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„Kdo činí pravdu, jde ke světlu“ Jan 3,21
a můžeme k tomu přidat i tu známou větu

Mistra Jana Husa: „Proto, věrný křesťane, hledej
pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu,
mluv pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do
smrti, protože pravda tě vysvobodí od hříchu, od
ďábla, od smrti duše a konečně od smrti věčné,
jenž je věčné odloučení od milosti Boží“.

Dílo Ježíše Krista neskončilo na kříži, ale
pokračuje. V době, kdy se dá povědět, že svět
„zesvětštěl“ – nepotřebuje se po Kristově díle už
ohlížet, se to zdá být dost podivné tvrzení. Ale
Kristovo dílo přesto pokračuje. V pokání
potřebujeme vyznávat, že nepokračovalo
vždycky přímo prostřednictvím církví jako
institucí. Církve se někdy Boží vůli také bránily.
Ale přesto se v nich vždy našli lidé, kteří za
skutečným Kristovým evangeliem stáli. Některé

prvky evangelia se dokonce staly běžnými
v celém světě, třeba péče o nemocné nebo
zaměření lidské práce do budoucnosti, ne jen do
přítomného okamžiku. – Ani jedno ani druhé
nebylo ve starověku samozřejmé. Dnešní péče
o nemocné je spíše starostí pouze o jejich těla
a budoucnost se chápe jen ve velmi malé
perspektivě, ale i u těchto nedokonalých
skutečností smíme a máme vidět souvislost
s Kristovým dílem. Je zajímavé jak se dnes –
v době, kdy se Evropa složitě vyrovnává
s přílivem uprchlíků – píše a mluví o tom, že
přece Evropa stojí na křesťanských hodnotách,
a že jednou z nich je postarat se o bližního,
o člověka v nouzi i každého potřebného, protože
jinak se těchto křesťanských základů zříkáme
a pak budeme sami ztrácet pevnou půdu pod
nohama.

Šestisté výročí od upálení Jana
Husa bylo provázeno velkým
množstvím různých oslav a
dalších akcí. Jednou z nich bylo
představení konané 1. června
tohoto roku v našem kostele. Jeho
podtitul "Mučedník nebo zbytečná
oběť?" se jevil poněkud
provokativní, ale rozhodně nešlo o
útok na Jana Husa nebo na
reformaci jako takovou. Šlo o
vzpomínku na okolnosti jeho
upálení zpracovanou ve formě
komponovaného pásma.

Myšlenky Jana Husa v tomto

pásmu prezentoval známý herec Jan
Potměšil. Jeho emotivní projev
doplňovali ostatní účinkující střípky
faktů, v nichž se pokoušeli přiblížit
nejen okolnosti Husova odsouzení a
upálení, ale též jejich historického
pozadí. Jako příklad bych chtěl
uvést popravu tří mladíků, kteří se
předtím aktivně zúčastnili
protiodpustkových protestů. Právě
tato událost nejspíš přiměla Husa k
mnohem radikálnějšímu postoji
a k jednoznačnému odmítnutí
odpustků.

Pravda jako čin

>> Pokračování na str. 2

Vzpomínka na Jana Husa

>> Pokračování na str. 3
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Ovšem rozhodující je, že tu stále byli
(M.J.Hus…) a jsou lidé, kteří Kristův odkaz
uplatňují vědomě, a to ne jako odkaz zesnulé
historické osobnosti, ale jako vůli živého Krista.
Rozhoduje to, co vykonal, a k čemu nás vede On.
Jeho dílo se rozvíjí v nových okolnostech. Kniha
„Skutky apoštolské“ je svědectvím o tomto
novém díle vzkříšeného a živého Krista, který
v něm působí skrze Ducha svatého. Skrze něj
Bůh ovlivňuje nejen jednotlivé činy člověka, ale
přímo jeho srdce, jeho rozhodování a jeho vůli,
takže se člověk k Jeho pravdě přiznává
odpovědně a iniciativně. Tato pravda umožňuje,
aby si lidé rozuměli a došli k cíli. Sama se sice
nemůže bránit a nemůžeme si na ni ani sáhnout.
Viděl snad někdo pravdu? A přece přitom pravda
zasahuje do života a vítězí. V životě se bez ní
neobejdeme. Bez pravdy by život ztratil smysl.

Tato povaha pravdy nás učí správně myslet
o Bohu tak, jak on s námi skutečně jedná –
„v Duchu svatém“. Nemůžeme ho dokázat
běžnými argumenty. A přesto ve víře víme, že
právě on nám dává sílu k novým, opravdu
lidským činům, které vedou k dobrému. Takže
platí: „Kdo činí pravdu, jde ke světlu“.

Slovo pravda ale může někoho i zmást.
Obyčejně ji užíváme k označení toho, že nějaká
věta odpovídá skutečnosti. Pravda je pro nás jen
popisná. Tady se ale mluví o „činění pravdy“. Je
to nezvyklý obrat. Naznačuje, že pravda, kterou
tu bibličtí svědkové mají na mysli, není jen
něčím popisným, naopak je silou, která vede
k jednání. Když může Pán Ježíš mluvit o tom, že
Jan „vydal svědectví pravdě“ (J 5,33), a když
o Ježíši Kristu samém slyšíme, že „je pravda“,
je tím naše popisné chápání pravdy překonáno
podobně jako husitským: „Pravda Páně vítězí“.

Pravdu neznáme jinak než tak, že když někdo
mluví pravdu, pak povíme: „Tak toto je pravda“.
Boží pravdu, Boha samotného, nepoznáme jinak,
než když ukážeme na Ježíše a řekneme: „Toto je
pravda; k tomu, co dělal a mluvil, nás vede Bůh,
on je z pravdy“, anebo „on je Syn Boží“. Jenže
tento Ježíš také volá: „Následuj mne!“ (Mt
16,24). Dodnes si získává nové lidi, kteří se pro
tuto pravdu rozhodli. Následovat ho, „shodnout
se“ s touto pravdou, znamená změnit život.

Znamená to nepoměřovat cenu svého života
podle toho, jak si jej zajistím vnějšími
prostředky, ale znamená to namáhat své tělo
i svou mysl k „práci“, která by vytvářela nové
vztahy, k jednání, které by odpovídalo přikázání
lásky, k životu pro budoucnost – pro království
Boží. Mít Ducha svatého to znamená: právě takto
„činit pravdu“, ve víře poznat, že to, pro co Ježíš
na kříži zemřel, má budoucnost, že On žije
novým životem, a že naděje a radost našeho
života je přímo úměrná tomu, jak to dovedeme ve
svém životě nově uplatňovat a rozvíjet. Prosme
o to, abychom dovedli „činit pravdu“.

Napadá nás jistě, že to je příliš náročné.
„Činit pravdu“ je přece příliš velký program,
který není možné uskutečnit. Když ale pozorně
čteme Písmo, poznáváme, že tu nejde o výzvu,
aby člověk vydal nejvíce sám ze sebe, vždyť
všechno to se děje v Duchu svatém, nebo
„všechny ty skutky jsou učiněny v Bohu“. Kdo
něco takového udělá, musí ze sebe často vydat
hodně vnější i vnitřní energie. Ale nezeslábne
tím. Naopak, čím více vydává, tím více sílí. Jako
by se stále blížil ke zdroji energie – „jde ke
světlu“. Můžeme povědět, že všude tam, kde lidi
uspokojí dobré jednání, přinášení obětí a pomoc,
jde o jednání z Boha – nakonec i tam, kde o tom
ti lidé neví. My ale máme velkou možnost navíc.
Smíme vědět, proč tomu tak je, smíme ke zdroji
pravdy a lásky ukázat, smíme mít vedle sebe
sestry a bratry, již nyní smíme žít jistotou, že
pravda, kterou „činíme, vede ke světlu“, které
převyšuje všechny naše představy, smíme žít
i jistotou, že toto světlo je silnější než i sama
smrt.

Je ale potřebné, abychom toto všechno dovedli
vyznat. Je potřebné, abychom dovedli také
přiznat, že nejsme sami ze sebe lepší než ostatní,
a že je to právě tato živá pravda, která nás k sobě
přitahuje a která nás vede „ke světlu“ a dává
našemu životu správný směr; že je to ta pravda,
která se stala skutečností v Ježíši Kristu.

Dnešní svět, který je nemocný lhostejností,
potřebuje cílevědomé lidi, lidi vedené Duchem
svatým, ty, kteří budou „činit pravdu“. Dnešní
rozdělené lidstvo potřebuje poznat, že jeho
budoucnost je ve společné cestě k tomu jedinému
Světlu. Naše, často polovičaté, křesťanské církve,
sbory a rodiny potřebují takové svědky, kteří
k této pravdě názorně ukazují cestu. K Pravdě,

Pravda jako čin
...dokončení z titulní strany
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která se stala skutečností a která proto nezklame.
Buďme vděčni za „svědky pravdy“, kteří ke
světlu vykročili – ať jsou to známé osobnosti
našich dějin nebo nenápadní lidé – kteří nám
osobně zpřítomnili Kristovu lásku. prosme za
sebe, abychom nezklamali ty, kteří nás ve svém
hledání světla potřebují, abychom tak „šli ke
světlu a činili pravdu“.
„Věrný křesťane, hledej pravdu, slyš pravdu, uč

se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž
pravdu, braň pravdu až do smrti, protože pravda
tě vysvobodí od hříchu, od ďábla, od smrti duše
a konečně od smrti věčné, jenž je věčné
odloučení od milosti Boží“.

Petr Maláč

Mezi méně známá fakta patří také snaha
Kostnického koncilu Husa neodsoudit. Jan Hus
nemusel odvolat celé své učení, ale pouze jakousi
jeho část. Pokud by odvolal, mohl by v klidu dožít
svůj život na nějaké venkovské faře. Konec
Husova příběhu všichni známe. Pravda pro něj
byla cennější, než jeho vlastní život.

Celé pásmo bylo doprovázeno hrou dobových
skladeb na arciloutnu a také zpěvem barytonisty
Oldřicha Kříže. Jeho mohutný hlas dokázal i bez
mikrofonů a zesilovačů dokonale naplnit celý
prostor. Při zpěvu písně "Kdož jste Boží
bojovníci", jsem si uvědomil, že začínám chápat
útěk křižáků, pokud ji husité zpívali alespoň
s polovičním nasazením. Také jsem si všiml
zpěvákova překvapení, když se při zpěvu známé

reformační písně, kterou najdete v Evangelickém
zpěvníku, začala přidávat značná část obecenstva.
Celkově považuji uvedené pásmo za velice
zdařilé, i když si uvědomuji, že se nemuselo líbit
všem přítomným.

Na závěr bych chtěl uvést jeden
z nejznámějších Husových výroků, který ani po
šesti stech letech neztratil nic ze své naléhavosti:
„Věrný křesťane, hledej pravdu, slyš pravdu, uč
se pravdě, miluj pravdu, mluv pravdu, drž se
pravdy, braň pravdu až do smrti, neboť pravda
tě vysvobodí od hříchu, od ďábla, od smrti duše
a nakonec od smrti věčné.“

Lubomír Čevela

Vzpomínka na Jana Husa
...dokončení z titulní strany

Pravda?
„Co je pravda?“  tak se ptá Pilát, když soudí

Ježíše. Ví, že je nevinný, snaží se jej různými
kličkami osvobodit a nakonec jej přece jen posílá
na kříž. Co je pravda? Tak se ptáme často i my;
obvykle tehdy, když stojíme před nějakou
otázkou, před nějakým problémem a máme se
rozhodnout. Co tedy s touto otázkou, co s tímto
problémem; co je tedy pravda? Obvykle se na tuto
otázku odpovídá tak, že pravda je shoda se
skutečností. Jistě to platí, ale je to poněkud
studené  tzv. „nezávislé“. Ano tak to můžeme brát
v matematice, či fyzice. Ale ani v právnické
oblasti to tak nemusí vždy být.

Ostatně se podívejme na různé právnické
případy dnešní doby. A Pilát, kterého jsem uvedl
na začátku, ten je toho také příkladem.

Podívejme se do Bible, co tam můžeme najít.
Apoštol Pavel ve známé 13. kapitole 1. dopisu do
Korintu v 6. verši píše: „Neraduje se z nepravosti,
ale spolu raduje se pravdě.“ (Kralický překlad);
ekumenický překlad má „nemá radost ze
špatnosti“. Tedy jako opak pravdy zde není
uváděna lež, ale nepravost, špatnost, tedy správně
česky „levárna“. To nám už zní jinak a konkrétněji
a do našich všedních situací jasněji a možná i
nepříjemně. Mohou být věci, které jsou naprosto
ověřené a přece je to levárna, přece to neslouží
pravdě, ale špatnosti.

Zde můžeme zmínit jednu konkrétní věc, a to
jsou pomluvy. Kdo přináší takovou „zaručenou“
zprávu, ten obvykle skálopevně tvrdí, že je to
pravda pravdoucí. Jenže to obvykle bývá půlka
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pravdy a ta, jak to zpívá Miloš Rejchrt v jedné své
písni, může taky lhát. Proti pomluvám se nelze
bránit. Jediná obrana, jak to zdůrazňoval bratr
Jaro Křivohlavý, je pomluvy neposlouchat. A
pochopitelně takové „zaručené“ zprávy nedávat
dál a už vůbec je nevymýšlet a nevytvářet. To je
skutečně „levárna“, to je skutečně špatnost.

Při svém uvažování o pravdě se nemůžeme
vyhnout Ježíši Kristu. Apoštol Jan zapsal
v evangeliu jeho slova (Jan 14,6): „Já jsem ta

pravda, cesta i život.“ Mluvímeli tedy o pravdě,
pak je třeba se ptát: „Kdo je pravda?“ víc než: „Co
je pravda?“. Pravda je Ježíš Kristus, ukřižovaný
a vzkříšený. A v něm nacházíme to správné
měřítko pro „naše pravdy“. Naše výroky a tvrzení
mohou být naprosto přesné, avšak jdouli mimo

Ježíše Krista, mimo jeho lásku, pak jdou mimo.
Mohou být „pravdivé“, ale nejsou „pravé“. To
platí ve věcech víry a jejího vyjádření, to platí
v našich vztazích a jednání mezi lidmi a to jak ve
sboru, ve společenství církve, tak i obecně ve
společnosti, ve všedních dnech, v každodenním
jednání. Tak Pilátovu otázku: „Co je pravda?“,
posuňme dál a ptejme se: „Kdo je pravda?“. Tedy
je v našich slovech, v našem uvažovaní a jednání
Ježíš?

Milan Michalík

Pravda a lež v praxi
Pokud bychom si položili otázku: „Co je

pravda?“, asi by nás napadla spousta teorií
a pouček. Písmákům se určitě vybaví verš, kdy
Ježíš říká: „Já jsem ta cesta, pravda i život.“ Jaký
to má dopad pro náš život, to by určitě stálo za
delší článek. Já bych se tomuto tématu chtěl
věnovat spíše z praktického hlediska, možná
poněkud přízemně.

Tak tedy, co je to pravda anebo co je opakem
pravdy? Mohli bychom říct, že opakem pravdy je
lež. Tato odpověď je do jisté míry správná, není ale
úplná. Lež totiž bývá chápána jako něco, co se týká
našeho mluvení. Pravda a lež má ale širší rozměr a
týká se mnoha oblastí. Pravdu mimo jiné můžeme
chápat jako životní postoj. A životní postoj může
být také lež.

Názorný příklad lži čteme už v Genesis 3, kde
had obelhal Evu. Většina toho, co Satan řekl, byla
pravda a malá část byla přizpůsobena jeho
sobeckým cílům. S odstupem času toto jednání
hodnotíme celkem jednoznačně. Byla to lež
a podvod. A stejná kritéria platí i pro naše mluvení.
Z tohoto vycházejme v dalším uvažování.

Pokud řekneme polopravdu, je to lež a podvod.
Pokud záměrně zamlčíme některá fakta, protože
tak je to pro nás výhodnější, je to lež a podvod.
Toto se týká našeho mluvení. Stejně tak ale
můžeme hodnotit naše jednání, například
přetvářku. Něco si myslíme, ale na venek
ukazujeme něco jiného. Snažíme se vytvořit určitý

dojem, ale není to pravda. Můžeme tedy říct, že
i přetvářka je lež.

V poslední době se mezi námi velmi rozšířily
pomluvy, snaha ovlivňovat druhé, získat si jejich
sympatie a náklonost. Možná by tato situace šla
stručně popsat jednou větou, jako snaha získat vliv
a dosáhnout svého. Je tento způsob jednání v církvi
správný? Pokud máme proti bližnímu nějaké
výhrady, pravdivý, biblický postoj je ten, že mu to
řekneme do očí a nemluvíme o tom s druhými
lidmi. Pokud ale máme potřebu říkat naše výhrady
jiným lidem, snažíme se před nimi obhajovat,
ospravedlňovat a zároveň očerňovat toho druhého,
je to nejen neslušné, ale především je to hřích. A
pomlouvání někoho za zády je hřích, i kdyby to, co
říkáme, byla stokrát „pravda“, protože už celý tento
postoj je hříšný.

Jak si můžeme být jistí, že přetvářka,
polopravdy, manipulace s pravdou, ovlivňování
jiných lidí ve svůj prospěch, pomluvy, podvody,
kritizování, záměrné zamlčování pravdy a podobné
praktiky, můžeme hodnotit jako lživé a hříšné
jednání? Kritérium toho, co je a co není pravda,
nemůže být náš názor. To bychom se brzy začali
dohadovat a hovořit o pravdě subjektivní
a objektivní, o milosrdné lži a o tom, že „pravdu“
má většina nebo ten, kdo má silnější hlas. Sami
sebe bychom časem přesvědčili, že „pravda“ je na
naší straně, že to, co děláme my, je správné,
i kdyby to pravda nebyla.
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Kritériem toho, co je pravda, může být
jedině čisté, nezaobalené a nepřizpůsobené
Boží slovo. A tady můžeme narazit, protože
jsme se naučili posuzovat správnost svého
jednání podle toho, co je pro nás výhodné a co
dělá většina. Boží slovo mluví až příliš
jednoznačně, proto mnozí teologové svými
výklady tuto jednoznačnost obrušují, aby to
bylo „snesitelné“ i pro lidi dnešní doby. Zde ale
můžeme tvrdě narazit, protože náš život bude
hodnotit jedině Bůh a to právě na základě
svého Slova.

Život v pravdě, to je život, ke kterému nás
Bůh volá, žijeme ho pouze tehdy, pokud se
řídíme zásadami a principy, které stanovil Bůh.
Pokud si uvědomíme, že jsme svým mluvením
nebo chováním někomu ublížili či způsobili
škodu nebo újmu, nespoléhejme na to, že to čas
spraví. Jediná cesta, jak se postavit znovu do
pravdy, je usmířit se s lidmi a prosit Boha
o odpuštění.

Václav Koňař

Svědectví Jiřího Paly
Chvíli jsem přemýšlel, jestli do časopisu

napsat, ale po dnešním kázání, které nám obstaral
bratr Uhřík (13.9.), už nebylo co řešit. Až do
letošního srpna byl totiž můj život šedivý
a prázdný. Prošel jsem si problémy s drogami
a alkoholem a končilo to tím, že jsem většinu času
trávil přemýšlením nad tím, jak se co
nejefektivněji zabít. Temnota byla všude kolem
mě a ve snech mi poumírala snad kompletně celá
rodina.

Dřív jsem si myslel, že to, že Bůh je a má
reálný vliv na naše životy, jsou jen báchorky. Ale,
věřte, že teď už tomu tak není. Zažil jsem si své.
Ještě do letošního srpna jsem žil běžně tak, že
jsem si zašel do hospody, dal si tam 23 piva
a vykouřil nespočet cigaret. Přišlo mi to fajn,
protože tehdy jsem měl pocit, že mě nikdo
nechápe a že cigarety a alkohol jsou jedinou
cestou k tomu, aby mi bylo líp. Je to samozřejmě
hloupost.

Psal se dvaadvacátý srpen, byla sobota, ale už
od rána jsem věděl, že se něco změnilo. Napsala
mi Janette Oubrechtová, zpěvačka kapely
Runaway My Son (hrají křesťanský metal), že
jede na UNITED, kde má přednášku o svém
životě a že by mě ráda viděla, pokud tam budu.
Tak jsem si řekl, že ji prostě musím vidět.
Šel jsem tam, s kšiltovkou a náušnicemi

s takzvaným bafometem (obrácený pentagram
s hlavou kozla), ale byl jsem tam. Janette skončila
a jelikož se máme moc rádi, během dne jsme se
objali asi sedmkrát. Ano, dělal jsem to přesně za
tím účelem, aby se ve mně probudily city.

Nicméně, pak Janette odešla a následoval hlavní
program – chvály.

Cítil jsem v sobě strašnou prázdnotu, tak jsem
se sebral a šel jsem do poradenského centra, kde
na mě čekal muž s příznačným jménem. Jan
Prorok. Honza je zpěvákem kapely Purify My
Eyes (v překladu Očisti Mé Oči), a dalo by se říct,
že máme hodně podobnou cestu k víře. Honza
totiž dřív, než uvěřil, koketoval se satanismem
a k Bohu se obrátil tak, jako mnoho z nás, až ve
chvíli, kdy byl na dně. Je jasným důkazem toho,
že Bůh umí odpouštět stejně, jako tím důkazem
jsem já. Hodně mi v mém stavu pomohlo, že už se
spolu známe rok, tím pádem o mně už věděl dost
věcí. Řekl jsem mu, co mě trápí a modlili jsme se
spolu, například za to, aby nade mnou satan
neměl moc. A ono to zabralo. Drogy a alkohol už
jsou pro mě minulostí. Tímhle chci poděkovat
všem, nejen Janette a Honzovi, ale úplně všem, za
to jak mě berete a že mě máte rádi. Vím, že to
není samozřejmost, ale předtím jsem to takhle,
bohužel, bral. Děkuju. ♥
„Hle, Bůh mě zachránil – doufám a už se
nebojím. Má síla a píseň je jen Hospodin, to on se
stal mým spasením!“
Izajáš, 12,2
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Jednu srpnovou neděli jsme se vraceli z pobytu
v Čechách a rozhodli jsme se navštívit bohoslužby
ve sboru, který byl při cestě. Malá vesnička mezi
Čáslaví a Chrudimí se jmenuje Semtěš. Sbor
v Semtěši je významný hned ze dvou důvodů. Ten
první je, že je to sbor toleranční, založený v roce
1782. A ten druhý, že se v Semtěši narodil
pozdější superitendent naší církve Čeněk Dušek
(o něm příště).

Sbor v Semtěši je od roku 1988 neobsazen, od
té doby je administrován. Kostel je mimo provoz
a tak jsme se sešli ve sborovém sále spolu
s ordinovaným presbyterem, který přijel vykonat
bohoslužby až z Brandýsa nad Orlicí. Účast při
bohoslužbách byla velmi, velmi malá, kromě nás,
bylo přítomno pět členů a z místní Semtěše nikdo.
Zpívalo se bez doprovodu. I takové mohou a na
mnoha místech jsou bohoslužby naší církve.
Trochu nám z toho bylo smutno. Pamatuji si, že
v roce 1980 se zde konalo Evangelické dílo
a v kostele bylo na 600 evangelíků.

Samotný sbor měl v roce 1930 téměř 3000
členů a počet obcí, které patří do sboru je 24.
Dnes evangelický kalendář uvádí 121 členů.

Po bohoslužbách jsme si povídali o situaci
u nich i u nás. Nakonec jsme se byli podívat

i v kostele. Fasáda kdysi svítila bílou barvou do
širého okolí, dnes je oprýskaná a je vidět
obnažené zdivo z modrého pískovce, který je
typický pro tento kraj. Jestli si myslíme, že
v Hošťálkové máme velký kostel, tak v Semtěši je
kostel o dvě čísla větší. Opravdu obrovský prostor
s krásnou výmalbou a krásnými lavicemi, ve
kterých se nekrčíte. Tichý svědek, který jako by
čekal na své zmrtvýchvstání.

Ano, bylo z toho smutno. Kam až může dojít
sbor, který byl tak velký a živý? Kde všichni jsou?
Kam se vytratili? Nemá cenu se na tomto místě
pouštět do nějakých analýz. Život už je takový.
Zbývá se za toto místo modlit, pokud je naše víra
opravdová, má velkou moc změnit i bezvýchodné
situace k opaku. Na druhou stranu jsme udělali
dobře, že jsme navštívili sbor, kde to není zrovna
procházka růžovým sadem, a mohli jsme trochu
potěšit zemdlené.

Pokud budete někdy na svých cestách,
navštivte sbory nikoli ve velkých městech, ale
právě ty okrajové, stojí to za to.

Lubomír Bureš

Tak nám skončily prázdniny; pravda, v době
vydání tohoto čísla je to už více než měsíc. Není
však na škodu podívat se na to, co jsme o nich
prožili a přijali. Když se řekne slovo „prázdniny“,
pak se obvykle myslí především na děti; ony mají
volno, kdežto my máme „pilno jak ve žňa“. Ale
prázdniny jsou čas, kdy i my můžeme mít
„prázdno“, tedy kdy si můžeme a máme
odpočinout; kdy můžeme nabrat nových sil.
Někdo tento čas věnuje cestování po různých
místech naší vlasti nebo zahraničí, někdo zůstává
doma. My jsme letos navštívili tři křesťanské
akce, z toho dvě konference a jednu rodinnou
dovolenou.

Tím prvním setkáním byla Křesťanská
konference v Praze pořádaná Křesťanskou misijní
společností a Českou evangelikální aliancí. Tyto
konference se konají již více než dvacet let a letos

probíhala v hotelu Step ve Vysočanech. Jejím
hlavním mottem bylo „Bezvýhradně tvůj“
a hlavním řečníkem byl Asif Mall, pákistánský
křesťan žijící nyní ve Velké Británii. Kromě
povzbuzování na cestě víry a života církve se tato
konference nesla i v duchu 600. výročí upálení M.
Jana Husa. Nedá se pochopitelně psát o všem, co
zde bylo řečeno, a tak aspoň malá perlička.
Manželé Limrovi ve svém programu s názvem
„Nevozte manželství do sběru“ mluvili o krizi
svého manželství, kdy to bylo tak vážné, že
spolupracovníci bratru Limrovi doporučovali, aby
se rozvedl a zachránil tak svou službu v církvi. To
on nechtěl a rozhodl se svou manželku
„vymilovat“. Jistě zvláštní pojem, ale jejich
manželství tak bylo zachráněno.

Druhou akcí, kterou jsme o letošních
prázdninách absolvovali, byla Katolická

Po prázdninách o prázdninách

Postřehy odjinud



Říjen 2015 ČCE Hošťálková  Sborový časopis 7

charismatická konference na Brněnském
výstavišti. Jakkoliv je to akce katolická, nebyli
jsme sami, kteří se této konference účastnili
z protestantských církví; byli jsme srdečně
přivítáni. Také tyto konference se konají již
mnoho let. Letos se jí účastnilo včetně dětí asi
7000 lidí. Základním mottem bylo „S láskou na
něj pohleděl“ podle textu z Markova evangelia 10.
kapitoly, 21. verše. Kromě českých řečníků
(z nichž nejznámější jsou asi Vojtěch Kodet
a Kateřina Lachmanová) zde byla jako zahraniční
host Michelle Moran, představitelka evropské
sekce charismatické obnovy v římskokatolické
církvi. Opět se nedá psát o všem, co bylo řečeno,
a tak zase malá perlička. Jeden přednášející mluvil
o své zkušenosti, kdy se skupinou přátel
přecházeli hřeben Západních Tater a na této cestě
se prudce zhoršilo počasí. Padal mrznoucí déšť
a situace byla kritická. V té chvíli si vzpomněl na
knihu Edmunda Hillaryho, prvního dobyvatele
Mount Everestu, který psal o své zkušenosti ze
svých horolezeckých výstupů, kdy ještě neměli
takové vybavení jaké je dnes, a tak cepínem
vysekávali do ledu malé schůdky a tak
postupovali dál. Dělal to také tak a přešel
nebezpečnou oblast. Když tuto situaci vyprávěl
svým přátelům, tak mu jeden z nich (Marek Orco
Vácha) řekl: „Ještě že sis vzpomněl na tu
správnou knihu; kdyby sis vzpomněl na Babičku
od Boženy Němcové (a nic proti této knize), tak
by ti to moc nepomohlo.“ Ano, je potřeba si
vždycky vzpomenout na tu správnou knihu (na
kterou, jistě uhodnete).

Třetím setkáním byla rodinná dovolená

připravovaná Pepou Bartoněm a Markem Fojtů
s týmem spolupracovníků. Tentokrát se týdenní
pobyt uskutečnil na chatě Horalka ve Sněžném
v Orlických horách. Tématy bylo „Manželství“,
přednášek se zhostil Mikuláš Zoubek, kurátor
sboru v Sokolově, a „Poznávání Boží vůle“, které
připravil Josef Thál z Evangelické církve
metodistické z Jihlavy. Mikuláš Zoubek zpracoval
téma interaktivně a účastníci se mohli do průběhu
přednášek dobře zapojit. Josef Thál měl své téma
jako večerní program a vzhledem k tomu, že je to
téma obtížnější, tak na večerní program to bylo
dost náročné. Ale k jednotlivým věcem se
rozproudil rozhovor, a tak to bylo docela dobré.
Jako obvykle byl jeden den věnován celodennímu
výletu a letos to bylo do ZOO a Safari ve Dvoře
Králové; pokud pojedete kolem, doporučujeme se
tam podívat. Na této dovolené bylo asi 90
účastníků včetně dětí (ty měly svůj program) a to
přes hranice církví a společenství a nikomu to
nevadilo. V příštím roce se tato dovolená
připravuje v hotelu Kamzík v Malé Morávce 
Karlově v Jeseníkách.

Jsou různé možnosti jak strávit prázdniny
a dovolenou. My jsme se zúčastnili těchto tří
setkání, líbila se nám a vzali jsme z nich užitek.
Nejen jako rekreaci (i ta je potřebná), ale jako
možnost být spolu s věřícími lidmi a přijímat
povzbuzení pro další čas.

Eva a Milan Michalíkovi



Vše to začalo otázkou mého kamaráda „A co ty
a Campfest?“, na což jsem se rozhodl, že ho v tom
nenechám samotného a pojedu na Campfest s ním.

V den odjezdu jsem byl velmi skeptický a říkal
jsem si kam to vlastně jedu, jelikož jsem nevěděl,
co od toho mám očekávat. Po chvilce mých
ranních obav přijel vlak a já se s celou naší
výpravou vydal ke kolejím a honem rychle do
vlaku, kde jsme hledali každé volné místečko. Po
cestě vlakem do Kráľovej Lehoty a kousku jízdy
autobusem jsme konečně spatřili areál Campfestu.
Já jenom valil oči, kolik je tam všech těch stanů
a lidí. A už jsem se tak trochu začínal těšit na to,
co tam všechno zažiju. Po postavení stanů
a svačince jsme začali zjišťovat, jaký program se
bude odehrávat. Večer jsme šli na hlavní program,
který se konal v obřím stanu tzv. Hangáru pro
několik tisíc lidí. Ten večer mě neskutečně
nadchla skupina Lamačské chvály a také slovo od

Vlada Žáka. A jako třešnička na dortu  Martin
Smith až z Velké Británie s jeho perfektními
písněmi.

Další dny jsem si program vyloženě užíval,
obzvlášť některé přednášky a kapely jako
například October Light z Chorvatska nebo také
eSPé. Vše bylo připraveno: stany, kde jste se
mohli občerstvit a zakoupit pěknou knihu na
večerní čtení, stan s duchovním poradenstvím
nebo dokonce dětský koutek pro ty úplně
nejmenší.

Celkově bych Campfest zhodnotil jako velmi
podařenou akci a pokud váháte, tak určitě
doporučuji zajet tam a přesvědčit se, že je to
skvělé vidět tolik lidí chválit Boha. Tak jako jsem
se přesvědčil já.

Pavel Barbořák
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Třikrát Jan Hus (recenze)
V letošním roce se hodně hovoří o Janu

Husovi. Není divu, letos uplynulo 600 let od jeho
upálení. Myslím si, že vedle toho, že posloucháme
a čteme různé názory o něm, je lépe přečíst
si přece jen něco zasvěcenějšího o jeho procesu,
o jeho životě, resp. přečíst si něco od něj. A tak
bych se chtěl zmínit o třech knihách o Janu
Husovi a od Jana Husa.

Jiří Kejř – Husův proces

Autor je právník a píše o Husově procesu
z hlediska tehdejšího středověkého kanonického
práva. Nesleduje a nesnaží se hodnotit samotnou
věcnou podstatu nebo to, zda Hus „měl pravdu“.
Dochází pak k závěru, že podle tehdejšího práva
bylo Husovo odsouzení oprávněné. Tato kniha
nám však může pomoci lépe pochopit (i přes
specifický pohled právníka a historika) velikost
Husova rozhodnutí raději dobře zemřít než špatně
žít. Přes obtížnější čtení se o Husově procesu
a okolnostech doby můžeme dovědět víc než
z populárních projevů.

Martin Chadima – Mistr Jan Hus, člověk,

teolog, mučedník
Autor ve třech částech své knihy píše o Janu

Husovi (jak je i podtitul této knihy) o jeho životě
a díle v kontextu evropských dějin, dále o jeho
učení (jeho pojetí církve, o papeži a papežství
a dalších otázkách), o jeho odsouzení a smrti na
hranici. Zamýšlí se také nad odkazem Mistra Jana
Husa pro současnost. Chcemeli se dovědět něco
více a podrobněji o životě Jana Husa, pak nám
tato kniha k tomu může posloužit. Opět to není
úplně jednoduché a populární čtení, ale za tu
námahu to bude stát. Tedy nejen Husovo
odsouzení a upálení – o čemž se nejvíc mluví –
ale také aspoň krátký vhled do jeho života a díla.

Jan Hus – Listy z Kostnice

Tato kniha nepíše o Janu Husovi, v této knize
píše Jan Hus. Oproti dřívějším vydáním Husových
dopisů má toto vydání přednost v tom, že jeho
listy jsou převedeny do současné češtiny. Odpadá
tedy problém starého jazyka, který mohl mnohé

Poprvé na Campfestu
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odradit od čtení. Současná čeština pomůže lépe
pochopit to, co Hus psal a proč to psal a tím
zpřítomnit jeho slova pro dnešní dobu, pro
dnešního člověka, pro dnešní církev. Ačkoliv od
Husovy smrti uplynulo letos 600 let, mohou jeho
dopisy oslovit i dnešního člověka, protože člověk
středověku a dneška se ve své podstatě moc neliší.

Tyto tři knihy píší o Janu Husovi, jeho životě,
učení a procesu každá z jiného úhlu a mohou tak
doplnit náš pohled na něj jako na člověka věřícího

v jediného Boha, který svou víru nebral jen tak
nalehko.
Jiří Kejř – Husův proces, Vyšehrad Praha 2000,
Martin Chadima – Mistr Jan Hus; člověk, teolog,
mučedník, ČBS 2014,
Jan Hus – Listy z Kostnice, Biblion 2015

Milan Michalík

V polovině srpna přišel od našeho
adoptovaného chlapce Dheeraje Raie další dopis.
Těšila jsem se, co nového se o něm dovím. Za tu
dobu, co ho „znám“, mi velmi přirostl k srdci.
Krátce cituji z jeho dopisu:
Dobrý den! Mám radost z vašeho dopisu
i pohlednice. Díky tomu vás mohu lépe poznávat.
Posílám vám dopis, abyste se i vy mohli o mně
něco dozvědět.
Je mi 11 let a v současné době navštěvuji
prázdninovou biblickou školu. Měřím 125 cm
a vážím 35 kg. Škola, do které chodím, se jmenuje
New Life centre School Dehradun, v níž jsem
ukončil 6. třídu. Oblíbeným předmětem je
matematika, ve které bych se rád v dalším školním
roce zlepšil. Mám rád červenou barvu, baví mě
fotbal a bicí. Nejvíc mi chutná chawmin (nudle se

zeleninou) a jablka. Do budoucna bych se chtěl
učit tančit. Mojí oblíbenou učitelkou je paní Ruchi
mam a nejlepším přítelem Bhagat Singh. Ve svém
volném čase rád spím. Rád bych navštívil
Rishitesh. Každý den se modlím za vaše zdraví
a rodiny. Prosím, modlete se za moje studium
a bratra.
Děkuji vám za vaši lásku a podporu.
Váš Dheeraj Rai

Roční podpora tohoto chlapce činí 9 600,.
Kdo byste chtěli na Dheeraje přispět, můžete tak
učinit prostřednictvím učitelů nedělní školy nebo
přímo u pokladní sboru. Děkuji.

Jana Flachsová

Jak se daří našemu adoptovanému chlapci z Indie
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Týdenní program sboru
pondělí

19.00  biblická hodina u Čablíků
úterý

13.20  náboženství ve škole II. skupina
15.00  konfirmační příprava
19.00  biblická hodina na faře

středa
12.30  náboženství ve škole I. skupina
18.00  cvičení sborového zpěvu

čtvrtek
16.00  biblická hodina v DPS
17.00  cvičení dětského pěveckého sboru

„Notička“
19.00  modlitební hodina

pátek
16.30  dorost (jednou za dva týdny)
18.00  přípravka učitelnů NŠ (jednou za

dva týdny)
19.00  mládež

sobota
18.00  setkání střední generace

(podle dohody)
neděle

10.00  nedělní bohoslužby
10.00  nedělní škola
17.30  staršovstvo (první neděle v měsíci)
19.00  modlitební hodina

18. října Den díkčinění

24. – 25. října přednáška s Mojmírem Kallusem: Situace na Blízkém východě

říjen párty pro děti

1. listopadu Sborové shromáždění

22. listopadu shromáždění v Rajnochovicích

Podzimní sborový program 2015




