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Prosinec 2005 – vánoce 
Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Pán blízko. 
                                                               Filipským 4,4-5 

Misál Jana ze Středy - iniciála P s motivem „Narození Krista“ (po r.1364) 

Milé sestry a bratři, vážení přátelé, srdečně Vás zveme na koncert Jiřího 
Smrže, (který bude následovat po vernisáži výstavy Tomáše Trojana ) 15. 12. 
2005 od 19 hodin v útrobách našeho sboru v Tulské 1.                          -red- 
 
Jiří Smrž (1954) 
Křesťanský folkový písničkář žijící v Písku. Vystudovaný stavební inženýr – země- 
měřič kromě původního povolání pracoval i jako profesionální hudebník, hudební 
dramaturg v soukromém rádiu, při zaměstnání vystudoval Lidovou (dnes Ježkovu) 
konzervatoř (obory skladba a text) a dnes se živí melioračními pracemi. Hrál se sku-
pinami Minnesengři a Sem tam, složil hudbu k folkovému oratoriu Královna sever-
ních záseků. Jeho hudba je netriviální, zcela zásadní význam v jeho tvorbě však mají 
texty: naprosto nezaměnitelné a originální, tématicky se pouštějící do záležitostí 
zdánlivě v písničce nepostižitelných, jasně nadřazující obsah nad hladce plynoucí 
formu, přitom básnivé, zvukomalebné. Hudebními publicisty a zasvěcenou veřejnos-
tí po právu vysoce oceňován, přitom vystupuje zřídka a (navzdory vysokému počtu 
složených písní) první desku vydal ve svých 48 letech. Obě uvedená alba nahrál 
s množstvím hostů a kapelovým zvukem, vystupuje zpravidla sám s kytarou. 
Diskografie: Dědičná krev (Ji-Ho Music, 2002), Poslední láska (Ji-Ho Music, 
2005). 

-toh- 
 
 
REDAKCE SD KATAKOMBY VÁM PŘEJE POŽEHNANÉ   
PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 

Pozvánka na koncert 



Milí přátelé, 
 

Kolik má církev (ČCE) členů? 
Podle posledního sčítání obyvatelstva asi 150 000. 
 
Jaký vztah má ČCE k bibli?  
Podobný, jako většina křesťanských církví: Starý i Nový zákon jsou základním 
textem, normou, vyznáním křesťanské víry. Bible není Božím slovem automa-
ticky, stává se jím však působením Božím. Starý i Nový zákon jsou rovnopráv-
ným svědectvím víry, křesťané však považují Nový zákon za nezbytné završení 
Starého zákona. 
   
Smějí duchovní v ČCE zakládat rodiny? 
Ano, většina našich farářů má svou rodinu. V naší církvi působí i ženy –  
farářky. 
 
Jak se ČCE staví k manželství?  
Manželství je darem, v němž dva lidé mohou zakusit zvláštní požehnání a radost 
nejužšího osobního vztahu, společné víry a společného založení rodiny. V zása-
dě je manželství nerozlučné. I do tohoto vztahu však vstupuje lidská křehkost  
a slabost, bible jí nazývá “hřích”. S lítostí je potom třeba přijmout i skutečnost 
rozpadu manželství. 
   
Jak vidí Vaše církev otázku homosexuality?  
Homosexualita je v naší církvi předmětem rozhovorů. Chceme být otevřeni  
novému zkoumání širokého kruhu odborníků včetně teologů při hledání původu 
a souvislostí homosexuality. Za podstatné považujeme vyznání, že lidé  
s homosexuální orientací jsou stejně jako ostatní součástí Božího stvoření a patří 
do prostoru Boží lásky i lidského porozumění. Z toho vyplývá naše pomoc  
homosexuálům při jejich úsilí o plný život uprostřed společnosti i církve. 
   
Jak je ČCE zajištěna ekonomicky?  
Stát zatím přispívá na platy duchovních. Veškerý život sborů zajišťuje církev  
výhradně z dobrovolných darů většinou svých členů. Připravuje se však odluka 
církve od státu, církev pak bude financovat svůj život z vlastních zdrojů. Kromě 
církevních budov (kostely, sborové domy, modlitebny, fary) většinou starých  
a za totality nedostatečně udržovaných, nevlastní církev žádný majetek ani si  
na něj nečiní nárok.   

Odpovídal Pavel Klinecký, farář ČCE 
                                                                                                                    

Na co se mě lidé nejčastěji ptají 
přichází advent a s ním znovu velká slavnost v našem sboru. Hned na počátku 
adventu, jak už je po léta zvykem. Slavnost konfirmace a letos i slavnost křtu. 
Křest jako Boží nabídka nového života v Ježíši Kristu. Nabídka života, který 
je svázán s církví. 
Konfirmace tuto "církevnost" ještě podtrhuje právě svojí v přísném slova 
smyslu "nebibličností", právě tím, že si ji církev "vymyslela", aby vyjádřila 
něco, co ji leželo na srdci. Je to církevní slavnost, kdy se konfirmovaný mladý 
člověk přiznává ke křtu a zároveň je zván k zapojení do života sboru již  
v určité dospělosti. Ty tam jsou doby, kdy byla konfirmace "skládáním účtů", 
ukázkou, co všechno se v nedělní škole, na biblických hodinách pro děti  
a konfirmačním cvičení mladý člověk naučil. Z obou stran, ze strany konfir-
movaného i ze strany sboru, tu jde o radostné připomenutí, co všechno nám 
Pán Bůh ve svém Synu nabídl a nabízí. 
A společenství církve je v této nabídce také. A to dokonce velice výrazně. 
Církev a evangelium. Evangelium a církev. Patří k sobě - tak to církev vyzná-
vá od svých počátků. Zcela samozřejmě patří k sobě. Ale tak těžko se tato 
samozřejmost předává. A tak moc bychom to předat chtěli. Obojí. Není to 
lehké prostě proto, že životní zkoušky nejsou někdy jednoduché a církev  
v nich někdy na evangelium zapomíná (přečtěte si, prosím, k tomu krátké po-
vídání Jana Spousty z katolického časopisu Getsemany). Ale patří k sobě. 
Evangelium a církev. 
Zažívám to v našem sboru a jsem za to vděčný. Znovu jsem si to uvědomil  
v době své 3 týdenní nepřítomnosti, kdy v mých představách narostly problé-
my v našem společenství do nepřekonatelných rozměrů. A jak se ukázaly  
titěrné ve světle setkání s vámi všemi na bohoslužbách. Společného setkání  
na Boží pozvání k naslouchání evangelia. 
A tak se znovu těším na letošní advent. Na očekávání příchodu našeho Spasi-
tele v našem sboru. Spolu s nově pokřtěnými - Anežkou, Katkou a Klárou  
a Matějem, který byl konfirmován. Těším se na očekávání ve společenství se 
všemi vámi. 
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Hvězda věčné naděje 
Josef Batelka  … jen ozvěna Tvého Slova 
 
 
 
Do řady dnů, korálů provlečených 
šedivou nitkou starostí, 
do mrtvých snů srdcí unavených 
dnes kdosi dých. - A spadl sníh 
s promrzlých větviček do závěje, 
a hle, jsou zelené 
a světla na nich planou, - 
je to slib naděje pro všechny raněné, 
že procitnou, že vstanou. 
 
A v hloubce očí pod řasami 
kouzlem hoří divná zář. - 
To světlo svící ozvěnami 
se mění v svatozář, - 
a na dně roste hvězda. 
Vidíš ji? - Hlubinou letí. 
Slyšíš ji? - Zpívá. 
To je ta vánoční hvězda dětí, 
to je ta půlnoční, 
jíž se rozednívá. 
 
Zazvoňte poplach s katedrál, - 
jen zvoňte, ať ji nepropase 
žebráček pastýř, mudrc král, 
ať každý za ní dá se. 
Ať dá se za ní 
hledat Betlém 
pro jesle lásky vzkříšené. 
Jen zvoňte, zvoňte bez přestání, - 
nedošli ještě ke svítání, 
nenašli Betlém, - ještě ne. 
 
 
 

  Okénko poesie 

Liber Viaticus Jana ze Středy - iniciála O s motivem „Klanění tř í králů“  (po r.1355) 

 
 
 
 
 
 
Žebráček, pastýř, mudrc, král, 
a také já, - a snad i ty: 
Nenašli ještě. - Už se stmívá. 
Už marně čekáš na chorál. 
V hlubině hvězda dohořívá, 
a k řadě dnů, starostí provlečených, 
k bolesti snů, bledých a nesplněných, 
jak nový korál připojuje čas 
sen o hvězdě, 
jež nedovedla nás. 
 
Však pro tu jiskru, 
jíž se propálila 
tmou našich marných tápání, 
naděje žije, věří, čeká, 
že přece jednou pro člověka 
tou hvězdou vzejde svítání. 
 
 
 

 
 
 
 



Milí přátelé, že následující týdny budou ve znamení Adventu, jistě  
nikomu netřeba připomínat. Toto období bývá naplněno očekáváním, 
duchovní přípravou, poslechem vánočních oratorií, návštěvami vzdále-
ných blízkých apod. Chtěla  bych vás proto touto cestou upozornit  
na Den lidských práv, který si budeme letos připomínat mezi druhou  
a třetí adventní nedělí. 
Česká sekce ACATu (Hnutí křesťanů za odstranění mučení) připravila 
na tento den setkání s chorvatskou právničkou Jadrankou Cigelj, která 
byla v 90. letech internována v srbském táboře Omarska na území  
dnešní Bosny a Hercegoviny. Po skončení války se paní Cigelj začala 
zabývat monitorováním válečných zločinů na ženách na území Bosny  
a Hercegoviny a spolupracovat s Mezinárodním trestním tribunálem  
v Haagu.  
Přiznávám, že toto téma příliš nepřispívá k adventnímu usebrání, ale 
přesto může být pro křesťana právě v tomto čase podnětné. Paní Cigelj 
je totiž věřící katolička, svůj „pobyt“ v Omarské dokáže reflektovat bez 
primitivní nenávisti a svoje mučitele přese všechno nepřestává považo-
vat za lidské bytosti. Své zkušenosti sepsala do knihy nazvané „Apartmá 
201“ podle žertovného pojmenování, jež dala jejich společné cele jedna 
ze spoluvězeňkyň.  
V rámci našeho programu, který bude probíhat 10. 12. od 13.00 hod. 
v Salesiánském divadle na Kobyliském náměstí (stanice metra C Koby-
lisy), uslyšíte několik ukázek ze zmíněné knížky a uvidíte tematický  
dokumentární film. Dalším bodem programu bude panelová diskuse 
s několika povolanými osobnostmi – za Úřad vlády pro lidská práva byl 
pozván S.Karásek, za ACAT M.Hulík a za filmové dokumentaristy  
T.Škrdlant. Podrobnosti a pozvánku naleznete na naší webové stránce 
acat.ecn.cz. 
 
douška: Česká sekce ACATu je početně nepatrná organizace, proto jsou 
všichni její sympatizanti a tajní příznivci srdečně vítáni. Těšíme se  
na vás. 

Michaela Otterová   
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Zdá se, že nedělní gastronomický výlet na Blízký východ se setkal  
ve sboru s příznivou odezvou. Byl jsem dokonce požádán, abych se podělil  
o některé recepty. Ty samozřejmě nejsou žádným rodinným tajemstvím, háček 
ale je, že některé ingredience nejsou zcela běžně dostupné (i když při troše 
běhání po biošopících se dá i v Praze sehnat v podstatě všechno potřebné).  
Nerad bych tak vypadal jako prodejce Vittorio z Nového Prostoru, který 
v receptářské rubrice tohoto bezdomoveckého časopisu popisuje úpravy garná-
tů, langust a jiných italských darů moře, které jsou samozřejmě běžně 
k dispozici pražským homeless. 

Napadá mě ale jedna dobrota, k jejíž přípravě není třeba nic zvláštní-
ho. Jde o lilek, klenot blízkovýchodní kuchyně, jehož tamní význam je možná 
větší, než má u nás bůček. V Čechách si s lilkem většinou nevíme moc rady 
(maximálně z něj uděláme celkem nevábný „řízek“), přitom je to černá perla. 
Ale k věci. Vemte pěkný čerstvý lilek a nad otevřeným ohněm (plyn, táborák, 
v nejhorším elektrický gril v troubě) ho pořádně opečte ze všech stran tak,  
že vznikne rozměklá hmota, kterou drží dohromady jen spálená slupka. Pozor 
– před opečením je nutné lilek usmrtit několika hlubokými bodnutími nožem, 
jinak vám nad ohněm vybuchne. Opečený lilek po vychladnutí rozřízněte  
podél napůl a z obou půlek vyškrábejte vidličkou obsah do mísy (slupku  
zahoďte na kompost). Přidejte olivový olej (hodně!), rozetřený česnek (já  
dávám i 3 stroužky, ale v tomhle jsem šílenec) a sůl (s mírou). Je možné přidat 
i pár kapek citrónu. Stále ochutnávejte, až to bude ono podle vašeho gusta. 
Mělo by to mít lahodně přičmoudlou chuť i vůni. Pokud vám něco zbude, 
nechte uležet a předložte svým milým jako studený předkrm s rozehřátým 
arabským chlebem (pitou). Jako varianta je možné přidat rozsekané rajče, čer-
né olivy a tahini (sezamová pasta, která vám v neděli chutnala) nebo místo 
tahini doma utřenou majonézu (pokud možno ne ty sra… z hypermarketu!). 
Lilkovou pastu doporučuji zejména mladým (duchem) párům, neboť má ku-
chařka říká, že správně připravený lilek má až vulgárně svůdnou chuť. 

 
               Pavel Jungwirth 
 
 
Recepty předávejte sestře Marii Ortové - buď osobně (v kostele) nebo e-mailem 
(ortova@jabok.cuni.cz). Děkujeme.                                                                         –red- 
 
 

Recepty 18 
Recept „blízkovýchodní“ aneb Chvála lilku 

Beseda ke Dni lidských práv 
- zaostřeno na Bosnu 
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Sandra Kalniete: V plesových střevíčkách sibiřským sněhem 
Vydalo nakladatelství Lubor Kasal, Praha 2005 
Z lotyšštiny přeložil Michal Škrabal 
 
V červenci nás upoutala v Lidových novinách recense na shora uvedenou  
knihu. Knihu jsme si opatřili až z druhého vydání, první bylo ihned rozebráno. 
Autorka knihy S.Kalniete je eurokomisařkou Lotyšska, dříve jeho ministryní zahra-
ničí. 
Kniha pojednává o osudu tří generací dvou lotyšských rodin, praprarodičů, prarodičů 
a rodičů spisovatelky deportovaných po sovětské okupaci Lotyšska v roce 1940  
a 1949 na Sibiř. Spisovatelka se také v roce 1952 na Sibiři narodila. S neuvěřitelnou 
krutostí a rafinovaností zasáhly orgány sovětské moci do osudů rodin pobaltských 
národů a trojí okupace (sovětská v r. 1939, německá v r. 1941 a po 2. světové válce 
opět sovětská) téměř z poloviny vyhladila lotyšský národ – v r. 1952 bylo v Lotyšsku 
pouze 52% Lotyšů. 
Deportované rodiny nejen nevěděly, ale ani neuměly pochopit, proč byly deporto-
vány, otcové byli odděleni od matek a dětí a zařazeni do jiných gulagů. Je těžko  
pochopitelné, jak mohli lidé v zoufalých podmínkách žít, pracovat a někteří dokonce 
přežít. 
Kniha je smutným dokumentem, jak komunistická sovětská moc si v ničem nezadala 
s brutalitou fašistickou. A proto – jak praví autor recense - „knihu by si měl přečíst 
každý, kdo alespoň trochu umí číst“ a my bychom toto doporučení jen podtrhli,  
neboť nejen že jde o zajímavý historický dokument – pobaltského národa – v češtině 
není zatím jiné dílo popisující moderní dějiny Lotyšska – ale i o obžalobu komunis-
tické totality sovětské vlády, usilující o vyhlazení okupovaného národa. 
 

M. a J. Koukolíkovi 
 
 

 

V plesových střevíčkách sibiřským sněhem 

Bezdomovec 
 
Ulicí tichých domů  
v čas nálad podzimních 
deštivou nocí jde tulák 
- a lásku hledá v nich. 
 
Za zavřenými okny 
snad tuší štěstí van, 
pohled laskavých očí, 
na vlasech měkkou dlaň. 
 
A zvuk veselých písní 
se z oken line ven. 
Sám a sám tmavou nocí. 

  Dar domova 

 
 
Rozlité pruhy světel 
mu ozařují líc, 
když smutnou slzu stírá 
do mokrých rukavic. 
 
Beznaděj srdce svírá, 
výtka zní do noci. 
Kdo z nás mu ruku podá, 
kdo umí pomoci! 
 
Posmíván bloudí městem, 
touží být cíli blíž 
tam u nebeské brány. 

Uvědomujeme si, jaké je to bohatství mít svůj domov? Ať už je zařízen přepychově 
nebo jen prostě, to není tak důležité. Záleží hlavně na jistotě, že máme své místo, které 
nám patří, kam se můžeme stále vracet mezi své blízké, kde máme svou základnu,  
své soukromí, pocit bezpečí. 
Že to není tak docela samozřejmé, jak by se zdálo, vidíme, když se rozhlédneme  
kolem sebe i po světě. Jsme neustále svědky různých přírodních katastrof, válek  
či lidských nenávistí, které statisíce lidí připraví o jejich domovy. Vzpomeňme třeba 
na koncentrační tábory, odsuny obyvatelstva, uprchlíky v Bosně a v Africe, zátopy  
a zemětřesení v Asii atd. Ne každému se podaří znovu někde vybudovat svůj domov  
a mnozí všelijak živoří. 
A ještě něco. Stále musím myslet na událost, která se u nás stala před časem. Kdosi 
polil spícího bezdomovce hořlavinou a zapálil. Takové hrůzy se dějí, patří mezi ně  
i teroristické útoky na náhodné osoby. Co vede k takovým činům? Jaké to ďábelství je 
skryto v člověku a jak je snadné mu podlehnout! Prosme Pána, aby nás ochraňoval  
od toho zlého a aby v našich srdcích vždy zvítězila jen Jeho láska! 
My věřící křesťané máme ještě jedno vzácné místo, které můžeme nazývat svým  
domovem. Je to společenství bratří a sester ve víře a v naději na věčný domov u naše-
ho nebeského Otce, jak vděčně vyznávali již naši předkové, třeba v písni „V sjití tomto 
pravme sobě jaká radost v Páně domě…“. 

    Jiřina Adamcová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           J.A. 

Liber Viaticus Jana ze Středy - dolní bordura s motivem „Zvěstování pastýřům“ (po r.1355) 
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S blížícím se koncem roku chceme připomenout odběr církevního tisku v roce 2006. 
Pro členy sboru (předplatitele) odebíráme dosud: 
 
Český bratr                         21 ks        ročně 18 čísel        předplatné Kč 200,- 
Evangelický týdeník  
(Kostnické jiskry)               14 ks             "     44                         "          Kč 440,- 
Bratrstvo                               4                  "     10                         "          Kč 120,- 
Protestant                              6                  "     10                         "          Kč 100,-
Křesťanská revue                  5                  "     10                         "          Kč 230,-  
                                                                                                        (senioři   160,-) 
Předplatné zde uvádíme podle stavu roku letošního. O změnách se zatím nehovoří.  
Jeden odběratel Kostnických jisker zemřel a nepodaří-li se najít ve sboru náhradu,  
odběr budeme muset snížit. Rádi bychom naopak zvýšili počet objednávaných výtisků 
Bratrstva, časopisu určeného naší mládeži. Nerozhodnou se někteří rodiče pro jeho 
kupování? 
Prosíme, abyste potvrdili svůj odběr uvedených časopisů pro příští rok, případně se 
přihlásili jako další předplatitelé. 

J. a E. Veberovi 
 
 
 
 
 
Rádi nabízíme k zamyšlení úvahu o církvi a evangeliu z časopisu Getsemany (7/2005). 
Je povzbudivé naslouchat, jak promýšlení svědectví církve jde skutečně napříč konfese-
mi.                                                                                                                                J.O.  
 
Pokud člověk nastoupí do novin jako elév, nejpozději na druhý den se dozví,  
že jediné skutečné zprávy jsou špatné zprávy. Utěšené, příjemné počasí není 
zpráva – tou je hurikán nebo palčivé vedro vedoucí k nezvladatelným lesním 
požárům. Přátelské posezení není zpráva – tou se může stát jen tehdy, pokud 
jeden z přátel vytáhne na druhého nůž. Poctivý politik klidně zastávající svůj 
úřad se nevejde do titulků – to dokáže jen ten zkorumpovaný nebo vyhledá-
vající konflikty. Média jsou plná katastrof, krizí a bouřkových mračen nad  
obzorem, dobrou zprávu abys pohledal. 
Kdyby však člověk místo do novin nastoupil na  druhou stranu barikády,  
do mocenských pozic ve státě nebo podnikání, zjistil by, že ani tam nemůže 
očekávat, že  se stane producentem radostných zpráv.  Zákony a  předpisy, 
smlouvy nebo dohody o ukončení pracovního poměru asi málokdo čte se slzou 
radosti v oku. 

Církevní tisk v našem sboru 

Radostná zvěst - hrozebná zvěst 

Dovoluji si vám vřele doporučit koncerty, které organizuje bratr farář Jaromír Dus 
spolu s vynikajícím klavíristou Radoslavem Kvapilem (za Mezinárodní společnost  
Antonína Dvořáka)  a  Vinohradským sborem.  Nejbližší  koncert  bude 6.12.  2005  
od 14.30 hod. a vystoupí na něm klavíristka paní Anna Máchová - Heryánová. 
Zároveň nabízím výtah ze zvacího dopisu bratra Duse.                                             J.O. 
 
 
Milí přátelé, 
 
zvu vás na pravidelná setkání, vždy první úterý v měsíci ve 14.30 hodin  
ve sboru ČCE na Vinohradech, která pořádají Vinohradský sbor spolu 
s Mezinárodní společností A.Dvořáka. 
Možná si také uvědomujete, že v naší, často až na jedince atomizované  
společnosti, navíc společnosti často tlačené k tomu, abychom počítali s tím, 
že rozhodující jsou síly trhu, mohou - podobně jako kdysi „útočištná měs-
ta“ - jakousi ochrannou funkci, ne-li dokonce ozdravnou funkci, sehrát  
právě pravidelná setkání s těmi, s nimiž si můžeme rozumět. Jako balzám 
na duši jsou chvíle, kdy se můžeme cítit bezpečni, nevydíráni vysokým 
vstupným, chvíle na které se můžeme těšit, také proto, že se sejdeme  
s přáteli. 
Myslím, že to, co nabízí vinohradské staršovstvo a Mezinárodní společnost 
A.Dvořáka, by mohla být dobrá nabídka mnoha lidem, jistě všem, kdo  
kdysi jezdili na evangelické brigády. Mohou si být jisti, že kdykoli, když 
mezi říjnem a červnem přijdou první úterý v měsíci odpoledne na Vinohra-
dy, potkají se nejen se špičkovou hudební kulturou, ale také s přáteli. Že  
si dokonce se svými přáteli mohou dlouho předem domluvit, že se na Vino-
hradech, právě při této příležitosti sejdou, protože vědí, že budou dveře  
otevřené! 
                   S pozdravem,  
                                         Jaromír Dus 

Koncerty na Vinohradech 
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A tak bychom mohli pokračovat až ke známé anekdotě o smutném klaunovi, 
kterého už nerozveselí ani návštěva cirkusu naordinovaná lékařem. Převaha 
neradostných zpráv nad radostnými je značná, podporována ze strany nabídky  
i poptávky. 
Jako v mnoha jiných věcech byl i tady Ježíš podivínem jdoucím proti proudu. 
Namísto mizerné noviny a neradostné zvěsti, které by mu jistě bývaly zajistily 
velký úspěch, začal svým posluchačům nabízet komerčně beznadějnou radost-
nou zprávu: Svět a náš život bude mít šťastný konec, Bůh nám odpouští a přijí-
má nás, jsme občany nového království lásky. 
My křesťané jako dobrou novinu, euangelion, dodnes  označujeme knihy,  
ze kterých se čítá v neděli v kostele. Jiná otázka je, zda se tak dá označit všech-
no, co vychází z křesťanských úst a per. Kdy jste se naposledy smáli při četbě 
náboženského tisku (ironické úsměšky se nepočítají)? Kdy vás nějaký oficiální 
církevní dokument roztančil nebo rozezpíval? Mnozí z nás si asi přiznají,  
že tomu je již drahně let, pokud si vůbec na nějakou takovou událost vzpo-
meneme. A co je horšího, leckterá církevní literatura se čte spíš s mrazením  
v zádech. Příkazy, zákazy, odsudky a rozsudky. Ano, radostná zvěst má i svoji 
neveselou stranu, určenou těm, kdo si před boží radostí schválně zacpávají uši. 
To jest – přinejmenším občas – určenou i každému z nás. Nicméně tato strana 
je stranou rubovou, není tím hlavním obsahem, ale jen vedlejším důsledkem. 
Stavíme-li ji přehnaně na odiv, jako bychom chodili v šatech obrácených  
naruby. 
Také proti tomuto přehnanému a negativnímu horlitelství, které se tím více  
přizpůsobuje tomuto světu špatných zpráv, čím silněji ho svými odsudky tepe, 
se obrátilo před deseti lety hnutí My jsme církev. V německy mluvícím katoli-
cismu zanechalo jeho vystoupení hlubokou stopu, třebaže, jak píše v bilančním 
článku Jiří Kohl, nebyl oficiálními místy přijat jediný z jeho požadavků. 
Mezi těmito požadavky je podle mého názoru nejdůležitější právě ten polední, 
o kterém mluvím. V němčině slovní hříčka: Frohbotschaft statt Drohbotschaft, 
radostná zvěst místo hrozeb. A je i nejsplnitelnější: Většinu z těch ostatních 
požadavků by měli plnit katoličtí hierarchové. Za tento – šíření radostné zprá-
vy – jsme odpovědni my všichni křesťané bez ohledu na hodnost a konfesi. 

 
Jan Spousta 

 
 

 

Kouř imský graduál - iniciála S s postavou Madony s děckem (z r .1470) 
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Theodor Beza Jako muž činu vyjíždí třikrát do Německa, aby se zde pokusil o sjednocení 
reformovaných a luteránů. V roce 1561 vedl ženevskou delegaci na konferen-
ci v Poissy, zde pronáší i veřejné vyznání své víry. Během první náboženské 
války zůstává ve Francii, a svým chováním prokazuje, že je více než dů-
stojným Kalvínovým nástupcem. Zvláště před přijetím břemene vůdcovství  
v Ženevě byl Beza mocným nezávislým hlasem a byl schopen promýšlet  
vojenské akce pro obranu kalvinismu lépe než opatrný Kalvín. 

K skutečnosti, že hugenoti byli schopni se v roce 1562 utkat se s královskou 
armádou, přispěla stejnou mírou vůdcovská schopnost hugenotské šlechty 
jako Bezova schopnost získávat stále větší vojenské příspěvky ze strany kal-
vínských sborů. Na podporu hugenotů píše traktát Droit des Magistrats. 

Po Bartolomějské noci (1572) využívá svého vlivu, aby zajistil uprchlíkům 
pohostinné přijetí v Ženevě. 1574 píše své De jure magistratuum ve kterém 
protestuje proti tyranii v náboženských otázkách a dokazuje, že je legitimní, 
aby se lidé bránili hanebně vykonávané moci třeba se zbraní v ruce. 

Jako doklad přesvědčení, že jsou schopni sdílet společnou víru, organizoval 
Beza projekt vytvoření „harmonie“ vyznání víry, publikovaný v Ženevě  
v roce 1581. Zde byly tematicky seřazeny výtažky z několika vyznání luterské 
reformované a anglikánské církve, aby se ukázal jejich soulad. 

Beza je považován za hlavního obhájce všech reformovaných církví ve Fran-
cii, zvláště ceněna je jeho služba na konferenci v Poissy. 

Nemalé jsou rovněž Bezovy zásluhy na poli biblistiky. Měl lví podíl na vydá-
ní řecké a latinské verze Nového zákona a spolupracoval na vydání biblického 
Kodexu D (resp. Codex Bezae Cantabrigensis) a Kodexu Clarmontanus. 

Sečteno a podtrženo: Bez toho, že by byl velkým dogmatikem jako jeho mistr 
nebo kreativním geniem na duchovním poli, prokázal Beza kvality, které jej 
učinily známým jako humanistu, exegetu, řečníka a vůdce v náboženských  
a politických záležitostech a kvalifikovaly ho na vůdce v kalvinistů v celé  
Evropě. 

Beza zemřel v Ženevě 13. října 1605. 
Veronika Handová  

Francouzský teolog Theodor Beza, první životopisec a zvolený nástupce  
Kalvína, pocházel z burgundské šlechty. Narodil se ve Vézlay 24. června 
1519. V prosinci 1528 začíná studovat u významného německého teologa 
Melchiora Wolmara. Když v roce 1534 František I. sepsal edikt proti změnám 
v církvi, vrací se Wolmar do Německa. Beza se na přání svého otce vrací  
do Orléansu, aby zde studoval práva. Strávil zde čtyři roky (1535–1539).  
Tato činnost mu přinášela málo radosti, více jej těšilo čtení dávných klasiků, 
zvláště Ovidia, Catulla a Tibula. Publikoval sbírku latinských básní Juvenilia, 
která jej učinila slavným, i když ji společenství kolem Kalvína na morálním 
základě odmítalo. 

11. dubna 1539 obdržel licenciát práv, a jak jeho otec rozhodl, šel do Paříže, 
kde si zařídil praxi. Strávil zde dva šťastné roky a v roce 1544 se zasnoubil  
s mladou dívkou nižšího rodu Claudine Denoese. Slíbil jí, že zasnoubení  
zveřejní tak brzo, jak jen bude moci. V té době onemocněl a „trápení těla  
mu vyjevilo potřeby ducha“: prošel změnou smýšlení a přijal myšlenky refor-
mace. 

Kalvín, se kterým se znal již z doby svých studií u Wolmara, jej v té době po-
žádal, aby nahradil zemřelého básníka Clementa Marota a pomohl Kalvínovi 
dokončit jeho tzv. Ženevský žaltář. Kalvínovým cílem při tom bylo přepsat 
žalmy do veršů tak, aby se mohly zpívat při liturgii. Tato práce trvala 25 let. 
Beza se této práce zúčastnil 18 let, přepsal do veršů 101 žalmů a v roce 1562 
celý spis i vydal. Vzbudil tím velký ohlas – jen do Francie bylo posláno  
27 tisíc výtisků. 

V roce 1548 utíká Beza do Ženevy, kde se znovu setkává s Kalvínem a brzo 
se stává Kalvínovým blízkým přítelem a hlavním pomocníkem. V letech 
1549–1558 zastává Beza místo profesora řečtiny na Akademii v Lausanne. 
Zde píše De haereticis a civili magistratu puniendis (1554), obranu role Kalví-
na a ženevských úředníků v nechvalně známém Servetově procesu, jenž  
skončil upálením tohoto humanistického lékaře. 

V roce 1558 se Beza stává profesorem řečtiny v Ženevě a od roku 1564  
je Kalvínovým nástupcem ve funkci profesora teologie ženevské univerzity. 
Zde publikuje několik edicí Nového zákona a píše některé dogmatické studie. 
 


