým 

strojům. Dočetl jsem se, že ten-

týž typ počítače 30 let řídil 

v NASA sondu Pioneer 10, než 

dolétla za hranice Sluneční sou-

stavy, a již dosluhující počítač 

musel být někdy kolem roku 

2000 nahrazen novým. Tato na 

svou dobu špičková technika 

byla vyrobena americkou spleč-

ností Digital Equipment Corpo-

ration.  

Společnost Digital Equipment 

Corporation („DEC“ nebo taky 

prostě „Digital“) byla založena 

v roce 1957 mladým talentova-

ným elektro-inženýrem Kenem 

Olsenem. V té době již dávno 

vyráběla jiná slavná firma IBM 

veliké a drahé sálové počítače. 

Ken Olsen se rozhodl prorazit 

s malými a levnými mini-počí-

tači (asi velikosti šatní skříně), 

které se mohly v daleko větší 

míře uplatnit ve vědě a 

v průmyslu, které pomáhaly 

řídit vědecké přístroje. Tyto 

počítače byly na rozdíl od teh-

dejších sálových počítačů inter-

aktivní, komunikovalo se s nimi 
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pomocí obrazovky a klávesnice, jak to známe dodnes. 

Společnost Digital také přišla s nápadem a realizací pro-

pojování počítačů pomocí sítě.  Také díky tomu dnes běžně 

používáme Internet.  

DEC uspěl a v dobách svého největšího rozkvětu se roz-

rostl na mezinárodní společnost se 110 tisíci zaměstnanci v 

97 zemích světa. Stal 

se po IBM druhou 

největší firmou světa 

vyrábějící počítače.  

Dnes již společnost 

s tímto názvem nee-

xistuje, po 40 letech 

slavné historie byla 

pohlcena jinými. To je 

už jiný příběh a udál 

se poté, co v čele společnosti již Ken Olsen nestál. Její tech-

nologie jsou stále využívány a dále rozvíjeny.  

Na kus života strávený ve společnosti Digital vzpomínají 

její bývalí zaměstnanci jako na jedinečnou a neopakovatel-

nou příležitost, kterou v životě 

měli a za niž jsou vděčni. Dodnes 

jsou hrdí na to, že v této společ-

nosti pracovali, že patřili i se 

svými nejbližšími do této jedné 

velké rodiny. Společnost Digital 

bývala označována za ráj pro 

inženýry, protože ti zde měli 

svobodu a nebývalý prostor pro 

nové nápady a inovace. Ale když to bylo nutné, zaměstanci 

byli ochotni v těžkých dobách krize pro svou společnost 

pracovat 12, ale i 16 hodin denně jen za normální plat, aby 

nebylo potřeba pro-

pouštět. Společnost 

Digital nastavila zcela 

nové a do té doby 

neobvyklé standardy 

vztahů uvnitř společ-

nosti, mezi nadříze-

nými a podřízenými, 

ale také vůči zákazníkům. Fungování společnost bylo zalo-

ženo na úctě a důvěře k lidem. 

Při pohledu na obraz společnosti Digital Equipment Cor-

poration se jako Hradčany nad Prahou tyčí pozoruhodná 

osobnost jejího zakladatele a dlouholetého výkonného 

ředitele, Kena Olsena. Ve vzpo-

mínkách bývalých zaměstnanců 

společnosti Digital byl Ken 

Olsen otcem jedné obrovské 

rodiny. Milovali ho. Tento pán 

má dnes už 84 let. Je žijící legen-

dou světo-

vého prů-

myslu a 

technologie. 

Je to hlubo-

ce věřící 

člověk, 

který své 

křesťanství 

uplatňuje ve svém myšlení a ve 

svém jednání, ve svém každo-

denním životě, v tom osobním i 

v profesionálním.  

Spolupracovníci, kteří Kena 

Olsena důvěrně znají, říkají, že 

klíč k jeho úspěchu nespočívá v 

elektronice, ale v křesťanství. 

Ken svůj hluboký, upřímný a 

pokorný vztah ke Kristu a ná-

sledně k bližním přenesl do 

kultury a etických pravidel své 

společnosti, do způsobu, jakým 

řídil firmu, jakým jednal s lidmi, 

jak přijímal rozhodnutí. Jeden z 

nejbližších spoupracovníků o 

něm řekl, že ještě nikdy neslyšel 

nikoho na jednáních manage-

mentu tolik hovořit o filozofii. 

Bylo přitom ticho jako v kostele.  

Jedna zaměstnankyně vzpo-

míná: Nejpůsobivější byla sku-

tečnost, že jsme mohli mít za-

myšlení nad Biblí během poled-

ní přestávky. Jakým požehná-

ním bylo setkávat se s ostatními 

věřícími během pracovního dne, 

abychom se modlili a četli Bibli. 

Jak začala cesta, která vedla 

Kena Olsena do čela legendární 
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technologické firmy? Kenovi rodiče byli aktivními členy 

evangelikálního sboru v Bostonu. Tatínek působil jako 

laický kazatel a vedl vyučování Bible, maminka hrála ve 

sboru na piano. Když bylo Kenovi 30 let, bylo mu svěřeno 

vedení nedělní besídky, která tehdy ve sboru skomírala. 

Tehdy ovšem neexistovala literatura o vyučování dětí v 

nedělní škole, nebyly kurzy ani zkušenosti. Ken proto zašel 

do knihovny a prostudoval všechy knihy, které tam měli o 

managementu. Pak tyto poznatky začal uvádět do praxe v 

organizaci práce nedělní besídky. Za 2 roky vybudoval 

tým pracovníků, zajistil finanční prostředky a nedělní 

besídka fungovala. S odstupem desítek let Ken Olsen tako-

vou zkušenost doporučuje všem, kdo se chtějí naučit ma-

nagementu.  

Jak podobný je tento příběh známému podobenství o 

hřivnách. “Správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem 

jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým.” (Matouš 25, 21).  

VK-NL 

 

PANE BOŽE, HODNĚ PŘEMÝŠLÍM  

A MÁM TAK DOBROU PAMĚŤ! 

 
 Slova paní učitelky v rodinné výchově při barvení vají-

ček jsem ještě na základní škole nemohla pochopit. Větší 

svátky než vánoce? Velikonoce? Vždyť se nedávají dárky! 

Co ti křesťané na těch velikonocích mají? 

 Když jsem se o Bohu více dozvídala a začala o životě 

s ním přemýšlet, postupně jsem měnila názor na tyto „mé-

ně významné svátky“. Staly se pro mne symbolem Boží 

lásky ke každému člověku i mně samotné nabízející odpuš-

tění všech vin. 

 Pavel lidi z církve v Efezu povzbuzoval, aby si navzájem 

odpouštěli, jako Bůh v Kristu odpustil nám. Odpuštění 

patří mezi znaky nového života. V tom starém pro něj není 

moc místa a už vůbec není „in“. Pro mě bylo velice důle-

žité si uvědomit, že odpuštění není projev rezignace nebo 

slabošství, ale skutečné vítězství nad sebou samým. Ano, 

čtete dobře, nad sebou samým. Při odpuštění nejde totiž o 

nikoho jiného! Mám-li odpustit, nemám přemýšlet, zda si 

to ten druhý vůbec zaslouží, zda si aspoň uvědomil, jak 

moc mne ranil, zda mu to je líto nebo jestli odpustí on mi 

po té, co jsem ho o to požádala. Neřešit to, je těžké!  

 Těžké pro mne i bylo poprat se s výkladem textu o od-

puštění u Jeremiáše (31,34). Výrok Hospodinův zní: „Od-

pustím jim jejich nepravost a jejich hřích už nebudu připomí-

nat.“ Několikrát jsem slyšela, že 

Bůh na můj hřích už zapomněl a 

já mám po odpuštění udělat 

totéž. Já? Ale já mám přeci tak 

dobrou paměť! Jsem přesvědče-

na, že díky paměti prožité věci 

ze své mysli nevymažeme. A 

snad to ani Pán Bůh po nás 

nechce. On nezapomněl, co nám 

odpustil. On už to ale nikdy 

nepoužije proti nám. My ve 

vztazích často křivdy připomí-

náme a saháme hodně do minu-

losti. Když jsme byli s bratrem 

malí, ukazovali jsme si na těle 

jizvy, připomínali si, co jsme si 

udělali navzájem a jak moc to 

bolelo.  Ale jizvy na duši tomu 

druhému ukázat ani nejdou. 

Nikdo nikdy neuvidí, jak moc 

bolí pohrdání druhým člově-

kem, jakou ránu v srdci způsobí 

nevšímavost, posměch či poní-

žení. 

 V knize „Duchovní mateř-

ství“, z které jsem už dříve ně-

kolikrát citovala, je ale položena 

velice důležitá otázka, na kterou 

si odpovědět musí každý sám: 

„Co s našimi ranami a jizvami? 

Dovolíme, aby nám bránily 

v cestě za Kristem?“ Autorka 

této knihy nezlehčuje křivdy, ale 

pracuje s nimi a posouvá je dál 

až před Kristův kříž. Vždyť Pán 

Bůh nám sám tolik odpustil! 

 Návodem k odpuštění jsme 

obdrželi více, než jen „vystát 

toho druhého“. Obdrželi jsme 

možnost vzkříšení mrtvého 

vztahu, nečekané pokračování 

… Podobně, jak tomu bylo o 

velikonocích. 

                                   JH-NL 
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MŮŽETE SE TĚŠIT – Aktivity pro přístavbu 
 

Bratři a sestry, jak jistě víte, nedávno proběhla dvě celosbo-

rová setkání s cílem zvážit, jak lépe využívat naší sborovou 

přístavbu. Během prvního setkání byly jednotlivé prezen-

tované nápady podrobeny konstruktivně-kritickým pohle-

dům účastníků diskusních skupinek, ve kterých byly rov-

noměrně zastoupeny všechny skupiny, které se ve sboru 

scházejí (a tímto i téměř všechny věkové kategorie, které ve 

sboru máme) a každá skupinka pak doporučila své čtyři 

nejlepší nápady, které byly následně rozpracovány během 

druhého setkání. Tímto procesem bylo připraveno několik 

projektů, přičemž k polovině z nich se přihlásily i zodpo-

vědné osoby, které je již realizují či budou realizovat. Jedná 

se o následující: 

 

1.  Doučování dětí 

 Tato služba se již rozběhla, jedná se o doučování dětí 

prvních až pátých tříd základních škol z našeho sboru a 

hodin náboženství (včetně možnosti přizvat i jejich ka-

marády a spolužáky), doučuje se matematika, český ja-

zyk a angličtina 

 Doučuje tým vysokoškolských studentů z našeho sbo-

ru, doučování probíhá každý pátek od 16 hodin 

v prostorách přístavby, každé dítě se může zdarma 

účastnit doučování jednoho předmětu (podrobné in-

formace a přihlášky na sborových nástěnkách) 

 Zodpovědná osoba: s. Zuzka Maroszová  

2. Aktivity pro seniory 

 Cílem je aktivovat seniory, ze sboru i mimo sbor, ke 

společné pozitivní činnosti typu společenských her, 

stolního tenisu, výuky práce na počítači a používání in-

ternetu, výtvarných prací, výuky anglického jazyka, 

výpomocí s domácími pracemi apod. 

 Činnost bude celoroční, zpočátku jednou za 14 dnů, 

kromě společenského přínosu bude cílem přirozeně in-

tegrovat mimosborové účastníky do života sboru a 

pomoct jim k víře, k rozběhnutí bude potřebné získat 

darem společenské hry a staré počítače nebo notebooky 

 Zodpovědná osoba: br. Adolf Kisza 

 

 

3. Filmové večery 

 Jednou měsíčně promítání 

hodnotných, nejen duchov-

ních, filmů (nebo i koncertů) 

pro členy sboru (všech vě-

kových kategorií) a jejich 

přátelé s následnou diskuzí 

k projekci, vycházelo by se 

ze seznamů filmů a koncertů 

na DVD, které vlastní členo-

vé sboru (pozn.: ještě prově-

řujeme, zda bezplatná pro-

jekce v rámci církevního 

prostředí je v souladu se zá-

konem o autorských prá-

vech) 

 Cílem je posílit společenský 

život sboru a zároveň vytvo-

řit další platformu pro pozý-

vání nevěřících známých do 

sborového prostředí a při-

spět k jejich přirozené inte-

grace do života sboru 

 Zodpovědná osoba: br. Ma-

rek Přikryl 

4. Letní škola 

 Prázdninový cyklus, vždy 60 

minut týdně, výuky hry na 

hudební nástroje (kytara, 

klávesy, klavír, foukací har-

monika) a (biblické) angličti-

ny, nejen pro členy sboru  

 Otevřeno pro všechny gene-

race, nutné bude s sebou no-

sit vlastní hudební nástroje 

(vyjma klavíru) 

 Zodpovědná osoba: br. Mi-

lan Kantor 
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5. Modlitební místnost 

 Cílem je vytvořit prostor, kde by se mohli jednotlivci 

nebo malé skupinky ztišit  na klidném a útulném místě 

k modlitbám, a to i během konání běžných sborových 

aktivit, kdy je většina prostor využívána a všude je 

rušno 

 Modlitební místnost bude vytvořena drobnou, ade-

kvátní úpravou místnosti v přístavbě č. 207, která je 

doposud vybavená a velmi zřídka využívána jako po-

koj pro hosty (místnost tak bude multifunkčně využí-

vána – po většinu roku jako modlitební místo, občasně 

dle potřeby jako pokoj pro hosty) 

 Zodpovědná osoba: br. Radek Palacký 

Kromě toho byly doporučeny následující projekty, ke kte-

rým se zatím nenašla zodpovědná osoba, která by byla 

ochotná je realizovat. Jedná se o: 

6. Zkulturnění jídelny včetně zřízení sborové knihovny 

– jedná se o vymalování jídelny a na stěně vpravo vy-

tvoření knihovny formou poliček a skříněk. Malíře 

máme, máme i dárce dřevěných desek, ze kterých by 

knihovnička šla vyrobit, hledáme však stolaře, který by 

to vyrobil. Najde se? 

7. Dětský klub  - je to snaha vytvořit platformu (s progra-

mem podobným jako na nedělní školce) pro děti prv-

ních až šestých tříd základních škol, které z nějakých 

důvodů nemohou chodit do hodin náboženství ani do 

nedělní školky, za účelem jejich evangelizace a(nebo) 

jejich růstu ve víře. K integraci těchto dětí do sboru by 

docházelo přirozenou cestou na základě kamarádských 

vztahů s věřícími dětmi ze sboru, které by do klubu ta-

ké chodily. Snahou by rovněž bylo navázat kontakt 

s rodiči dětí mimi sbor a pozývat je na sborové akce. 

Zatím však chybí 2-3 dobrovolníci, kteří by dětský klub 

vedli. Najdou se? 

Je dobré zdůraznit, že projekty 1.-7. nevyžadují žádné, 

nebo jen minimální investice ze strany sboru a výrazně 

nezvýší ani provozní výdaje sboru.  

A v neposlední řadě, k následujícím dvěma doporučeným 

projektům je potřeba vést ještě upřesňující diskuzi, a to 

jednak odbornou, a jednak v rámci staršovstva. 

8. Rekonstrukce sálu na mul-

timediální místnost – jedná 

se o myšlenku mít jednu 

velkou místnost, v našich 

podmínkách přichází 

v úvahu sál, vybavenou za-

budovanou, stále připrave-

nou, audio-video aparaturou 

tak, aby bez nutnosti stěho-

vání a přípravy techniky by-

lo možné v sálu ozvučit 

mluvené slovo, projekci ne-

bo hudební skupinu a záro-

veň na plátno promítat pre-

zentace, filmy či texty písní. 

Takový sál podpoří a ulehčí 

řadu užitečných aktivit pro 

všechny generace našeho 

sboru, většina ostatních sbo-

rů v našem městě takový sál 

má. Součástí by byla také 

generální rekonstrukce sálu, 

zejména nové osvětlení, no-

vá podlahová krytina, vyma-

lování a některé další úpra-

vy. Realizace tohoto projektu 

by si ale vyžádala nemalé fi-

nanční prostředky, kromě 

sborové pokladny by se mu-

seli nalézt i soukromí dárci či 

sponzoři, kteří by na tento 

účel přispěli, v úvahu také 

připadá ucházet se o dotaci 

z fondů EU. Hledá se rovněž 

osoba, která by si vzala tento 

náročný projekt komplexně 

na starost.  

9. Hlídání dětí s možnou bu-

doucí vizí zřízení půldenní 
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církevní školky – prvotním nápadem bylo v rámci sbo-

ru hlídat malé dětí matkám (resp. matkami navzájem) 

během úředních dnů, s možností rozšíření na hlídání 

dětí matkám i mimo sbor. Nad to by mohla být zvažo-

vána případná budoucí vize zřídit při našem sboru 

půldenní církevní mateřskou školku. Tento nápad je 

zatím nejméně rozpracován, ale jelikož je zajímavý, 

chceme se jeho dalšímu posouzení a případně i rozpra-

cování dále věnovat. 

Na základě dohody se zástupci hudebních skupin, které 

využívají hudební místnost v suterénu přístavby, bylo 

rovněž rozhodnuto, že (10.) hudební místnost (zkušebna) 

bude dokončována postupně na základě individuálních 

darů složených cíleně na tento účel a nebude tedy financo-

vána ze sborových peněz (které tak budou alokovány pro 

případnou realizaci multimediálního sálu, který přinese 

užitek celému sboru). 

 

Chtěl bych poděkovat všem, kteří se doposud do iniciativy 

ke zlepšení využití přístavby jakkoliv zapojili a těším se na 

spolupráci se všemi dalšími, kteří se ještě zapojí do reali-

zace jednotlivých projektů.  

 

René Raszka, člen staršovstva a spoluorganizátor iniciativy 

 

ROZHOVOR S JAKUBEM S. TROJANEM 
 

Prof. ThDr. Ing. Jakub Schwarz Trojan (nar. 1927) vystu-

doval evangelickou teologii, později také ekonomii, zapojil 

se do činnosti Akademické 

YMCA, pracoval jako farář 

ČCE. Vojenskou službu ab-

solvoval u PTP, kde byl ob-

klopen katolickými kněžími 

a řeholníky. Působil ve sku-

pině Nová orientace, pode-

psal Chartu 77. Roku 1974 

ztratil státní souhlas 

k výkonu kazatelského povolání, poté pracoval v různých 

pozicích. V roce 1990 začal vyučovat teologickou etiku na 

Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy (ETF), 

v letech 1990 a 1993 byl zvolen děkanem fakulty. Z díla: 

Ježíšův příběh-výzva pro nás, 

Moc víry a víra v moc, Moc 

v dějinách, Entfremdung und 

Nachfolge a další. 

Redakce Nedělních listů vyu-

žila ochoty bratra profesora a 

zaslala mu několik otázek. 

 

Bratře profesore, jaké jste měl 

rodinné zázemí a jak se vyvíjela 

vaše životní cesta do chvíle, kdy 

jste dospěl k rozhodnutí věnovat 

se theologii? 

Moje rodinné zázemí nebylo 

ovlivněno církví. Až do svých 

devatenácti let jsem byl opakem 

duše, dotčené křesťanstvím, tedy 

anima naturaliter christiana. 

Pak jsem se účastnil konference 

Akademická YMCA Brandýse 

nad Orlicí, poznal skupinu 

mladých evangelických křesťa-

nů, oblíbil jsem si toto společen-

ství a o několik let později jsem 

byl ve vinohradském chrámu 

Českobratrské církve evangelic-

ké pokřtěn. To už jsem byl více 

jak rok na theologické fakultě 

Praze! 

 

Studoval jste také ekonomii, 

kterou jste mohl využít po ode-

brání státního souhlasu. Viděl 

jste v práci ekonoma smysl a 

přínos pro svůj myšlenkový 

vývoj? 

 

 Uvědomil jsem si, jak studi-

um theologie mne pro svůj velmi 
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široký záběr, vyzbrojilo i pro porozumění ekonomickým 

problémům.  Ekonomie jako věda pojednává o ekonomic-

kých procesech, do nichž patří člověk jako jejich tvůrce. A 

tak otázka: co je člověk, jaké je jeho poslání, je neodmysli-

telně spojena i s ekonomickou činností a jejími důsledky 

pro osobní i společenský život.   

 

Byl jste členem skupiny Nová orientace. O její existenci a 

činnosti však už dnes asi moc lidí neví. Přibližte nám, pro-

sím, její vznik a činnost. 

 

Šlo o skupinu theologů i laiků, kteří pochopili, že jsou ze 

své víry odpovědni nejenom za osobní život. Jejich odpo-

vědnost sahá do všech oblastí lidských aktivit. To tehdy 

na sklonku padesátých let minulého století znamenalo 

uvědomit si odpovědnost i za veřejný život, který byl 

tehdy ovládán shora komunistickým režimem. Vzali jsme 

na sebe tuto odpovědnost, která znamenala dříve či poz-

ději střet s vládnoucí garniturou. Před vpádem vojsk do 

naší země jsme ještě vycházeli z toho, že naše odpovědnost 

znamená spolupůsobit na demokratizaci systému. Po 

vpádu vojsk jsme pochopili, že systém u nás je nereformo-

vatelný. Přesto jsme se k veřejnému životu neobrátili zá-

dy. Zasahovali jsme do něho svými peticemi, hovořili jsme 

s jeho představiteli, vedli jsme rozhovory i s představiteli 

naší církve. Prostě jsme nesli kůži na trh.   

 

Byl jste farářem sboru, jehož členem byl Jan Palach a vedl 

jste jeho pohřeb, který byl významnou národní událostí. 

Jak jste později vnímal naplňování Palachova odkazu? 

Měla z tohoto hlediska jeho mučednická smrt smysl? Byly 

podle Vás události roku 1989 alespoň zčásti vyvolány 

vzpomínkou na Palacha? 

 

Začnu s odpovědí na poslední otázku: Ano, jsem pře-

svědčen, že vzpomínka na Palachovu oběť byla jedním ze 

silných motivů událostí roku 1989; jsem přesvědčen, že 

právě v tom je možno hledat zčásti smysl Palachovy sebe-

oběti: bylo na ni možno navázat ochotou obětovat vlastní 

čas, pohodlí a vzít na sebe od-

povědnost za vývoj událostí u 

nás.; Kritici Palachovy oběti a 

zlověstní vykladači, že šlo o akt 

pomatence, byli zapomenuti. 

Naopak on se připomněl mocně 

svým činem a mnohé tehdy 

oslovil.  

 

Jak jste vnímal po celých čtyři-

cet let postoj vedení ČCE ke 

komunistickému vedení země? 

Dá se říci, že církev byla servilní 

a loajální vůči KSČ? 

 

To je třeba vážit na lékárnic-

kých vážkách a vyjde to různě u 

různých církví a v různých fá-

zích komunistické vlády.  O své 

církvi ČCE bych řekl, že prošla 

cestou na poušti asi obdobně 

jako starý Izrael. Není to žádná 

skvělá bilance, není to však ani 

úplná katastrofa. Myslím, že 

v době normalizace ustoupila 

sice hodně daleko, ale kritický 

vztah vůči režimu v ní nikdy 

zcela nevyhasl; byli tu jednot-

livci i skupiny – malé ostrůvky 

nekonformních křesťanů, kteří 

se moci opřeli a kritizovali ji 

veřejně: vzali na sebe odpověd-

nost za veřejný život a byli 

ochotni podstoupit i riziko 

postihu, který se některým 

z nich nevyhnul.   

 

Jací lidé se účastnili bytových 

seminářů, které jste vedl? Jedna-
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lo se o pouze o evangelíky, nebo přicházeli zájemci 

z celého spektra ekumény? 

 

Konfesní příslušnost jsme tehdy na seminářích nezjišťo-

vali. Asi většina účastníků v mém semináři byli evangelíci, 

sem tam i katolíci a příslušníci dalších církví, ale nevy-

loučil bych i zájemce z kruhů církví nedotčených. A tak 

tomu bylo patrně i v ostatních seminářích.  

 

V roce 1990 jste byl zvolen děkanem evangelické fakulty, 

která se teprve musela zapojit do svazku Univerzity Kar-

lovy. Byl na fakultě i v církvi zájem o toto včlenění? Jak se 

k němu stavěla univerzita? Co tento krok fakultě dal a co jí 

vzal? 

 

Pozvání stát se součástí univerzity přišlo 

z univerzitních kruhů. V církvi i na fakultě byly nad tím 

zprvu rozpaky. Avšak v době, kdy jsem byl zvolen děka-

nem, tj. na podzim 1990, byla už naše fakulta ve svazku 

Univerzity Karlovy. Myslím, že šlo jednoznačně o pozi-

tivní krok. Na fakultu tehdy přicházeli v dosti značném 

množství mladí lidé, z nichž část byla takřka nedotčená 

křesťanstvím, vírou v církevním slova smyslu. Byli to 

mnohdy lidé hledající teprve duchovní orientaci. Pro mne 

to však nebylo nic, s čím bych se nesetkal osobně tak říka-

jící z první ruky: podobně jsem se dostal k studiu theologie 

já sám. Zkušenost vyjít ze „světa“ do církve, je velmi 

cenná. Studium theologie bylo pro mne strhující zkuše-

ností. Myslím, že i část těch, kteří po roce 1989 přicházeli 

na naši fakultu z těchto kruhů, prožili během studia něco 

podobného.  

 

Stále na ETF vyučujete a máte tedy kontakt se studenty. 

Jaký je Váš názor na dnešní studenty theologie, jinak ře-

čeno: Jací duchovní posílí v blízké budoucnosti české 

evangelíky, případně další protestantské církve?  

 

Nedělám si iluze o tom, že studenty pozná učitel zblízka. 

Za mých studijních let jsme byli daleko útočnější vůči 

učitelům, diskutovali jsme 

s nimi hodiny, rozhovory nepo-

strádaly napětí. To je dnes do 

značné míry jiné. Studenti(ky) 

diskutují sami(y) zřídka; chci 

tím říci, že ze zkušenosti, kterou 

mám, se nedá zodpovědět otáz-

ka, kterou kladete. A už vůbec 

není předvídatelné, kolik bude 

těch, kdo posílí „v blízké bu-

doucnosti české evangelíky“. Na 

to musejí dbát především před-

stavitelé českých evangelických 

církvi, kteří se studentům naší 

fakulty věnují v speciálním 

vikariátu po dokončení jejich 

theologického studia. Ale to 

vůbec neznamená, že by učitelé 

přednášeli jen obecnou nábožen-

skou látku. Z mých výkladů je, 

jak doufám, zcela jasné, kde 

duchovně stojím. A jsem pře-

svědčen, že tak činí i moji kole-

gové. Ale studenti jsou jiní! 

 

Kritizujete neschopnost sou-

časného křesťanství oslovit 

moderního člověka. V čem je 

největší problém a jaké řešení 

navrhujete? Vidíte úlohu církve 

ve společnosti v nadcházejícím 

období pozitivně? 

 

To je velmi náročná otázka. 

Církve všeobecně nestačí svými 

silami porozumět duši postmo-

derního člověka. Těžko se samy 

vymaňují ze zajetí provinciali-

zace či spíše ghetta, do kterého 
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byly uvrženy bývalým režimem. Dělají velmi záslužnou 

diakonickou práci pro postižené občany. V tom jsou nepo-

stradatelnou složkou společenského života. Ale takřka ve 

všech ostatních oblastech jsou křesťané postradatelní. 

Nejsou schopni ovlivnit řešení základních problémů, které 

zaměstnávají veřejnost. Platí Masarykovo slovo na adre-

su tehdejších evangelíků: Není vás vidět! Církve by čas od 

času měly promluvit k akutním problémům v sexuální 

oblasti, k finančním otázkám, k občanskému soužití např. 

ve vztahu k menšinám, cizincům apod. A to vyžaduje 

odbornou znalost, vhled do „nitra“ problémů, aby stano-

viska byla srozumitelná a neměla podobu moralistního 

kázání. Potřebujeme více vzdělaných odborníků, kteří by 

byli schopni porozumět složitým problémů postmoderní 

společnosti, a přitom byli hluboce věřícími osobnostmi. 

Spojit obojí je ta nejtěžší, ale zároveň nejproduktivnější 

syntéza. V církvích máme zbožné členy, jimž chybí odbor-

ná zdatnost; anebo odborníky, jimž chybí hluboká zbož-

nost.   

 

Jaký je Váš názor na současnou ČCE, na její činnost a na 

to, co se v církvi odehrává? 

 

Nevím, kam otázka míří. To, co jsem odpověděl na otáz-

ku   předcházející, platí především o mé církvi, do které 

patřím. Ale znám ji pouze prostřednictvím jednoho praž-

ského, poměrně živého sboru. Bojím se proto zevšeo-

becňovat. Nicméně si myslím, že církev ČCE žije spolu 

s celou ekuménou  v dosti značné izolaci od toho, co se ve 

společnosti děje; církve nemají dostatek důvěry v moc 

Božího slova, které přetlumočeno, tj. obohaceno o důklad-

nou znalost dnešního života, „se nebude vracet prázdné“, 

nýbrž naplní to, k čemu je posláno.  Tady vidím nejhlubší 

slabost dnešního křesťanství: ztratili jsme kontakt s tím, 

co se děje. Jsme v závěsu, nikoli na hrotu, neumíme sdružit 

síly, ekumenicky spolupracovat, mít věřící odborníky, 

kteří by dovedli nejenom hledat na problémy odpovědi, 

nýbrž kteří by dokonce s předstihem nové otázky kladli a 

v společném dialogu hledali na ně nové, překvapivé odpo-

vědi. Postmoderní doba, i když 

se to bude zdát možná překva-

pivé, je tenkými i silnějšími 

vlákny spojena s tím, co do 

evropských dějin vnesla mj. i 

křesťanská víra a tradice. Křes-

ťané jsou, či mají být v dějinách 

„doma“, měli by umět překonat 

pocit cizoty a strach z nepřátel-

ského prostředí, a zároveň by 

měli zůstat vždy těmi, kdo 

s předstihem hledají „místa 

budoucího.“ 

 

Blíží se parlamentní volby. Je 

podle Vás legitimním roz-

hodnutím křesťana nejít volit? 

Která kritéria jsou nejdůležitější 

při rozhodování koho volit? 

 

Skoro se mi chce položit otáz-

ku: co myslíte, že z toho, co jsem 

zvídavému reportérovi až dosud 

odpověděl, plyne jako odpověď. 

Nejít či jít? Samozřejmě: JÍT!! 

Pečlivě si pročtěte program, a 

pak se svobodně rozhodněte. Jen 

nezůstaňte doma!   

MCH-NL 

 

fejeton 
 

NOVINAŘINA, TO JE 

DŘINA 

 
Otravují čtenáři novináře? 

Otravují novináři čtenáře? A co 

teprve u takových anket… 
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Vycházím ze školy. Asi si půjdu koupit něco k jídlu. Mi-

nu pár spolužáků a zamířím k okénku s pizzou. Z hloučku 

před fakultou se oddělí slečna, vytáhne blok, tužku a hurá 

za mnou! Tak to ne, dneska žádné přemlouvání, nechci ani 

T-Mobile, ani VZP, ani nemám zájem o zaručeně nejskvě-

lejší práci. Přidám do kroku, aby mě nedohnala. Vypadá 

to, že je vytrvalá. Přecházím silnici na druhý chodník, snad 

ji to odradí. Dala se do běhu! Rezignuju. Zastaví se u mě.  

„Ahoj, můžu se tě na něco zeptat?“ sípe a nahodí úsměv. 

„Jasně,“ zatvářím se otráveně. „Dělám anketu do student-

ského deníku,“ upřesní. No to je ještě horší! Budoucí novi-

nářka… S nadšením na mě vybalí anketní otázku a tváří se, 

jako by mi právě nabídla zlatou cihlu. „Co je to za blbost?“ 

nechápu. „Takhle se přece nemůžeš ptát! Ta otázka je po-

ložena naprosto špatně, nejednoznačně, příliš široce,“ sna-

žím se jí vysvětlit. Co je na té novinařině učí? „Na to se 

vykašli,“ poradí mi, „prostě nad tím tak nehloubej a nor-

málně odpověz.“ Nehloubej a odpověz. To je vidět, jaké 

mají znalosti. „Promyslím si to,“ odpovím kysele. Půl mi-

nuty sumíruju jakous takous odpověď. „Máš to?“ zeptá se 

a před obličej mi strčí černou krabičku. „Počkej, ty mě 

budeš nahrávat?“ nechápu. „Jistě,“ zatváří se, jako by to 

byla samozřejmost. 

 Nadechnu se a půl minuty žbleptám svou subgeniální 

odpověď. Vypadá to, že je spokojená. Já však ne. „Počkej, 

řekla jsem to tak divně. Můžu ještě jednou?“ poprosím ji. 

Z tváře jí pomalu vyprchává ten profi úsměv, zviklat se ale 

nenechá. „Jasně,“ zabručí a já odpovídám podruhé. Teď už 

by to šlo. „Tak, tvoje jméno, věk,“ otevře si blok. „Jana, 

dvaadvacet,“ nadiktuju a mám se k odchodu. Zatváří se 

zoufale. „Můžu prosit i příjmení? A taky co studuješ a kde 

bydlíš,“ dělá na mě psí oči. Málem mě porazí. Rodné číslo 

chtít nebude? Zuřivě jí sdělím zbytek mých naprosto osob-

ních údajů a chci konečně zmizet. „Ještě fotku,“ zase se 

zářivě usměje. Tak a teď toho už mám dost! „Ani nápad!“ 

naštvu se a definitivně odcházím. Co to jsou za blbé zvy-

ky? Novinářka… Ta holka je úplně mimo!  

Stojím před školou a doufám, že konečně narazím na ně-

koho, kdo by se hodil jako další respondent. Ty ankety, to 

je někdy taková otrava… Konečně vychází slečna, která by 

se mohla hodit. Vypadá to, že má naspěch, ale snad ji za-

stavím. Přidává do kroku, dokonce přechází cestu. Asi si 

chuděra myslí, že se mě jen tak zbaví. Rozběhnu se a rá-

zem jsem u ní.  

„Ahoj, můžu se tě na něco ze-

ptat?“ usměju se. „Jasně,“ říká 

nějak otráveně, ale souhlasí, to je 

hlavní. „Dělám anketu do stu-

dentského deníku,“ vysvětlím a 

přečtu jí otázku. „Co je to za 

blbost?“ zatváří se podivně. 

„Takhle se přece nemůžeš ptát! 

Ta otázka je položena naprosto 

špatně, nejednoznačně, příliš 

široce,“ začne rozkládat rukama. 

Ti lidi jsou děsní, na všecko 

musí jít vědecky, vždyť je to 

normální neformální dotaz! 

Zase nějaká, co myslí, že snědla 

veškerou moudrost. „Na to se 

vykašli,“ povzbudím ji, „prostě 

nad tím tak nehloubej a normál-

ně odpověz.“ Vypadá nějak 

zaraženě. „Promyslím si to,“ 

tváří se, jako bych jí ukradla 

bonbón. Je vidět, jak jí to v hlavě 

šrotuje. Nad čím tak dlouho 

přemýšlí? „Máš to?“ zeptám se 

rezignovaně, zapnu diktafon a 

přistrčím jí ho k puse, aby se 

eliminovaly šumy. „Počkej, ty 

mě budeš nahrávat?“ zatváří se 

zděšeně. „Jistě,“ odpovím sve-

řepě. Kde to žije? Mám snad 

vytáhnout inkoustovou tužku a 

papír?  

Zhluboka se nadechne a sype 

mi svou odpověď. Mám strach, 

abych se nezačala smát nahlas. 

Nad tím přemýšlela půl minuty? 

To si dělá srandu… Vypadá to, 

že domluvila. „Počkej, řekla 

jsem to tak divně. Můžu ještě 

jednou?“ požádá mě. Ještě bude 

zdržovat, jako bych měla čas 

celé odpoledne… „Jasně,“ pokr-

čím rameny a ona to koktá zno-

va, podle mě ještě hůř. Její údaje 

si radši poznačím do bloku. 
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„Tak, tvoje jméno, věk,“ usměju se. „Jana, dvaadvacet,“ 

sdělí mi a má se k odchodu. Ach jo. „Můžu prosit i pří-

jmení? A taky co studuješ a kde bydlíš,“ snažím se tvářit 

profesionálně. Řekla bych, že kouká čím dál zuřivěji. Na-

štěstí ze sebe přece jen něco vysype. „Ještě fotku,“ sahám 

pro aparát. „Ani nápad,“ hystericky zvýší hlas a odchází 

pryč! No to snad ne! To je přece jasné, že u každé ankety je 

fotka. Ta holka je úplně mimo!  

JF-NL 

 

ze starých časů 
 

Žně  

 
Několik dětí poslali o žních na pole. Pšenice byla žlutá jako 

zlato, sluníčko se krásně usmívalo a motýlkové radostně 

poletovali sem a tam. Jedno z dětí pracovalo usilovněji, 

druhé méně; ale jedno bylo mezi nimi, které pobíhalo sem 

a tam za motýly a při tom si prozpěvovalo.  

Sluníčko brzy zapadlo za hory a anděl, strážce těchto polí, 

vyhledal děti a takto k nim promluvil: „Pojďte teď k bráně 

a přineste s sebou své snopy!“ Děti přicházely každé se 

svým snopem. Některé měly velké snopy, druhé přinesly 

malé a ten, který běhal za motýly, neměl nic.  

Anděl se ho zeptal: „Kde máš ty své snopy?“ Zahanbeně 

sklopil oči a řekl: „Nevím. Měl jsem klasy, ale velmi málo a 

i to jsem ztratil.“ Anděl mu řekl: „Sem bez snopů jít nemů-

žeš.“  

„Vím to, ale chtěl jsem vědět, kam půjdou moji přátelé,“ 

řekl chlapeček.  

V tomto okamžiku se ozvaly ostatní děti. Jeden z nich pra-

vil: „Ráno mně bylo špatně a on přišel a potěšil mne, hrál si 

se mnou a zapomněl jsem na svou nemoc.“  

Druhý k tomu doložil: „V poledne sluníčko tak pálilo, že 

jsem omdlel a on mi podal vodu a i ze svých klasů mně 

dal; rád bych mu je vrátil, kdybych věděl, které to jsou.“  

Tu se ozval i třetí: „Teď večer, když se již stmívalo, plakal 

jsem, že jsem toho málo nasbíral a tu on mi dal všecky své 

klásky.“  

A všechny děti prosily anděla, aby ho s nimi pustil za 

bránu. Anděl se usmíval a přinesl snop, který byl schovaný 

za bránou. Byl sice malý, ale odrážely se od něho radostně 

paprsky zlatého slunka, takže jimi celé pole bylo osvětleno. 

„To jsou jeho klásky,“ zvolal 

anděl. „Poznali a sečetli jsme je.“ 

Pak se obrátil k dítěti a pravil: 

„Vejdi ty první!“   

Z časopisu Bible a kalich z r. 1938, 

roč. 5, č. 8 

 

Naber vodu a napij se  

 
 Po atlantickém oceánu plavící 

se loď zpozorovala jinou, kteráž 

měla na stožáru vyvěšené zna-

mení nebezpečí. Kapitán dal 

rozkaz, aby se změnil směr, tak 

aby loď jeho se přímo hnala k té 

lodi, kteráž o pomoc volala. 

Když se lodi k sobě přiblížily, 

zvolal kapitán na plavce v druhé 

lodi, co si přejí. Oni odpověděli: 

„Vodu! Vodu! hyneme od žíz-

ně!“  

Na to kapitán: „Naberte si 

z vody okolo vás a pijte. Jste 

v ústí proudu amazonského!“ 

Tak to bývá i v duchovních 

věcech. Lidé se plaví po moři 

života a zmírají žízní. Nevědí o 

tom, že všude kolem nich se valí 

nejmohutnější proud světa, 

jehož břehů sice není viděti, 

který však pro každou žíznivou 

duši má hojnost sladké vody, 

kteráž by také je oživila a občer-

stvila, kdyby se jen sehnouti a 

z ní nabrati chtěli.  

Rozumíš čtenáři tomuto po-

dobenství? Ve Zjevení Jana 

čteme: Pojď a přijď ty, který 

žízníš, a naber vody z pramene 

života zadarmo.     

 

Z časopisu Evanjelické listy z r. 

1883 
 

Připravila Magdaléna Géryková 
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DOROST A MLÁDEŽ 

 
Mládež – se setkání jsou každý pátek v 18h.  

Mimo to probíhají biblické hodiny a skupinky v neděli od 

18h, více na webu. 

Na Gymnáziu probíhá Rock Solid klub pro zájemce každý 

pátek od 14h.  

11. 4. v 18h Večer modliteb a chval v sálku 

14. - 16. 4. Chata v Návsí nejen pro všechny z biblické ho-

diny 

15. 5. Společné mládežnické Bohoslužby = „Ze smrti do 

života“, Komunitní centrum Mojská (Kř.Sb.) 

Termín mládežnického Campu je 4. - 11. 7. ve Vysokém 

Mýtě = „Opravdový ke Kristu a laskavě lidem nést evan-

gelium.“ 

 

Dorost – každou sobotu od 10h 

3. 4. Bitva na záchranu planety  

10. 4. Náš vztah ke zvířatům  

17. 4. Kam směřují (o uprchlících) 

24. 4. Smrt konečná stanice?  

1. 5. Spravedlivý soud 

Termín dorostového tábora je: 25.- 31. 7. 2010 na Hrčavě 

Radek Palacký 

inzerce 
 

 

informace 
 
http://narozvoji.ic.cz - zvukové 

nahrávky kázaní nejen br. Kaczmar-

czyka 

http://narozvoji.wz.cz - fotky z akcí 

sboru Na Rozvoji 

http://www.vericidite.estranky.cz/ 

Internetové stránky věnované vý-

chově dětí a vyplnění jejich volného 

času aktivitami spojenými s vírou 

v Ježíše Krista. 

Základní informace  

a pravidla inzerce 

Inzeráty je možno podávat písemně 

u stánku Nedělních listů. 
 

Ceník Inzerátů 

 Běžný textový 5,- Kč 

 Zvýrazněný textový 10,- Kč 

 Grafický 100,-Kč 
 

Informace o sboru 

Evangelický sbor a.v. ČCE, 

Nám. Dr.M.Luthera 1,  

737 01 Český Těšín 

Telefon: 558 745 191 

e-mail: info@ccectesin.cz 

web: www.ccectesin.cz 

Úřední hodiny: Po-Pá 9:00–12:00 

Mimo tuto dobu dle dohody s faráři  

Redakce NL 

e-mail: noviny.rozvoj@centrum.cz 

 

Na přípravě tohoto čísla se podíleli tito 

členové redakce:  Jana Foberová, Jana 

Humplíková, Michal Chalupski, Lenka 
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slav Kaczmarczyk, Marek Schulhauser. 
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