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Děkujeme, nebeský Otče, že jsi poslal svého Syna na tento svět. Děkujeme, že On stále
vchází do našeho nitra a prozařuje všechny temnoty života. Děkujeme za milost a ujištění v
Kristu. Prosíme o tvé požehnání, ať se dokážeme radovat, a jako tvé děti nacházíme světlo
pokoje i přes neklid světa. Vyprošujeme vše dobré pro naše rodiny i naše blízké a též
přejeme tvé Světlo všem lidem.

Slovo úvodem
Starozákoníka doc. Jiřího Beneše jsme se
ptali, jak „na Vánoce poukazuje Starý
zákon…“ Víme přeci, že už ve Starém
zákoně bylo lidstvo proroky připravováno na
příchod Mesiáše až po tu chvíli, kdy nastal
ten onen čas zpřítomnění, kdy slovy
profesora Beneše: „Mágové se zřekli moci,
kterou nad nimi uplatňovaly jiné mocnosti, a
odevzdali se právě narozenému králi Židů
uznávajíce tím jeho vítězství a moc nad
sebou.“ Okamžik, kdy „v té krajině byli
pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v
hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál
anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem
nich. Zmocnila se jich veliká bázeň,“ píše se
také v Lukášově evangeliu. Představuji si, že
se všude kolem nich rozprostřela
všeobjímající láska, která hřála „jako teplá
deka“ – DOBRO. A jak říká další přispěvatel
do našeho časopisu profesor Evangelické
teologické fakulty Pavel Hošek – dobro, je
abstraktní výraz, který si překládá slovem
krása a slovem láska. „Když procházím
lesem a vidím kolem sebe krásu, ze které se
tají dech, naplňuje mě to vděčností a radostí,“
říká Pavel Hošek.
Ptám se tedy i vás, sestry a bratři, jste
připraveni vidět krásu kolem sebe? Máte stále
dětsky oči otevřené, slyšíte vzdáleně cinkající
zvuky zvonečků a vašeho srdce, jež ohlašuje
příchod Božího Syna? Přeji vám všem, milí
čtenáři, posilu a povzbuzení z příchodu
našeho Pána také do vašeho světa.
 

Pavel Pechanec, biskup královéhradecký 
Církve československé husitské
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Milé sestry a milí bratři, milí přátelé,

když jsem psal první úvodník tohoto roku, do
našich domovů se okny slunečními paprsky
prodíralo jaro. Otevíral se před námi vlastně
nový rok, období, které jsme nazvali Rokem
POKOJE. Ve srovnání se současností je nám
tento čas již velmi vzdálený. Vzpomínáte? V
té době jsme se v zaměstnání museli
například 2x týdně testovat, do společných
prostor jsme chodili v rouškách, stále jsme se
zamýšleli nad mimořádnými, ochrannými
opatřeními nebo řešili očkování.
Nepříjemné záležitosti my lidé moc rádi
vytěsňujeme, a tak jsme pokojně a s úlevou
prošli létem i podzimem a nyní stojíme na
prahu ADVENTU. Období, které snad
všichni máme rádi.
Latinské slovo „adventus“ znamená příchod.
Oslava příchodu Božího Syna ovšem nemusí
být jen oslavou dávné historie nebo
„pozemským“ zdobením období před
Vánocemi. Příchod Krista na svět je také
připomínkou, že On může stále vcházet do
našeho nitra. Přišel kdysi na tento svět a
přichází k nám, abychom byli Božími dětmi.
Je jedním z nás, aby proměňoval naše životy
a vedl nás. Být s ním ve Světle znamená lépe
sloužit Bohu i lidem.
Předvánoční čas znovu přichází... Je to
období plné zážitků, vůní, pocitů a
vzpomínek, a proto mu rádi věnujeme
také další číslo Mostů. Je tomu tak
vlastně v našem časopise každý rok,
věříme ale, že opět nabídneme jiný úhel
pohledů. S Vladimírem Hrabou se
podíváme za symbolikou Vánoc, Martin
Chadima nám připomene historii stavění
betlémů, náš vězeňský kaplan David
Smetana nám přiblíží, jak tráví Vánoce
lidé, kteří „překročili hranice toho, co
společnost toleruje.“ 
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Při tvé poslední návštěvě u nás v Hradci jsem z tebe měl
pocit, že plně naplňuješ tvrzení A. J. Heschela, o němž se
zmiňuješ ve své nové knize Chasidské příběhy, že „svět je
prostoupen duchovní září, kterou může zakusit každý.“
Nemýlím se? Vidíš to opravdu tak?
Ano, věřím, že svět je prostoupen duchovní září a jsou chvíle,
kdy ji i vidím a vnímám. Ale samozřejmě jsou i chvíle, kdy se
z této pravdy stane prázdná věta. Zakladatel chasidského
hnutí Baal Šem Tov říkal, že i nejjasnější světlo dokáže
zakrýt nepatrná lidská ruka, když si ji držíme před očima.
Myslím, že vím docela přesně, co má Heschel na mysli, když
říká, že „základní lidskou zkušeností je úžas“. Úžas nad
zázrakem bytí. Ostatně, něco velmi podobného říkal i Václav
Havel, život je podle něj „radostnou spoluúčastí na zázraku
bytí“. Ale zároveň je pravda, že my lidé býváme vůči zázraku
bytí slepí nebo nevšímaví. Chasidská duchovní cesta, kterou
Heschel hlásá, je cestou vystupňované vnímavosti vůči svaté
Přítomnosti, prostupující veškeré stvoření. „Hospodina stále
před oči si stavím,“ zpívají chasidé spolu s žalmistou. A
základním východiskem chasidské spirituality jsou slova
proroka Izajáše: „Celá země je plná Boží slávy.“ Mám dojem,
že jsem to tak vždycky cítil, i když jsem pro to dlouho neměl
slova. Nejsilněji jsem to zažíval v dětství. V jistém smyslu se
celý svůj dospělý život snažím dívat na svět pohledem
malého dítěte, doširoka otevřenýma, žasnoucíma očima. Pak
je každý okamžik příležitostí k setkání se skrytou Slávou pod
povrchem jevů. Jak říká básník Robert Browning: „Země je
plná nebe a každý obyčejný keř hoří Bohem. Avšak jen ten,
kdo to vidí, zuje své opánky. Ostatní sedí kolem a trhají
ostružiny“.

Jak to bylo s tebou, vyrůstal jsi ve věřící rodině, nebo svět
víry byl pro tebe cestou samostatných objevů?
Rodiče nás vychovávali v duchu laskavého sekulárního
humanismu. Hlavní duchovní tradicí naší rodiny, dá-li se to
tak nazvat, byla láska k literatuře. Můj dědeček byl židovské-

3

ho původu, takže zájem o židovství patřil k naší rodinné
kultuře, ale nešlo o náboženskou víru. První opravdu
duchovní zkušenost jsem zažil ve třinácti letech nad knihami
Jaroslava Foglara. Foglar mě úplně očaroval, probudil ve mně
palčivou touhu po kráse a ušlechtilosti, otevřel ve mně
hlubiny, o kterých jsem neměl tušení. Jeho knihy ve mně
probouzely zvláštní stesk, takovou těžko popsatelnou směs
radosti a smutku. Později jsem se u C. S. Lewise dočetl, že
setkání s krásou probouzí v srdci člověka touhu, kterou nic
pozemského nedokáže naplnit. Ano, přesně to jsem zažíval
nad zažloutlými stránkami foglarovek z první republiky.
Když mi bylo devatenáct, nabralo mé duchovní hledání
konkrétnější obrysy. Seznámil jsem se s několika křesťany.
Byli to „lidé neučení a prostí“, zatímco já jsem byl poněkud
arogantní intelektuál se zálibou v abstraktních debatách. Jako
zkušený slovní šermíř jsem nad nimi znovu a znovu slavně
vítězil jedovatými bonmoty a vysmíval jsem se jejich
pošetilým názorům. Oni se nechali porážet a urážet a dolévali
mi čaj a hostili mě sušenkami a byli laskaví a vůbec mi moji
jízlivost nevraceli. A já jsem najednou oněměl. Protože něco
takového jsem nikdy v životě nezažil. Měl jsem dojem, že
mají v sobě něco z jiného světa, nějaký vnitřní zdroj
laskavosti, něco, o co já jsem v životě ani nezavadil. A
všechna moje slovní vítězství mi připadala nicotná a síla
mých argumentů ubohá ve srovnání s tím, co jsem jim viděl
na očích. A tehdy jsem se také poprvé a nesměle začal modlit.

Napsal jsi řadu knih s duchovním přesahem. Píšeš tak, že se
člověk s lehkostí může ponořit do tématu – jsi výtečný
vypravěč. Proč je umění vyprávění příběhů tak důležité?
Ve starověkých kulturách bylo vyprávění příběhů chápáno
jako svaté umění s nadpřirozenými účinky. Příběhy totiž
působí kouzelnou mocí, pokud jim pozorně nasloucháme.
Vyprávění je něco jako pozvání do příběhového světa.
Člověk, který toto pozvání přijme, ocitne se ve zvláštním
prostředí, stane se na chvíli jednou z dějových postav. A tento 
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prožitek nezůstává bez následků. Když se ponoříme do
příběhu a na chvíli jsme jeho součástí, něco se s námi stane.
Když se pak zase vynoříme, zavřeme knihu a rozhlédneme se
kolem sebe, vidíme svět trochu jinýma očima. Nikdy
nezapomenu na to, jak pro mě po přečtení Foglarovy Záhady
hlavolamu nabyla nejstarší městská čtvrť Jičína, kde jsem
tehdy bydlel, jinou kvalitu, jako by se z ní stala bájná
Stínadla. Malá rokle za Jičínem se proměnila v Jezerní
kotlinu, ohbí jičínské říčky Cidliny se stalo Foglarovou
Sluneční zátokou. Díky čtenářským výpravám do
foglarovského ráje se proměnil svět před mýma očima. Ano,
příběhy nás mění, mění způsob, jakým vnímáme skutečnost i
jak chápeme sami sebe. Martin Buber říká, že když se příběh
vypráví správně, způsobuje to, o čem vypráví. A dodává:
„Můj dědeček byl chromý. Jednou ho prosili, aby vyprávěl
něco o svém učiteli. A tak jim začal líčit, jak svatý Baal Šem
při modlitbě skákal a tančil. Můj dědeček vstal a vyprávěl, a
vyprávění ho strhlo natolik, že najednou začal sám skákat a
tančit, aby ukázal, jak to dělal mistr. V tu chvíli se uzdravil.
Tak se mají vyprávět příběhy.“ 

Otázka na okraj... Umíš dobře vyprávět i vtipy? :)
Vlastně ne. Zábava na objednávku mi nikdy moc nešla.
Požadavek legračnosti je pro mě spíš zneklidňujícím
břemenem. Při přednáškách se se studenty smějeme hodně,
jenže to musí přijít samo. Humor je podle mě něco jako
Múza. Přichází, kdy sama chce. Najednou něco zajiskří,
zamává křídly, jako radost, která se roztančí, jako hudba,
která se rozezní. Ale plánovat to nedokážu.

Lidské slovo má velkou moc, může pohladit, povzbudit i
drtit. Vybavuješ si nějakou chvíli, kdy jsi slovem,
vyprávěním něčemu výrazně „pomohl“, ať už v kladném či
záporném smyslu?
Nejvíc na mě padá bázeň z moci slov, když slyším některé ze
svých dětí, jak citují něco, co jsem jim řekl, když byly malé.
Takové ty strašné věty jako „podívej se na sebe, jak vypadáš" 

život k nepoznání. Já jsem těch svých pár koktavých vět řekl
své ženě před třiceti lety. A hle, ty zajíkavé věty se staly
začátkem příběhu, ze kterého vzešly i čtyři lidské bytosti,
naše děti, které by se nenarodily, kdybychom se s manželkou
minuli.    

Naše lidství je vtaženo do slabostí a různých stínů.
Setkáváme se ovšem také i s vnímáním krásy a Ducha. Jak
se člověk může otevřít „dobru“? 
Slovo dobro je trochu abstraktní, proto si s ním někdy nevíme
rady. Překládám si ho slovem krása a slovem láska. Když
procházím lesem a vidím kolem sebe krásu, ze které se tají
dech, naplňuje mě to vděčností a radostí. A zatímco v přírodě
žasnu nad zázraky stvoření, ve vztazích mezi lidmi zase stále

znovu potkávám lásku. Tu zázračnou kvalitu, která stejně
jako krása odkazuje ke svému nebeskému zdroji. Jak to
krásně vyjádřil Martin Buber ve své knize Já a Ty: „Linie
vztahů se protínají ve věčném Ty. A každé jednotlivé Ty je
průhledem k němu.“
 
Blíží se Vánoce, jak vzpomínáš na Vánoce v dětství?
Na Vánoce jsem se vždycky těšil už od září. Výhled k
přicházejícím vánočním svátkům mě držel nad vodou v době,
kdy končily prázdniny a začínal školní rok. Vždycky jsem
jako dítě velmi silně vnímal symboliku vánočního světla,
které zářilo ze svíček a lampionů a přemáhalo zimu a tmu.
Naplňovalo prosincové večery pocitem domova a svatého
tajemství. Přesně to vystihuje C. S. Lewis v prvním díle
Letopisů Narnie, když popisuje bezútěšnou situaci pod
nadvládou zla tak, že v onom nešťastném věku v Narnii byla
„stále zima, ale nikdy Vánoce“. Když jsem tu větu četl
poprvé, uvědomil jsem si, že už jako dítě jsem to takto
vnímal. Že jediné, co mi dávalo sílu přežít a vydržet chlad a
temnotu zimy, bylo světlo Vánoc. Jako dítě jsem neznal
teologický význam vánočního příběhu, a přesto jsem nějak
tušil, co znamená tajemství Vánoc, co znamená dávání dárků
na Štědrý večer. Že všechny ty barevné balíčky pod vánočním
stromkem jsou vtělením Lásky, hmatatelným ujištěním toho,
že jsem milován. A že ta kouzelná síla, která vládne v naší
rodině a drží ji pohromadě, je láska. 

A jak prožíváš Vánoce nyní se svou rodinou?
Zjistil jsem, že strážci a správci vánočního tajemství jsou děti.
Učím se od svých dětí, co znamenají Vánoce. Každý rok
znovu. Mám dojem, že tomu nějak rozumějí víc a líp než my
dospělí. O vánočních svátcích trávíme co nejvíc času spolu. V
krásném prostředí lesů a kopců Posázaví, kde býváme o
vánočních prázdninách. A celý kraj se na těch několik
prosincových dní promění v Narnii. 

Mnohdy je kolem nás slyšet naříkání nad stavem světa. I
křesťané docela jistě umí přidat k výčtu nepravostí mnohé z
nešvarů. Kde můžeme čerpat naději?
Pan profesor Heller říkával, že jako věřící smíme v každé
situaci spočinout v důvěře, že tento svět a jeho budoucnost
jsou v dobrých rukou. Ta věta mi ve své prostotě obyčejných
slov dává sílu. Jan Sokol říkal něco podobného: věřící člověk
smí spoléhat na to, že dobro je silnější než zlo. Václav Havel
vyjádřil husitský odkaz českých dějin podobně prostou větou,
která má nesmírnou sílu: Pravda a láska zvítězí nad lží a
nenávistí. A velikonoční příběh, jak ho vypráví Matouš,
Marek, Lukáš a Jan, potvrzuje odvěkou moudrost pohádek, že
láska je silnější než smrt. Já na to vsázím. 

Není tedy optimismus křesťana jen čímsi falešným a
prázdným?
Optimismus může být falešný a prázdný, ale naděje je něco
jiného. Je to důvěra v Dobro. K víře nepatří přesvědčení o
tom, že každá situace nutně skončí happy endem. Jak to
pěkně formuluje už zmíněný Václav Havel: naděje není
přesvědčení, že něco dobře dopadne, je to jistota, že něco má
smysl, bez ohledu na to, jak to dopadne.

Psal jsi o Tolkienovi, Foglarovi, Lewisovi, Setonovi,
prozradíš nám, jakými tématy se zaobíráš nyní?
Dokončuju komentář k biblickému příběhu proroka Jonáše.
Ten příběh mě odjakživa fascinuje. Mimo jiné tím, jak moc 
 

nebo „a ty si myslíš, že je někdo
zvědavej na tvůj názor?“ nebo

jen „vypadni“. Opakovaně
jsem se až po letech dozvě-

děl, že po nějaké takové
mojí větě, kterou jsem
vzápětí pustil z hlavy,

dlouho brečely do polštá-
ře. Ve slovech je obrov-
ská moc, k dobrému i ke

zlému. Třeba ta většinou ne-
obratná slůvka vyznání lásky,
která mají moc změnit lidský



Starý zákon a Vánoce

Ukazuje něco ze Starého zákona k Vánocům? Z evangelijních
zpráv jen autor Matoušova evangelia zmiňuje dva
Hospodinovy výroky, které se bezprostředně a výslovně
vztahují k události narození Ježíše – mesiáše (tj. pomazaného
krále). Nejprve je to výrok zaznamenaný Izajášem: „Hle dívka
otěhotní, porodí syna a dá mu jméno Immanuel.“ (Iz 7,14;
ČSP) Narození tohoto „syna“ má být znamením, které nabízí
Hospodin judskému králi Achazovi jako doklad pravdivosti
ujištění, kterého se mu od Boha dostává. Achaz však znamení
odmítá, ale Hospodinův výrok platí dál. Možná proto, aby
mnohem později jej na Ježíše vztáhnul posel z nebe. Anděl
Páně tak učinil pro Josefa, aby uvěřil, že může přijmout Marii
za ženu, i když je těhotná (Mt 1,20-21). 
Druhý text ze Starého zákona (měli bychom ale říkat: z
Tanachu) se k události Vánoc vztahuje mnohem těsněji. Je to
také Hospodinův výrok, pronesený ovšem jiným prorokem,
ale ve stejné době (8. stolení př.o.l.), neboť Micheáš a Izajáš
byli současníci (Iz 1,1; Mi 1,1). Hospodin oslovuje judské
město Bét lechem slovy: „A ty, Betléme efratský, který jsi
nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde
ten, kdo bude vládnout nad Izraelem, ten, jehož původ je ode-
dávna, ode dnů věčných.“ (Mi 5,1; ČSP) Tento
Hospodinův výrok má silný spirituální poten-
ciál. V Matoušově evangeliu jej dobře znají,
v paměti uchovávají, a proto také hned citují
„všichni velekněží a učitelé Zákona“ jako
odpověď králi Herodesovi na otázku: „Kde
se má mesiáš narodit?“ (Mt 2,4) Herodes
k této otázce došel proto, že byl tázán mágy
„od východu“ (tj. astrology, věštci, čaroději),
které „hvězda“ vypudila na cesty, aby se poklo-
nili „právě narozenému králi Židů“ (Mt 2,1-2).
Mágové pochopili, že je to významná postava a
klaněním mu chtějí vyjádřit svou podřízenost, chtějí mu dát
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najevo, že je králem i pro ně, že ho chtějí a budou považovat
za svého vládce a nechají jej, aby o nich rozhodoval. Toto
gesto tak vlastně vypovídá o jejich náboženské konverzi.
Klanění se je totiž forma odevzdání se poraženého vojáka
vítěznému veliteli. Mágové se tím zříkají moci, kterou nad
nimi uplatňovaly jiné mocnosti a odevzdávají se „právě
narozenému králi Židů“ uznávajíce tím jeho vítězství a moc
nad sebou.
K mágům se zpráva o tomto „králi Židů“ ovšem nedostala z
knih, nýbrž prostřednictvím toho, čemu se věnovali, tj.
prostřednictvím hvězd, které sledovali (nebyli to však
astronomové). K židovským „velekněžím a zákoníkům“ se
dostala písemně (Mt 2,5-6), leč neměla nad nimi takovou
moc, jakou měla nad mágy hvězda, tzn. nepřivedla je do
blízkosti „právě narozeného krále“ Ježíše, aby se mu spolu s
mágy poklonili.
Znalci Písma citují Hospodinův výrok z Mi 5,1 jenom
proto, aby poukázali na místo narození Ježíše. Dávají tím
najevo, že také cosi vědí, ale nevyvozují ze svého poznání
nic. V tom je mágové duchovně předběhli, protože oni ze
svého  poznání  něco vyvodili a dali to najevo tím, že se vy-
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mi Jonáš svými špatnými vlastnostmi připomíná mě... :) A
také tím, jak je zarputilost prorokova nádherně přemožena
Božím milosrdenstvím. 

Jaké je tvé životní motto?
Celý uplynulý rok jsem se zabýval chasidskými příběhy.
Moje životní motto se v čase několikrát změnilo, ale v
současné době je to úžasná píseň chasidského rebeho Levi
Jicchaka z Berdičeva: „Kde chodím – ty! Kde stojím – ty! Jen
ty, zase ty, pořád ty! Ty, ty, ty! Dobře se mi daří – ty!
Všechno se mi zmaří – ty! Jen ty, zase ty, pořád ty! Ty, ty, ty!
Nebe – ty, země – ty, nahoře – ty, dole – ty, na každé cestě, v
každičkém městě jen ty, zase ty, pořád ty! Ty, ty, ty!“

Děkuji Ti za rozhovor a přeji klidnou mysl, silného ducha a
požehnané svátky vánoční.

PAVEL PECHANEC

Doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D., 1961. Vedoucí Katedry biblistiky a judaistiky HTF UK v Praze, jakož i
vedoucí Oddělení biblistiky, Katedry biblistiky a judaistiky HTF UK v Praze. Specializuje se zejména

na Starý zákon a hebrejštinu. Jiří Beneš přednáší, publikuje v různých periodikách
a popularizuje Starý zákon na Českém rozhlase. 

dali na několikadenní pouť za „právě narozeným krá-
lem Židů“. Citovaný Hospodinův výrok je ovšem

mnohem bohatší. Neobsahuje pouze upozornění
na místo mesiášova narození. Jeho těžiště ne-
ní místo (Bét lechem – „dům chleba“), nýbrž
sama postava mesiáše, který v Hospodinově
výroku je bezejmenný, či spíše nepojmeno-
vatelný „vládce“. Anděl Páně pro něj určuje

jméno: Ježíš; Mt 1,21. Mágové mluví o „krá-
li“, ale Hospodin jej označuje výrazem „vládce“

(hebr. móšel). „Vládce“ je slovo odvozené v heb-
rejštině od slovesa m-š-l, které znamená uřknout, ovlá-

dat výrokem, házet mocná slova.Výraz ukazuje, jakým způ-

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_rozhlas


Mnohé naše sbory nezapomínají na tradici
stavění betléma. Loni, kdy již touto dobou byly

figurky po roce vybaleny z krabic, jsme vás
prosili o zaslání fotografií betlémských scenérií.

Z těch, které měly alespoň trochu dobrou
tiskovou kvalitu, dnes vybíráme.
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sobem bude tento „vládce“ vládnout: svou řečí, svými slovy
bude pást svůj lid a stane se pro ně pokojem (Mi 5,3-4). Tedy
jinak, než to dělali králové, které Boží lid zná. „Všichni
velekněží a učitelé Zákona“ tuto skutečnost z nějakého
důvodu oslabují, když místo „vládce“ použijí výraz „vévoda“
(Mt 2,6). Město „Betlém“ dostává význam až v souvislosti s
vládou tohoto ohlášeného „vládce“. Teprve pak představuje
místo hojnosti „chleba“ jako předzvěst budoucího mesiášova
království (přídomek „efratský“ označující úrodnou zemi,
čímž se „Dům chleba“ stává zaslíbení dostatku, který bude
příznačný pro mesiášovo království). I v minulosti k sobě
ovšem „Betlém“ jako místo naděje přitahoval pozornost: např.
zmučené vdovy Noemi a její snachy Rút. A právě v
„Betlémě“ se pak Rút narodil děda budoucího vládce Davida,
který se stal prototypem mesiáše.
Přídavné jméno „nejmenší“ má v Hospodinově výroku
upoutat pozornost na bezvýznamnost a druhořadost
„Betléma“, tedy na kontrast ubohého místa s postavou
mimořádného významu. To by při spojení mesiáše s
Jeruzalémem vůbec nevyniklo. Evangelia tento kontrast
ovšem vyjadřují jinak: chlévem a novorozencem. 
„Vládce“ však v Betlémě nemá zůstat. Hospodin řekne, že z
Betléma vyjde. A pak dvěma způsoby upozorní na to, co bude
pro tohoto „vládce“ typické: „Z tebe pro mě vyjde, aby byl
vládcem v Izraeli.“ Tak to zní z doslovného překladu a ČEP je
tomu velmi blízko: „Z tebe mi vzejde ten, kdo bude vládcem
v Izraeli.“ Tedy ne „nad Izraelem“, jak uvádí ČSP. Mesiáš
totiž nebude vládnout shora, nýbrž zevnitř. Nebude vládnout
nad Božím lidem ale v Božím lidu. Bude Boží lid ovládat
zevnitř a Boží lid se stane místem, odkud bude „král Židů“
vládnout. Izrael se tedy stane mesiášovým královským
palácem, chcete-li, „chrámem Ducha“, jak tuto skutečnost
popisuje apoštol Pavel v obou listech do Korintu (1 K 3,16-
17; 6,19; 2 K 6,16). S mesiášem je tedy spojen úplně jiný a
nový typ vlády. Taková vláda je charakteristická pouze pro
„vládce“ nového věku, tedy pro „právě narozeného krále
Židů“ – Ježíše. 
A k tomu si musíme ještě všimnout, že Boží lid je v
Hospodinově výroku označen jménem „Izrael“. To je také
důležité sdělení s velkým duchovním potenciálem. „Izrael“
není pojmenování pro etnikum, nýbrž pro společenství, které
je Pánem Bohem poznamenané podobně, jako byl Bohem
poznamenán první nositel tohoto jména, Jákob po svém
zápasu s Bohem u proroka Jábok (viz. 1 Moj 32). Božím
lidem, který je mesiášovým královským palácem jsou tedy ti,
kteří jsou Bohem poznamenáni, a proto podobně jako Jákob
Bohem přejmenováni na doklad toho, že jim Bůh proměnil
jejich totožnost, identitu jako Jákobovi. 
A to poslední, co v souvislosti s Hospodinovým výrokem
citovaným v Matoušově vánoční zprávě o narození Ježíše
nesmíme přeslechnout, je toto: „Vládce“ vychází z Betléma a
jde „ke mně“, tj. k Hospodinu. To o něm již Bůh ví, ačkoli je
to teprve miminko. Jenže Hospodinovy výroky jsou
vícevrstevnaté. A zde Hospodinovo sdělení také znamená, že
„právě narozený král Židů“ bude vládnout „pro Hospodina“.
A jelikož je „vládce“, tak bude vlastně existovat „pro
Hospodina“. O Ježíšovi Bůh předpověděl, že žije pro Boha a
je mu tedy zcela k dispozici. Dominantním rysem tohoto
„vládce“ je jeho sounáležitost s Bohem. 
Vládne-li nám takový „vládce“, pak i my budeme Bohu
blízko a žít pro Hospodina. Proto se mu v době Vánoc také
přicházíme poklonit jako svému Pánovi a tím znovu odevzdat
tak, jak to před námi učinili a jak nám to svým příkladem
ukázali pohanští mágové.                  

 JIŘÍ BENEŠ
Vyřezávaný betlém pana Pekárka ve Dvoře Králové nad Labem.

Kolorovaný betlém v náboženské obci Přepeře.
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slavnostech viděli nedůstojný a dětinský zvyk. Tradici
nezničili ani komunisté, jakkoli se soudruh Antonín
Zápotocký pokusil lidu vsugerovat, že Betlémskou hvězdu
nahradily hvězdy z dalekého sovětského východu. Stavění
Betléma vytvořeného ze všech myslitelných i nemyslitelných
materiálů se všemi figurkami lidí i zvířat, slavnosti s ním
spojené, to vše patří do historie křesťanského náboženství,
ano, i víry. Je na každém z nás, nakolik je schopen v tom či
onom Betlémě vidět starodávnou pouťovou atrakci pro
potěchu prosťáčků, nebo odlesk Boží slávy a záchvěv radosti
z narození Božího dítěte. 

MARTIN CHADIMA 

Italský řeholník františkánského řádu, spisovatel a básník Tomáš z Celana sepsal první životopis
zakladatele řádu Františka z Assisi. V něm nalézáme i pasáž, která se vztahuje k našemu tématu. Byl

to totiž František, který měl dar vidět evangelium ve všem a za všech okolností. Středobodem jeho
života bylo slavné VTĚLENÍ – Boží slovo v Ježíši Kristu. 

František z Assisi měl velkou touhu „oslavit památku toho
DÍTĚTE, které se narodilo v Betlémě. Chtěl, pokud možno,
svýma očima vidět hořkou nouzi, kterou už jako dítě muselo
snášet, když leželo v jeslích, u nichž stál vůl a osel, i jak
leželo na seně.
Když pak František poznal tři roky před svou smrtí, L. P.
1223 u vesničky Greccio muže jménem Jan, byl uchvácen
jeho zbožností a dobrým životem. Čtrnáct dní před
Narozením Páně řekl František Janovi: „Chceš-li, abychom
blížící se slavnost slavili u Greccia, pospěš si a pečlivě
obstarej, co ti říkám.“ Jan uposlechl Františka a skutečně, v
noci, kdy se měl narodit Spasitel, bylo připraveno místo v
jednom lese blízko Greccia. Světlo svící a pochodní (symboly
hvězdy betlémské) osvětlovalo velké jesle – vonící, sestavené
z čerstvě otesaného dřeva. Do jeslí nanesli František s Janem
seno, přivedli i živého vola a oslíka. A položili ze dřeva umně
vyřezanou postavičku Dítěte na čerstvé seno. Před užaslými a
nutno říci nadšením planoucími zraky vesničanů se objevil
František v jáhenském rouchu (byl totiž diakonem) a zazpíval
evangelium. Popis celé slavnosti nepostrádá prvky
afektovanosti, sladkobolného, až kýčovitého popisu, kde se
slůvka jako sladkost, jehňátko, převeliká láska, blahá radost
pokouší v čtenáři vzbudit emoce, které měli zažívat přítomní
vesničané.
Pro křesťany nekatolíky může znít až nepatřičně suché
konstatování Tomáše z Celana: „Seno, které v jesličkách
leželo, lidé schovávali, aby skrze ně Pán uzdravil jejich koně
a jiná zvířata. A vskutku se stalo, že v té krajině se uzdravila
zvířata sužovaná rozličnými nemocemi, a když na ně bylo
položeno trochu z onoho sena, šťastně porodila. Také četní
poutníci, kteří sem přišli, dosáhli tu toužebného uzdravení i
různých nemocí.“ Kdo ví, zdali papež Liberius (4. st.), který
do Říma přinesl pět prkének z (údajných) Kristových jesliček
a  uložil   je  v chrámu   pojmenovaném   proto  Ad   praesepe
(U jesliček, dnes Santa Maria Maggiore) tušil, jak mocně se
rozroste tradice uctívání předalekého místa zrození Krista v
nejzapadlejších vesnicích, zemích, krajích i městech. Tuto
tradici nevykořenila ani nepřízeň katolických panovníků, 
 Marie  Terezie či Josef  II.,  kteří  v  betlémských  Vyřezávaný betlém ve sboru Dr. Karla Farského v Jablonci n. N. 

Ukázka třešťského betléma z řezbářské dílny pana E. Hamtáka. 
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Nejprve se krátce zastavme u samotného významu
„symbolu“. Slovo symbol označuje znamení
zprostředkovávající smysl. Původně značilo polovinu celku,
jejímž přiložením k polovině druhé dochází ke spojení (řecky
symbalein) a tím k porozumění poznávacího znamení.
Symbol se skládá z viditelné části a naznačované
mimosmyslové skutečnosti. Dává tak neviditelnému zjevit se
ve viditelném. Nadsmyslovému ve smyslovém. Každý
symbol má svou jasnou ohraničenost. Jeho výrazová forma
nemůže zároveň znamenat něco jiného. Symbol otevírá nové
obzory poznání, ale také nové obzory v člověku samotném.
Umožňuje tak i zjevení posvátného v profánním předmětu.
Posvátné je přitom zjevné, ale také skryté zároveň, neboť
posvátné není zjevné všem, kteří se přiblíží k předmětu, v
němž se projevilo. Vyžaduje poznání a porozumění.
Symbol je důležitým médiem liturgické řeči. Správné užívání
symbolů se nedá odloučit od jejich spojení se slovem. Zvěst a
poselství Vánoc hovoří o Božím vtělení, Božím navštívení člověka,
blízkosti Boha k lidem a dotyku Boží lásky do srdce člověka.
Naplnění a potvrzení tohoto jedinečného tajemství rozpoznává
Písmo i liturgie v narození Betlémského dítěte. Vánoční liturgie
dává člověku vystoupit z běžného života a času do času spásy, který
se liturgicky stává aktuálním nyní, kdy Bůh plní svá zaslíbení a jako
Spasitel pozvedá ponížené a obnovuje člověka v pravé podobě jeho
lidskosti. A to v jeho aktuální situaci, přítomném čase. Liturgické
zpřítomnění se děje v eucharistii, kdy se Kristus stává své církvi
přítomným a toto se nyní stává aktuálním děním, kdy Kristus znovu
přichází k člověku, obětuje se za něj, vstává z mrtvých a sesílá mu
Ducha svatého. Činí jej tak novým stvořením. 
Kromě eucharistie je hlavním nástrojem zpřítomňující funkce kultu
liturgický rok. Liturgický čas se tak sám stává nadčasovým
symbolem. A skutečně, téměř všechny známé i méně známé
symboly Vánoc reflektují událost narození Božího Syna v čase. Jak
v lidských dějinách, tak v aktuálním zastavení života člověka.
Vypovídá o tom například zařazení vánočního období (s
předsazeným Adventem) na samotný počátek liturgického roku,
stejně jako  bohatá  symbolika světla, vnímání  dne a noci ve vánoč-

 
 

ních liturgických slavnostech, ale také ve vánoční výzdobě a
dekoracích. Stejně významné je rozpoznání shromáždění
věřících jako symbolu Božího lidu. Odtud silný akcent na
lidskou blízkost, pokoj, lásku a dobré vztahy ve vánoční
tematice. Motiv společenství a silný etický nádech Vánoc
dokládají funkčnost symbolického jednání: posvátné proniká
do všedního života.
Vše, co jsme se výše pokusili krátce naznačit coby pozadí
symbolické řeči náboženství, můžeme vysledovat na
konkrétních příkladech adventní a vánoční symboliky.
Kupříkladu adventní věnec symbolizuje vícevrstevné pojetí
času, do kterého vstupuje čas Božího navštívení. Symbol
světla, obecně nejrozšířenější symbol Krista, nabývá na něm
intenzity s jeho příchodem. Adventní kalendář odkazuje na
čas příprav, nedílnou součást každého svátečního cyklu (v
liturgickém kalendáři začíná samotná vánoční příprava 17.
prosince). Nadílka, nejčastěji na den sv. Barbory či sv.
Mikuláše (někdy i sv. Lucie) byla původně vázána na svátky
světců, později (především v reformačním prostředí) v
souvislosti s oslabením vnímání kultu svatých, byla přenesena
na Štědrý večer. Motiv obdarování se objevuje ve vánoční
tematice v různých variacích, stejně jako symbol světla. 
Bohoslužebný cyklus žije v několika obměnách vánočních
tradic. Večerní a noční bohoslužby odkazují k původnímu
počítání bohoslužebného času, kdy den začíná večerem.
Štědrovečerní večeře je pak pozůstatkem domácí liturgie.
Vánoční bílé pečivo je zase inspirováno bílým liturgickým
pečivem.
Snad nejkrásnější vánoční symbol – vánoční betlém má svůj
původ jak v liturgickém prostoru chrámu Narození Páně v
Betlémě, později napodobeného v bazilice Santa Maria
Maggiore v Římě, tak v živé dramatizaci betlémské události
(živým betlémem) Františkem z Assisi. Pojetí betléma se
časem posunulo od čistě liturgické podoby (výzdoba kostelů,
domácí oltáře) k lidovému prvku zbožnosti, který u nás nabyl
nevídaného rozvoje i ve formě lidového umění. Betlém hovoří

Vánoce jsou nejoblíbenějšími svátky v roce. A také jedinou církevní slavností, která nalezla tak
mocnou odezvu v životech lidí napříč generacemi, národy či konfesemi, a to dokonce i v jejich civilní
podobě. Vánoční motiv rodiny, domova, lásky a vzájemné blízkosti nalezl odezvu i tam, kde se lidé
jinak necítí být nábožensky založení. Svoji velkou úlohu v to jistě hraje i bohatá vánoční symbolika.

Pravda, občas sklouzává do pouhé dekorativnosti, avšak to na jejím významu nic neubírá. Pojďme se
společně krátce vypravit ke kořenům symboliky Vánoc a pokusme se jim porozumět.
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Už zase Covid. Omezení. Roušky. Otrava. Přesto se těším,
protože mne dnes čeká hezký den. Vím to, protože už jsem to
zažil v různých podobách mnohokrát. Připomínka narození
Krista mezi těmi, kteří jsou na okraji. Překročili hranice toho,
co společnost toleruje. Už roky jezdím do věznice Odolov. Je
to mírná věznice, žádné tresty, které by tak trochu perverzně
lákaly lidskou představivost. Nejsou to postavy z románu Jo
Nesba. Přesto je to místo, kde je mnoho koncentrované
bolesti a smutku. Většina z těch, kteří tady jsou, brali drogy
anebo pili ve velkém alkohol, a když se zastaví, zjistí, co a
kdo všechno jim utekl. Vánoce pak patří k nejtíživějším
okamžikům. Připomínají totiž dětství, svět, který funguje,
naději, která je schovaná v malém děťátku, ztracenou rodinu.
A pro odsouzené často rodinu, která je „tam venku“ a se
kterou nemohou být.
Loni jsme se domluvili s místní partou: dozorce, co byl
profesionální houslista, psycholožka, speciální pedagožka a
já. Nacvičili jsme vícehlasé zpívání několika starých
vánočních koled. Času nikdy není dost, a tak lehce nervózní z
nedostatků našeho uměleckého podání jsme se vydali na
jednotlivé  oddíly, abychom  vždy znova a znova  přečetli
vánoční zvěst, zazpívali a já pronesl krátké zamyšlení. Vzali
jsme s sebou  jednoho  odsouzeného s kytarou a také zástupce 

VÁNOCE VE VĚZENÍ 2021
V současné době máme v České republice celkem 34 věznic a vazebních věznic, v nichž službu
vězeňského kaplana vykonává 43 duchovních z 11 různých církví, duchovní služba je v českých
věznicích zásadně ekumenická. Církev s působením svého vězeňského kaplana vyslovuje souhlas
a ten dostává pověření k duchovní službě ve věznici. Kaplani jsou organizačně odpovědni řediteli
své věznice, po stránce metodické hlavnímu kaplanovi vězeňské služby. Kromě duchovní služby v
místních podmínkách se podílejí rovněž na vytváření výchovných programů vězňů, slouží také svým
spoluzaměstnancům a jsou poradci ředitelů svých věznic v oblasti etiky, církevní a náboženské
problematiky.
Krátké zastavení nad jedním z významných dnů v životě vězňů pro vás připravil David Smetana,
duchovní v Červeném Kostelci a ve Rtyni v Podkrkonoší, vězeňský kaplan ve věznici Odolov. 
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nejen svým výtvarným výrazem, ale i svojí dramatizační
stránkou. Správná stavba betléma trvá delší dobu a má přesná
pravidla. Začíná od stavění kulis na počátku Adventu,
pokračuje přes přístavbu jeslí po 17. prosinci, kladením
Jezulátka do jesliček na Štědrý večer. Následuje příchod
daráků a pastýřů, dodatečně následovaných figurkami tří
králů na Zjevení Páně. Jde samo o sobě o důležitý obřad a
symbolické jednání. Díky němu cítíme, že jsme sami
účastníky betlémské události. Snad nejznámější vánoční
symbol – stromek, je poměrně mladý a rozšířil se až v 19.
století z Německa. Výkladů jeho smyslu najdeme více. Jeden
poukazuje například ke stromu, z jehož zakázaného ovoce
jedli Adam a Eva v ráji, a který se tak stal předobrazem
Kristova kříže.
Kdybychom měli vyjmenovávat všechny symboly, tradice a
dekorace Vánoc, náš výčet by byl velice dlouhý. A ještě
delším by byl proto, že každá rodina, každý člověk, každý
milovník Vánoc má  ke své oblíbené vánoční tematice a sym- 

bolice svůj vlastní vztah, příběh a prožitek. Je to jistě dobře.
Avšak, má to své úskalí. Na začátku jsme připomněli, jak je
důležitá srozumitelnost a výrazová jasnost symbolů. Stejně
jako jejich nezaměnitelnost. Mnohé symboly Vánoc se staly
oblíbenými dekoracemi. Odtud je však již jen krok k
degradaci symbolu na kýč či prázdný znak. To třeba tehdy,
když jej měníme na abstraktní symbol zimy. Pravý vánoční
symbol je symbolem potud, pokud nám svým
nezaměnitelným způsobem zpřítomňuje tajemství Vánoc. To,
které zvěstuje anděl pastýřům nám tak dobře známými slovy:
„Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro
všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v
městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete
děťátko v plenkách, položené do jeslí.“ (Lukáš 2,10b-12)

VLADIMÍR HRABA
Pozn. Pro mladší čtenáře přikládáme význam slova darák:
Darák, daračka je figurka lidových betlémů zpodobňující
prostého člověka nesoucího dary.

ředitele. Jako babička s dědečkem v pohádce  O Budulínkovi
jsme nalákali odsouzené na tóny houslí a už spustil náš
program. Vždy znovu mne dojímá, když vidím, jak se tvrdé
obličeje pomalu rozjasňují a rozněžňují při zvuku houslí,
přikyvují při kázání a jak se nakonec snaží spolu s námi
proklamovat modlitbu Páně. Závěrečnou koledu „Narodil
se…“ zpívají úplně všichni. 
Minulý rok jsem zažil zvláštní pohlazení, když ke společné
modlitbě se postupně přidávali i zaměstnanci. Nejprve tak
trochu ve skrytu, a potom čím dál víc vyznavačsky. Myslím,
že pro odsouzené bylo velmi silné vidět, jak se i ostatní
zaměstnanci modlí. Jindy by to asi nešlo, ale nyní, jako by
tajuplné ticho betlémských jeslí na chvíli přišlo mezi nás.
Vím, je to jen chvíle, po které se většina vrátila k televizi,
nebo k přípravě společných pochutin, kdy si téměř z ničeho
vytváří bohaté vánoční stoly. Vím také ale, že kapka z onoho
tajemství Božího vtělení, kapka z evangelia, dopadla do jejich
srdce. A my nikdy nemůžeme tušit, jestli zrovna ta jedna
kapka nebude poslední. Ta, která naplní pomyslnou nádobu
lidského srdce a nepřivede člověka k odevzdání se Bohu. Já
to nevím, ale vím, že se příště budu snažit malé kapky Božího
světla rozdávat dál.

DAVID SMETANA



Při úpravách areálu v rodišti našeho prvního patriarchy Karla Farské-
ho ve Škodějově došlo pro nevyhovující stav i k demolici domu, kte-
rý stál vedle jeho již dříve zaniklé rodné chaloupky. Ještě předtím
však celý dům důkladně prozkoumal bratr archivář Martin Jindra. Ne-
našel sice žádné ztracené Farského rukopisy, jak možná očekával, ale
něco přece! Na půdě za komínem objevil truhličku s rukopisnými materiály, ja-
kýmisi  dětskými  veršovánkami. Ale protože se nejednalo o rukopis K. Farského, G.
A. Procházky ani M. G. Pavlíka, dal mi tyto materiály k dispozici, abych je využil ve
své práci s dětmi.
Jen letmý pohled na titulní stranu stačil k tomu, aby mé srdce zajásalo, neboť jsem
ihned rozpoznal typický Cimrmanův rukopis. Naše církevní historiografie zatím
bohužel ignoruje tuto geniálně všestrannou osobnost i důkazy snesené významným
brněnským cimrmanologem Mgr. Miroslavem Kubíčkem, Cm.D., nejen o geografické
blízkosti Škodějova s Liptákovem, ale také o osobní blízkosti Karla Farského s Járou
Cimrmanem. Na druhé straně jsem však právě díky tomuto oficiálnímu přehlížení
významu Járy Cimrmana získal přímý přístup k těmto jedinečným materiálům a rád
bych se s vámi podělil alespoň o několik střípků z tohoto pokladu. Jak jsem zjistil,
jednalo se totiž o soubor dětských vánočních her, které Cimrman napsal pro děti z
liptákovské jednotřídky v době svého tamějšího působení. A kdy jindy se tedy o to s
vámi podělit než právě v tento předvánoční čas!
Nejprve několik obecných povzbudivých podnětů pro vás, kteří také pracujete s
dětmi v našich sborech. S Cimrmanem nás jistě spojuje myšlenka, že lepší než jen
biblický příběh vyprávět je do tohoto příběhu s dětmi přímo vstoupit. A který z
biblických příběhů je pro to vhodnější než právě příběh vánoční?Nadto složení
našich skupin duchovní péče o děti je velice podobné složení Cimrmanovy
liptákovské jednotřídky, jsou tam děvčata i chlapci různého věkového rozvrstvení,
často i sourozenci, a tak se Cimrmanovy dětské vánoční hry ideálně hodí právě pro
naše prostředí. Mnohé z těchto her se nechávají inspirovat příběhem betlémských
pastýřů a jejich oveček. To Cimrmanovi dává široký prostor pro uplatnění i těch
nejmenších (ano, dokonce i předškolních sourozenců jeho žáků), neboť počet oveček
a beránků v jeho hrách není nikterak omezen a již ti nejmladší se tak mohou na
divadelní scéně trochu otrkat. Z bezpečnostních důvodů však Cimrman doporučuje
zejména ty nejmenší ovečky opatřit vždy zvonečkem, aby se po skončení představení
našly. To byste nevěřili, co je i v našich kostelech skrytých zákoutí, o kterých sestry
sborovnice nemají ani tušení!
Cimrman však ve svých hrách myslí nejen na ty nejmenší. Pro větší chlapce se
samozřejmě ideálně hodí role tří králů umožňující i překonání určitých rasových
předsudků. Co ale dělat s většími dívkami, když by každá chtěla být princeznou? I to
však Cimrman geniálně vyřešil ve své hře „Vánoce v říši pohádek“ a pro děvčata ze
své jednotřídky připravil role tří princezen: Sněhurky, Růženky a Popelky, které se
přijdou společně Ježíškovi poklonit.
Důležitou pomocí v zapamatování textu je pak jeho zveršování a také proložení
písněmi, které Cimrman čerpá jak z tradičních vánočních koled, tak je i sám tvoří.
Vedle vlastní radostné zvěsti o narození Spasitele však Cimrmanovy vánoční hry
mají vždy i nějaký další edukativní prvek. Josef s Marií a malým Ježíškem v
Cimrmanových hrách neutíkají jen do Egypta, ale také do Čech. Cimrman jako by
zde předjímal nejen vyhnání Čechů ze Sudet po německém záboru pohraničí a
poválečný odsun Němců z těchto míst, ale také dnešní uprchlickou krizi. Vedle
těchto „těžkých“ témat však Cimrman přidává vždy také něco praktického, co se
může v těžkých časech hodit – např. dědeček s babičkou, kteří přijímají Svatou
rodinu ve své chaloupce, je učí i různým dovednostem spojeným s obživou. Dědeček
bere Josefa na ryby a babička Marii s malým Ježíškem zase do lesa na houby a
zvláště  si dává záležet na tom, aby mezi ostatními  houbami bezpečně rozeznala jed- 
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Jára Cimrman a Vánoce



STROMKOVÁ SLAVNOST Dne 22. prosince konala se ve
sboru vánoční stromková slavnost, která se pěkně vydařila a
stala se tak po všecka léta o vánocích naší tradiční slavností.
Br. katecheta Matějka pronesl případný proslov a nacvičil
básně s dětmi, s. Klavíková nacvičila s dětmi naše nádherné
české koledy, všechny děti byly pak obdarovány. 

Letos konána poprvé půlnoční bohoslužba o vánočních
svátcích. Zpěvy s dětmi nacvičeny bratrem Šafrem a br.
Mimrou, za doprovodu orchestru filharmonie. U varhan br.
tajemník Teplý.

Vánoční stromek a jesle postaveny a děti podarovány. Jest
potěšující, že v vánočních svátcích byla veliká účast věřících
při bohoslužbách. Děti zpívaly koledy. Ve vánoční době
konány podobné bohoslužby také v obcích Slatiňanech,
Chrasti, Dvakačovicích a jinde.

Vánoce proběhly krásně ve znamení div. hry „Betlém“, která
přinesla nejen morální, ale i finanční úspěch. Nebylo ovšem
zapomínáno ani na hojnou agitaci ke sčítání lidu a br. Paulus
právě v posledních dnech roku dokončoval již poslední fázi
realizace výpůjčky ze Zemské banky. Farář Rychlý, jako
bývalý soudní úředník, sám vypracoval knihovní podání za
vtělení půjčky. Stalo se tak na Štědrý den, aby mohlo ještě v
posledních dnech roku realizování a proplacení všech
pohledávek býti provedeno.

Vánoční nadílka byla pořádana v neděli dne 22. prosince odp.
Děti přednesly přilehavé vánoční básně, koledy, žertovné
výstupy. Mile všechny uchvátila konečná scéna „Domov pro
Ježíška“, kterou přednesli hoši. Na 400 dítek bylo pak poděleno
malým dárkem.

Z kronik pro vás připravil
VLADISLAV PEK
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lou a chutnou muchomůrku růžovou. Na druhé straně se však
Cimrman varuje toho, aby edukativními prvky své dětské hry
nepřetížil, a prokládá je svým specifickým humorem, ve
kterém činí jisté méně skryté či skrytější dobově podmíněné
narážky na své okolí. Ty samozřejmě s odstupem času nejdou
všechny dost dobře rozpoznat, ale díky studiu dobového
pozadí se s vámi podělím alespoň o dvě z nich. Obě jsem
nalezl v Cimrmanově vánoční hře „Zvířátka jdou do
Betléma“.
Ta první se týká umně skryté reklamy na známého výrobce
sýrů, kterému Cimrman svým objevem v oblasti
potravinářské chemie pomohl zbohatnout na dírách a který
pak z vděčnosti sponzoroval některé Cimrmanovy aktivity:
Myška:           Vím, že ze skutků pozná se víra,
                       vezmu Ježíškovi kousek sýra.
Zajíc:              Však, myško, ten sýr je samá díra!
                       To asi nebude silná tvá víra?
Myška:           Příteli, kdybys jen rozum měl zdravý,
                       poznal bys, že je to ementál pravý!
Druhá ukázka je kritickou narážkou na mezigenerační pnutí
ve skautské organizaci. Na rozdíl od Cimrmana (který měl ve
své jednotřídce pohromadě chlapce i děvčata všech věkových
kategorií jako sourozence v rodině a o totéž se snažil v
družinách jím založené dětské a mládežnické organizace
„Husa“). Junák děti dělil podle pohlaví a věku na vlčata a
světlušky, junáky a skautky, rovery atd. Zvířátka jdoucí s
dary do Betléma se chystají přepadnout dva vlci,
představující zde neukázněná vlčata. Ta pak musí srovnat do
latě medvěd představující zkušeného skauta, který vyskočí z
úkrytu za stromem:
Vlci:               To bude hostina, to bude raut!
                       Snad nám to nezkazí nějaký skaut.
Medvěd:        To si pište, vlčata,
                       za ušiska špičatá,
                       vytahám vás, zatřepu,
                       kožich řádně vyklepu.
Avšak konec dobrý, všechno dobré. Na přímluvu Marie a
Josefa se nezvedených vlčat v betlémské stáji ujmou oslík a
volek:
                       A tak vlčí chuligáni
                       byli mile přivítáni
                       oslíkem a volečkem.
                       Teď vozí hnůj kolečkem.
Tolik tedy jen malá ochutnávka z vánočních her Járy
Cimrmana. Požehnané Vánoce i inspiraci Cimrmanovou
divadelní prací s dětmi vám přeje
                                                                  ŠTĚPÁN KLÁSEK

Ilustrace: Sára Linderová.

1926, Čáslav

1935 a 1941, Chrudim

1930, Nový Bydžov

1929, Chlumec nad Cidlinou

O tom, jak prožíváme vánoční svátky, si
vyprávíme při nejrůznějších setkáních.
Vzpomínáme někdy i na to, jaké to o Vánocích
bylo, když jsme byli malí. V kronikách našich
náboženských obcí jsou ale leckde zápisky z let
počátků a rozvoje naší církve. Přinášíme tedy
alespoň několik vhledů do oněch dob. Z kronik je
vše opsáno do písmene přesně, takže můžete
posoudit i sloh a gramatiku zmíněných časů.
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Poslední foto 14 absolventů kurzu, kteří přijeli od Bakova
nad Jizerou po Žamberk...
Končilo setkání LEKTORSKÉHO KURZU a v uších nám
všem zněla slova Michala Bumbálka, herce Národního
divadla Brno:  „Pocit pokory je základ. Čím budeš
pokornější, tím autentičtěji, pravdivěji předáš, co předat
máš." Vikář Benjamin Mlýnek přidal několik praktických
rad:  „Důkladně se seznam s textem a přečti si jej hlasitě. Čti
pomalu a zřetelně, nezapomínej na pauzy. Respektuj
diakritiku a správnou výslovnost, podtrhni si důrazy." Třetím
přednášejícím byl biskup Pavel:  „Udržuj oční kontakt a
sleduj reakce těch, kdo tě poslouchají. Říkej to do lidí –
vyber si někoho konkrétního a říkej to jemu. Když se bojíš,
nebojuj s tím, přijmi to. Přijmi, že teď ti srdce více bouchá a
jazyk tě neposlouchá, jak bys chtěl. Pokud to uděláš, tréma tě
postupně opustí a ty se staneš pouhým médiem – před-
čitatelem textu."

mosty Královéhradecké diecéze CČSH 4/2022

Celá kompozice Juračkova betléma vychází z různě
vysokých základních bloků, na kterých jsou umístěny domy,
paláce, věže, sloupy, schodiště. Asi 10 cm vysoké
postavičky, kterých je kolem 220, jsou situovány tak, že se
dívají vzhůru ke kometě nebo k Ježíškovi – vyhlížejí a
zdůrazňují tak příchod Spasitele. Celý betlém je prozářený
světly, modrobílé figury jsou částečně pozlacené a asi 60 z
nich se otáčí nebo putuje krajinou za doprovodu celkem 12
koled. Najdete zde také 20 velkých stromů, mezi figurami je
umístěno 45 keřů, k tomu sloupy, domy, paláce, schodiště,
celkově více jak 1000 keramických dílů. Architektura staveb
odpovídá stylu v době před Kristem. Jeden dům (římský
palác s Herodem) je inspirován skutečným domem
postaveným 300 let po Kristově narození. V Betlému lze
nalézt původní figury, jako jsou kněží, římské vojsko, pastýř,
rozsévač aj., které jsou dle dochovaných dokumentů
oblečeny v dobových šatech.
Betlém má tři nezávislé programy, které se zapínají otáčením
jednoho z beránků. Pak buď jen svítí, nebo svítí a všechny
figury jsou v pohybu, anebo je zde možnost komponovaného
představení, které začíná i končí zvonkohrou. Během
oblíbených českých koled se postupně představí známé
biblické výjevy. Celá scenérie betléma je umístěna na
podstavci – stolu z ořechového dřeva o rozměrech 265 cm na
délku, šířka stolu je 105 cm a výška 200 cm. Najdete zde také
nápis: Neboť tak Bůh miloval svět, že Syna svého
jednorozeného dal, aby každý, kdo věří v něho nezahynul, ale
měl život věčný. (Jan 3,6) Na vypouklé přední straně stolu je
hlava Krista, pod ní Poslední večeře Páně. Betlém, jež byl
vyroben v letech 1993–1997, je možné vidět v rámci stálé
expozice tří unikátních betlémů na faře náboženské obce v
Hradci Králové.
Rádi vás tedy zveme na prohlídku betléma u Ambrože. A
protože v současné době stále pracujeme na dokončení
chystané koncertní zvonohry, veškeré dobrovolné vstupné z
koncertů, přednášek i komentovaných prohlídek je věnováno
na zvonohru. Ne jinak tomu bude i nyní.

JANA PECHANCOVÁ



Jedna z koláží Ervína Kukuczky.

Nově opravená kaple v Jivině.

Mnohé naše náboženské obce se začátkem června zapojují do projektu s názvem NOC KOSTELŮ a berou jej už
tak nějak za svůj. Ten večer po celé naší vlasti se otevírají kostely, sbory a kaple, kde je připraven různorodý pro-

gram buď jednotlivě, nebo v návaznosti na pouť po dalších kostelích daného města. Projekt má za cíl propojit
křesťany a zároveň otevřít nám známá místa i lidem, kteří se do těchto prostor, které dýchají duchovnem, obá-
vají vstoupit. Poměrně mladší akcí je projekt KŘESŤANSKÉ VÁNOCE. A myšlenka je podobná – uvědomit

si, že všichni patříme do jedné křesťanské rodiny, připomenout si biblický příběh narození v Betlémě zcela
 

chudinka“, kterou byste minuli bez povšimnutí, za poslední
dva roky doslova prokoukla. Díky dotacím Ministerstva
zemědělství jsme nejprve vyměnili střešní krytinu a na konci
loňského roku dali kapli nový kabát a krásné vstupní dveře. 
Po vánoční bohoslužbě sice zůstane kaplička pár týdnů
opuštěná, ale díky Bohu za to, že jsme to zkusili, sháněli
peníze i řemeslníky, nedali se odradit a trpělivě, jindy se
zaťatými zuby, vyplňovali tabulky i nutná vyúčtování. Díky
Bohu za to, že se do jivinské kapličky vždycky těšíme. Díky
Bohu za světlo, které stále září ve tmě, i když už nejedu noční
krajinou. 

 KATEŘINA HAVELKOVÁ
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Být za volantem o svátcích je údělem mnoha profesí, ke
kterým kromě záchranářů, policistů či hasičů patří někdy i
duchovní. Pro nás faráře jde naštěstí o pouhý přejezd z města
do města, od sboru ke sboru, ale jízdě na čtyřech kolech se v
některých náboženských obcích nevyhneme. Ovšem nutno
dodat, že ta noční jízda stojí za to. Jedeme totiž tmou za
světlem! 
Už několik let na Štědrý večer vyrážíme s naším synem
Jiříkem z Českého Dubu údolím Mohelky do Bakova nad
Jizerou a pak zase zpátky. Je to ovšem úžasná cesta, kdy
nepotkáte ani živáčka, a světla, která se blýskají v krajině,
jsou domky rozeseté na samotách nebo mnohem menší
světélka, to když potkáme srnky nebo divočáky a odrazem ze
světlometů jim zazáří oči. 
Mineme liduprázdné Mnichovo Hradiště a za deset minut už
vyhlížíme věž bakovského sboru Prokopa Velikého. Svítí na
dálku, aby přivítal štědrovečerní návštěvníky, kteří pravidelně
přicházejí na bohoslužby celý rok, nebo třeba jen o Vánocích,
ale všichni se tak rádi vidíme! Tolik úsměvů, milých přání,
tolik světla je o svátcích v lidech. 
Díky službě duchovního můžu tu vánoční krásu zdvojnásobit.
Když totiž doputujeme noční krajinou zase zpátky do
Českého Dubu, čekají nás jiní lidé, jiná vůně, ale ta samá
radost a někdy i dojetí, když dozpíváme „Narodil se Kristus
Pán“ a při loučení se těšíme: „Tak zítra, na Hod Boží, za pár
hodin na shledanou!“
Ba co víc, po svátečních bohoslužbách v Českém Dubu se
„na kolečkách“ přesunu do naší husitské kaple na Jivině.
Bývá v ní sice dost chladno, je přece prosinec, ale přikrytí
dekami z Jysku na chlad téměř zapomeneme. Jsme totiž rádi,
že můžeme být spolu, a tak s chutí zpíváme, prosíme a taky
děkujeme. Třeba za to, jak naše kaplička prokoukla. Dříve
šedivá, otlučená – jak kdosi trefně  poznamenal – „opelichaná 

„názorně“ v scenériích našich betlémů, které mnohdy i s humorem vyřezali, vymodelovali a omalovali pro další generace naši
předkové. Většina z nás má doma nějaký alespoň malý betlémek, který třeba vyrobily kdysi naše děti, a o Vánocích nám u
stromečku dělá radost. Obdobně rádi stavíme betlémy ve sborech. Ty už bývají daleko většího rozsahu a každým rokem je rádi
znovu a znovu hladíme pohledem. 
Pokud se letos chystáte opět ve svém sboru, v modlitebně betlém postavit, dejte o něm vědět i ostatním. Doporučujeme váš betlém
zaregistrovat na www.krestanskevanoce.cz – sesterská stránka Noci kostelů, kde můžete přiložit popis a fotografii vašeho betléma,
ale také další doprovodný adventní a vánoční program. Jinými slovy, další možnost, jak dát o sobě – o své náboženské obci – vědět
„do světa“. Registrace je velice jednoduchá: Podle kraje a obce najdete jméno vašeho sboru, pokud chybí, připíšete jej do seznamu
a přejdete na kontaktní údaje, které vyplníte (v momentě, kdy jste již přihlášeni do Noci kostelů, kolonky máte předvyplněné).
Přislíbeny jsou také tiskoviny, které by měly být v nejbližší době připraveny k objednání. Pokud se přeci jen ještě letos obáváte,
nechejte se alespoň těmito webovými stránkami inspirovat… Kéž vás provází radost v tomto předvánočním čase 

JANA PECHANCOVÁ

http://www.krestanskevanoce.cz/
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 Devadesátý pátý rok Žižkova sboru, ve kterém již 15 let
působím, nezačal pro mne osobně šťastně. Na začátku roku
jsme měli první větší akci, která probíhala u nás v kostele a já
jsem ji poslouchal z postele zpoza zdi, která odděluje naši
ložnici a bohoslužebnou místnost. Pár dní před bohoslužbou
se mi na testu ukázaly dvě čárky a já s Covidem musel do
izolace. Nicméně jsem alespoň poslal pozdrav, ve kterém
jsem všechny přítomné pozval na naše letní oslavy 95 let
sboru. Dny a týdny běžely a já jsem na tuto pozvánku trochu
pozapomněl. V té době naše skvělá předsedkyně rady starších
Maruška Tučková byla pozvána do pracovní ekumenické
skupiny synodálního procesu v římskokatolické církvi.
Jednou po bohoslužbách za mnou přišla do kanceláře a řekla:
„Tak už to chystáme.“ Úplně jsem nerozuměl, o čem hovoří.
Asi to na mně bylo vidět, a tak dodala: „Tu oslavu výročí
našeho sboru!“ Podíval jsem se na ni a nezmohl se na nic než
na intelektuální „Ááha“. Milá ekumenická skupinka se
dohodla a společně začali připravovat program letního
setkání. Je pravda, že i když jsou lidé u nás ve sboru úžasní a
pracovití, takový „tah na branku“ jsem dlouho nepocítil.
Zvláště bratr Jan z „vedlejšího“ sv. Jakuba Většího nás
neustále motivoval a přicházel s podněty, jak se všeho chopit.
Rada starších začala pracovat a vymýšlet, jak by se onen
slavnostní den mohl naplnit.
A pak se přiblížila slavnostní červnová sobota, na kterou jsme
z důvodu budoucích prázdnin a také možnosti návštěvy lidí z
jiných církví společné díkůvzdání přesunuli. Co na tom, že
samotný sbor se otevíral v roce 1927 až 10. července.
Myslím, že by to naši duchovní předci spolu bratrem
prvofarářem Hynkem Z. Širokým pochopili. Ale asi by se
tuze divili ekumenickému duchu, ve kterém se celá slavnost
nesla. 
Den začal, když jsme otevřeli dveře sboru a pomalu se začali
trousit lidé. Už po prvních krocích mnozí z nich byli osloveni 

velmi zajímavou a poučnou výstavou z historie našeho
sboru, kterou připravili Oldřich Nermuť s Janou
Kejzlarovou.
Když zazvonily zvony a ozvaly se první tóny chval, začala
ekumenická bohoslužba, při které jsme se spolu se sestrami
a bratry z okolních církví společně modlili a děkovali Pánu
za jeho dílo, které v našem městě a jeho okolí stále koná.
Atmosféra byla velmi příjemná a duch Boží, duch radosti a
pospolitosti byl přítomný mezi námi. „Hostem“ nejmilejším
nám pak byla naše „paní farářka“ Miloslava Pellyová, která
práci na vinici Páně v tomto sboru zasvětila více než 35 let,
a tak jsme využili příležitosti, abychom jim znovu
poděkovali. Bohoslužby doprovodily velmi pěknými a
radostnými úpravami známých písní chválící skupiny z
Církve bratrské a také Církve římskokatolické. 
Po bohoslužbách se téměř celá stovka účastníků přesunula
na farní zahradu, kde byl sborovými sestrami pod slunečníky
připraven společný oběd. Jedlo se, pilo se, ale hlavně se
povídalo. Katolík s husitou, evangelík s adventistou, soused
se sousedem. Toto setkání jsem vnímal jako další vrchol
společné bohoslužby. I když jsme se nemohli společně sejít
okolo stolu Páně, sešli jsme se přesto okolo stolu a zakoušet
jednotu.
Odpoledne bylo pro děti připraveno loutkové divadlo, a opět
nás překvapilo, kolik dětí a rodičů se přišlo potěšit a nechat
se okouzlit pohádkou místních loutkařů. Celý program byl
ukončen velkolepým koncertem svatojakubského sboru a
orchestru a komorního smyčcového orchestru při ZUŠ
(Dolce furioso) pod vedením místního učitele a sbormistra
Jiřího Kábrta. Přes 50 hudebníků nás vtáhlo do světa hudby
a celou hodinu nás nepustilo. 
Co dodat. Byl to krásný den, který byl díkůvzdáním Bohu a
těm, kteří byli před námi. A protože se chceme držet
apoštolovy výzvy „Za všech okolností děkujte, neboť to je
vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás,“ (1. Tesalonickým 5, 18)
připojili jsme ještě podzimní díkůvzdání… ale o tom někdy
příště. 

DAVID SMETANA

mosty Královéhradecké diecéze CČSH 4/2022

https://www.jogadnes.cz/joga/mame-verit-na-zazraky-3804/
https://www.jogadnes.cz/joga/mame-verit-na-zazraky-3804/
https://www.jogadnes.cz/joga/mame-verit-na-zazraky-3804/
http://biblenet.cz/b/Thess1/5#v18
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STALO SE...
Poslední srpnovou neděli se v mnoha našich sborech konaly bohoslužby s požehnáním
školákům a učitelům. 7. září se v Hradci Králové uskutečnila synoda duchovních a
kazatelů, jež se s doc. Jiřím Benešem nesla ve starozákonním duchu. Dne 10. září se v
Semilech konaly dožínkové slavnosti Semilský pecen, který začíná již tradičně
slavnostní bohoslužbou ve Sboru Dr. Karla Farského. Také tuto sobotu se ve Sboru
kněze Ambrože konalo setkání účastníků letních ekumenických táborů – 40 let L.E.T.
První říjnový víkend se v Janských Lázních setkaly rodiny s děmi. Celkem se v penzionu
Betlém setkalo pouze 28 dětí a dospělých, někteří nemohli ze zdravotních důvodů
dorazit. Program, tentokrát na téma Izrael v Egyptě, opět připravili duchovní naší
diecéze a byl sestaven pro děti i dospělé – společně jsme prožili hry, zpívání, chvíle
modlitby, zaposlouchali se do biblických příběhů, výletovali jsme a měli jsme malou
honbu za pokladem. Na sv. Vávlava se v Novém Bydžově sešli všichni, kdo rádi
zavzpomínali na faráře, básníka a dobrého člověka Václava Žďárského. Setkání
podpořilo více než 15 účinkujících, kteří zařadili Václavovy texty básní nebo písně, poté
vystoupení doplnili vlastní tvorbou. Výročí vzniku Československa jsme si připomněli
při slavnostní bohoslužbě 28. října 2022 v Hradci Králové. Začátkem listopadu jsme v
našich sborech s modlitbou vzpomínali na naše blízké zesnulé. V sobotu 5. listopadu se
uskutečnil v rámci diecéze Lektorský kurz, kterého se zúčastnilo 14 sester a bratří našich
NO. Královéhradecká diecéze opět vydala celobarevný stolní kalendář a diář s
liturgickámi texty pro rok 2023. Jsme rádi, že se opět v příštím roce, tak jako letos,
můžeme těšit z kalendáře, který pohladí na duši.
Po květnovém natáčení krátkometrážního filmu ZÁKON ČASU režisérky Adély
Banášové ve Sboru kněze Ambrože se Hradec Králové stal také dějištěm dramatických
událostí příběhu Anny Frankové. Společnost Disney+ v našem sboru po několik dní
natáčela seriál A SMALL LIGHT, s Lievem Schreiberem v roli Otty Franka. Film
budete moci spatřit koncem roku 2023. Do třetice krásným prostorem Gočárova sboru
bylo okouzleno další filmové studio, v listopadu zde svatební i pohřební scény natáčel
režisér Tomáš Dianiška. Film TÁTOU PROTI SVÉ VŮLI s Kryštofem Hádkem,
Taťjanou Medveckou, Veronikou Žilkovou uvidíte v kinech v srpnu 2023.                                                             

CO NÁS ČEKÁ...
23. listopadu   Teologická konference duchovních a kazatelů, přednáší Petr
Čornej a František Burda, Hradec Králové od 10.30 
23. listopadu  Červená středa – večer, kdy se kostely mezinárodně nasvěcují
červeným světlem na připomínku lidí pronásledovaných pro víru
6. prosince Živý betlém divadelní spolek NODIVSE a pěvecké sdružení
Kácov, Sbor kněze Ambrože od 19.00               VÁNOCE
6. ledna Tříkrálový benefiční koncert pěveckého srdužení Cantus, Hradec
Králové od 19.00
11. ledna synoda duchovních a kazatelů KH diecéze, Hradec Králové 9.30
4. března  Vikariátní shrom. královéhradeckého vikariátu v Hradci Králové
25. března Vikariátní shromáždění pardubického vikariátu v Pardubice
29. března Vikariátní shromáždění libereckého vikariátu v Jablonci n. Nisou
5. dubna Obnova kněžských slibů, Hradec Králové 

                                                             

 
 

ADVENT 2004
Václav Žďárský

 
Po dlouhém čekání – co ještě očekávat?

Lepší než brát – je dávat
 

Srdce na kousky – dávno rozdané
Co ještě čekat? Přijď Pane



Královéhradecká diecéze CČSH vyhlašuje
 

bohoslužebnou sbírku určenou
pro podporu práce s dětmi a mládeží

 

DAR LÁSKY
na 1. neděli adventní

27. listopadu 2022
 
 

Sbírku prosím odešlete na účet Královéhradecké diecéze
č. 107-6504180217/0100 pod var. symbolem 02 + číslo NO.

Děkujeme.

 
 

Nadto vždy buďte oblečeni láskou,
která je poutem dokonalosti.

BIBLE 21, Koloským 3,14
 
 

www.ccshhk.cz

https://dailyverses.net/cs/koloskym/3/14/b21

