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Díky Bohu nemám vždycky pravdu
Kázání Zdeňka Šorma

Sestry a bratři,

Konečně je to tady. I když se zdálo, že
je neplodnost věřících osudová, pokračo-
vání je tu, narodil se syn. Cesta víry není
bez budoucnosti. S naší generací to ne-
skončí. Důvěra přes všechny pochybnosti
není marná. Bůh své sliby plní. Chce tu
mít svůj lid, chce, aby v něm došly požeh-
nání všechny čeledi země. A nic na tom
nemůže změnit ani fakt, že tomu ani ti
povolaní nedokážou vždycky věřit a se-
lhávají. Bůh je navštěvuje svým milosr-
denstvím, probouzí nový život, otvírá bu-
doucnost. I když se to zdálo neuvěřitelné,
i když pro to neexistovaly žádné předpo-
klady, narodil se ten, kdo převezme šta-
fetu zaslíbeného života.

Má-li to být ovšem skutečně radostná
zpráva, pak je třeba nepřehlédnout, že
to není naše zásluha. Proto jsme tu četli
o Božím navštívení: Hospodin navštívil
Sáru. . . A tak se to v bibli ozývá stále
znovu. Při narození Jákoba, Josefa, Sam-
sona, Samuele, Jana Křtitele i Ježíše.
Hospodin navštívil neplodnou, rozpome-
nul se na ni, otevřel její lůno, a tak poro-
dila toho, kdo znamenal budoucnost, na-
ději, vysvobození, novou šanci a svobodu.
A to nejen osobní, ale v příběhu víry, zá-
chrany a naděje.

Kdo chce, může se tu zabývat biolo-
gií, může se usmívat naivitě víry a dě-
lat třeba lechtivé vtipy. Ale kdo má uši
k slyšení, ten může zaslechnout vyznání
o tom, že se naděje a budoucnost ot-
vírají, třebaže je člověk v koncích, pro-
tože nejsou dílem naší potence, chlapác-
tví, průbojnosti a síly. Rodí se díky Bohu

i navzdory naší bezmoci. To není vý-
směch vědě a medicíně, bratři a sestry,
to je výsměch všem sebevědomým ma-
nažerům života a šťastné budoucnosti –
i těm zbožným, kteří vás, když jste na
dně, jenom ubíjejí údajně snadnými ná-
vody na štěstí, vzorovým úsměvem a dal-
šími a dalšími apely, a když se nedaří,
tak dovedou okamžitě najít viníka. Je a
každého, koho jejich dokonalé návody na
úspěch a na štěstí uhranuly a fascinují,
vyvádí bible z iluze: Nový život není vý-
sledek vašeho úsilí a dokonalých strategií,
to je dar a dílo boží. Nechcete-li skon-
čit ve vyprahlém otroctví, věřte tomu. To
není škodolibost, to je dobrá zpráva.

A tak se Abraham se Sárou po pět-
advaceti letech dočkali. Sára otěhotněla
a Abrahamovi, ačkoli byl stár, porodila
syna v čase, který Bůh předpověděl. Po
všech zkouškách, pochybnostech, selhá-
ních a všelijakých odbočkách, ale i po
všech návratech, zápasech a odvážných
činech víry se zaslíbení plní. Ta navýsost
lidská, škobrtavá, omylná, a přece věčně
zápasící víra má smysl, má budoucnost.
Abraham ve svém stáří poznává, že vy-
kročil správnou cestou, že to slovo, kte-
rým se dal vést, platí a má cenu se ho dr-
žet. A tak se ho taky drží. Obřezal syna,
jak mu Bůh přikázal, a dal mu jméno
Izák, jak mu Bůh řekl, i když je to jméno
hodně dvojznačné a možná nebylo vů-
bec lehké je přijmout. Připomínalo totiž
nejen radost, ale i vlastní selhání.

Možná si ještě pamatujete, že zna-
mená „Smíšekÿ. A Abraham ho od Boha
poprvé slyšel, když se té možnosti, že se
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hodlo o zakoupení jednoho pří-
střešku a vyhlášení archové sbírky
na pokrytí nákladů této koupě.

� Z. Šorm informoval staršovstvo
o dosavadních shromáždění sboru a
rozhodnutích, které při jejich orga-
nizaci dělali s J. Šarounovou vzhle-
dem k měnícím se mimořádným
opatřením. Staršovstvo přitom vy-
slovilo poděkování J. Svobodovi za
hudební doprovod bohoslužeb po
dobu nemoci E. Slaninové.

� M. Cháb informoval o tom, že
jednání konventu našeho seniorátu
bylo vzhledem k epidemiologické
situaci odloženo a prozatím na-
hrazeno elektronickým průzkumem
stanovisek jednotlivých konventu-
álů.

� Z. Šorm připomněl ty členy sboru,
kteří byli postiženi epidemií a vy-
řídil pozdrav V. Vaňátkové, kterou
byl navštívit v nemocnici.

� Staršovstvo jednalo o dalším sboro-
vém programu: Bohoslužby se bu-
dou konat nadále dvakrát během
nedělního dopoledne (9.00 a 10.30)
v omezeném počtu s přihlašováním
do tabulky. Při obou bude též zajiš-
těna nedělní škola – bohoslužby pro
děti. Od 19.1. se bude v 19.00 ko-
nat biblická hodina online. Z. Šorm
zjistí zájem o konfirmační cvičení
online. Ostatní shromáždění mimo-
řádná opatření zatím neumožňují.

� Od 18.1. bude probíhat rekon-
strukce elektrických rozvodů ve
sborové kanceláři.

� Sborový pobyt na horách v Herlí-
kovicích byl vzhledem k situaci od-
volán.

� Staršovstvo jednalo o nájmech ve
sborovém domě.

� Staršovstvo rozhodlo o rozšíření vý-
stupů pro zvukovou stopu ze zesi-
lovače v modlitebně (cena 7.500,–)
kvůli možnosti nahrávání koncertů
a dalších akcí v kostele.

� Staršovstvo rozhodlo, že obrazy za-
koupené od O. Rady poskytne Stře-
disku humanitární a rozvojové spo-
lupráce Diakonie ČCE k aukci spo-
jené s postní sbírkou. Výběr obrazů
provede organizátor aukce spolu
s M. Janečkem.

� Staršovstvo vzalo bez výhrad na vě-
domí, že na seniorátní sbírku bylo
odvedeno o 1.000,–Kč více, než bylo
vybráno.

� Staršovstvo jednalo o žádosti
Tensing YMCA Praha o možnosti
zkušebny. Konstatovalo, že pro-
story potřebné na zkoušky a uložení
nástrojů sbor nemá.

� Staršovstvo rozhodlo, že zařadí do
rozpočtu nákup 200 kusů nových
evangelických zpěvníků, které mají
vyjít na konci roku 2021, a po-
věřilo J. Šarounovou a J. Šilara
vytvořením objednávkové tabulky
pro členy sboru, aby si mohli nový
zpěvník zajistit při hromadné ob-
jednávce za výhodnější cenu.

zš

KÁZÁNÍ 3

mu v pokročilém věku narodí syn, shoví-
vavě smál. A vzápětí se tomu při ohlášení
jeho narození smála i Sára. Smáli se té
bláznivé naději, že by mohli ve svém stáří
ještě něco čekat; že by se jim – jak si v du-
chu říká Sára – v jejich sešlosti mělo ještě
dostat takové rozkoše. Byl to výraz ne-
důvěry, výsměch té z jejich pohledu bláz-
nivé a naivní naději. Blahosklonný úsmě-
šek zkušených, kteří považují řeči o ne-
čekané budoucnosti a o Bohu, který činí
nové věci, jenom za dobrý vtip. A jméno
jejich syna jim teď bude tuhle nedůvěru
a selhání neustále připomínat. Nikdy si
díky němu nebudou moci hrát po bitvě
na generály, jak to obvykle děláme, a tvr-
dit, že to přece říkali už dávno. To jméno
pro ně bude už navždy mementem jejich
slabosti a nedůvěry, kterou si tak těžko
přiznáváme. A jen Bůh ví, jak je nám
ho třeba, abychom se nepřipravili o vděč-
nost, o radost a o svobodu, které v tom
jméně Sára až teď objeví: Bůh mi dopřál,
že se mohu smát.

Teď už to není výsměch a zlá iro-
nie. Díky Bohu se proměnily ve skutečný
smích, plný radosti a úlevy, smích údivu
a štěstí z nového života. Protože díky
Boží věrnosti se ty nečekané a neuvěři-
telné věci opravdu dějí. A kdo ví, co je
víc neuvěřitelné, jestli porod devadesáti-
leté, nebo proměna srdce člověka. Právě
tehdy, když nám dojde, jak jsou naděje a
všechny ty krásné věci, které nás potká-
vají, nečekané, jak se nás v nich dotýká
darované odpuštění a milost, jak se v nich
setkáváme s nezaslouženou láskou a věr-
ností, padá z člověka tíseň a může se ro-
zeznít vděčný a skutečně radostný smích.

V jedné písničce ze zpěvníku, která
parafrázuje podobenství o ztraceném a
nalezeném synu, se zpívá: „V království
božím místa dost, dál kdo chce vejít

vzácný host, místa je dost i pro hříšníky.
Vstupným je smysl pro radost.ÿ Ta závě-
rečná větička některé zbožné lidi dráždí.
Připadá jim to příliš levné a povrchní.
Zdá se jim to příliš laciné. „Smysl pro
radostÿ – stačí to? Není to málo?

A jiní kvůli tomu mluví alespoň o hlu-
binném zdroji radosti, o radosti hluboko
v srdci, která se navenek nemusí projevo-
vat nijak halasně, aby ji odlišili od prázd-
ných radovánek, bohapustého veselí nebo
naučených reklamních úsměvů. A v lec-
čems mají jistě pravdu. Ale já si myslím,
že je to celé trochu nepochopení, že ani
tak nejde o povahu či míru té naší radosti
a že to podezření, že je radost laciná, je
veliký omyl. Vždyť právě to podobenství
ukazuje, jak není vůbec samozřejmé vese-
lit se, jak je smysl pro radost pro někoho
děsně náročný.

Ono totiž v první řadě nejde jedno-
duše o naši radost, o radost v naší re-
žii, kterou bychom měli pod kontrolou a
měli určovat její podobu a míru. Tohle
je radost z toho, co se stalo, je to reakce
na věci nečekané, je to radost, ke které
je člověk pozván a stržen tím, co ho po-
tkalo a čeho se už ani nenadál. Tahle ra-
dost k nám přichází z vnějšku, bez vašeho
přičinění. Možná bude tichá jako úžasem
rozzářené oči. A možná vás zaplaví tak,
že se o ni budete muset podělit – sezvete
sousedy, zabijete tučné sele a budete se
veselit a juchat, až vás bude slyšet až na
ulici. Tuhle radost prostě není třeba na-
cvičit, natrénovat, vypiplat a její kvalita
nezáleží na splnění náležitého scénáře. Je
zkrátka proč se radovat a smát, protože
se dějí nevídané věci. Jenom je třeba se
jí neuzavřít, neodmítnout ji. Třeba tak
jako starší syn v tom známém podoben-
ství, totiž že nebudeme mít oči pro nic
jiného než pro svou vlastní dokonalost a
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vzornost, že si ani nevšimneme, čeho se
nám v ní dostává, a tak budeme lpět jen
na svém ocenění a uznání. Smysl pro ra-
dost není otázkou veselé nátury, ale po-
kory, která nepřehlíží, že sama žije z cizí
dobroty, z darovaného, a proto tu neza-
slouženou radost nepovažuje za újmu, ale

dovede ji i ostatním přát a s nimi sdílet.
Smysl pro radost záleží na tom, zda nás
Boží dobrota a věrnost osvobodí od ne-
ustálé potřeby trvat na svých zásluhách,
na své bezúhonnosti a důstojnosti.

Právě o tom svědčí jméno Izák i ten
radostný jásot Sáry. Lze ho totiž číst
ještě jinak, než jsme zvyklí. Většina pře-
kladů se drží toho, co nám přijde po-
chopitelné, totiž že Sára zve ke své ra-
dosti i ostatní: „Se mnou ať se směje
každý, kdo o tom uslyší.ÿ Ale překlada-
telé ekumenické verze zachovali původně
paradox, který působí zvláštně, ale právě
proto nejspíš odhaluje to nejpodstatnější.
Sára podle nich říká: „Ať se mi směje
každý, kdo o tom uslyší.ÿ To je ta obrov-
ská změna. Dřív se Sára s Abrahamem
smáli Hospodinu a té neuvěřitelné naději,
nyní mají svobodu vysmát se otevřeně
sami sobě a své přemoudřelé zkušenosti.
„Já blázen, jen ať se mi všichni vysmějí!ÿ
Sára se vlastní důstojnosti ráda vzdá a
zahanbení se nebojí, protože poznala, že
potvrzuje větší radost, než si vůbec doká-
zala představit. Tak to je. Kdo Boží věr-
nosti nenadřadí vlastní důstojnost, ten se
může svobodně smát. A kdo poznal její
dobrotu, tomu za to i ten výsměch stojí:
„Ať se mi směje každý, kdo o tom uslyší.ÿ
Ano, jsem kašpárek a trouba boží a díky
Bohu nemám vždycky pravdu. Je lepší se
smát, než stavět smutný pomník, který
nám dá za pravdu. Amen.
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Evangelický kalendář 2021: takoví jsme – a budeme?
Uspořádala Lýdie Mamulová

Letošní Evangelický kalendář je tro-
chu jiný než předešlé. Nejedná se o sbírku
úvah, článků, povídek a básniček z evan-
gelické provenience, ale spíš o sociologic-
kou sondu, která se pokouší nastavit naší
církvi zrcadlo a inspirovat k sebereflexi.
Lýdie Mamulová oslovila velice pestrý –
jak věkem, tak z hlediska obecné zná-
mosti – okruh členů i nečlenů naší církve,
aby napsali a zhodnotili, čím pro ně cír-
kev byla, jaká podle nich je a jak vidí
její budoucnost. Málokdo se, tak jako An-
tonín Plachý, drží přesně otázek, které
položila. Některé příspěvky sklouznou je-
nom ke vzpomínkám na vlastní angažmá
v církvi jako u Zdeňka Susy. Většina se
ale pokouší o širší pohled a skutečnou
reflexi, a protože jsou nebývale osobní,
jsou skutečně pestré. Poskytují, myslím,
opravdu věrný obrázek naší církve. Je za-
jímavé sledovat, jak rozmanité pohledy a
přístupy zahrnuje. Velkou část asi cha-
rakterizuje úvod příspěvku Jana Balcara,
který vysvětluje, jak došel k jeho nadpisu.
Inspirací mu byl název přednášky jed-
noho pražského katolického faráře o jeho
vztahu k církvi, který zněl: „Mám ji rád,

ale se.ou měÿ, kterému se pak dlouho a
srdečně smál. Nicméně svůj příspěvek na-
zval pouze „Mám ji rádÿ. Ta osvobodivá
schopnost mluvit na rovinu, otevřeně a
s humorem i o vlastních nedostatcích nám
trochu chybí. Ne že bychom o nich úplně
pomlčeli, ale opatrnost a vážnost, s kte-
rou o nich mluvíme, působí, že pak vy-
znívají spíš smutně a unaříkaně. Exis-
tují ovšem i výjimky. Například příspě-
vek Bohumily Baštecké. Potěšující nao-
pak může být, jak často se v příspěvcích
ozývá vděčnost za svobodu a dobrovol-
nost v naší církvi. A to nejen od mla-
dých, ale i od těch nejstarších přispěva-
telů. Ta se ostatně projevuje i v různoro-
dosti příspěvků. Zkrátka zajímavé čtení,
které vám vřele doporučuji včetně pří-
spěvku naší kurátorky.

Zdeněk Šorm

Pozn. redakce: Kalendář lze zakoupit
u sborové sestry nebo v nakladatelství
Kalich,
https://www.ekalich.cz/produkt/
evangelicky-kalendar-2021

Zprávy ze staršovstva 14.1.2021
� Staršovstvo přijalo rezignaci M. Le-

šikara ze staršovstva ze zdravotních
důvodů a vyslovilo mu poděkování
za jeho práci.

� Staršovstvo zvolilo za zapisovatele
E. Svobodovou a J. Macha.

� M. Cháb rozeslal presbyterům vý-

sledky dotazníku k rozvojovému
plánu sboru a staršovstvo se do-
hodlo na mimořádné schůzi 4.3., na
které se bude věnovat tomuto té-
matu.

� Staršovstvo jednalo o podpoře pro-
jektu „Iglouÿ Armády spásy, roz-
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Kalandrova dcera
Recenze knihy Zuzany Kaiserové

Věděli jste, že máme ve sboru další
spisovatelku? Po románech Malinka a
Běsa od Dity Táborské je na trhu již
od roku 2018 dostupná knížka Zuzany
Kaiserové s názvem Kalandrova dcera,
osobně jsem ji ale objevila až zhruba
před měsícem. Jde o fikci z časově
blíže neurčené budoucnosti, svým za-
měřením možná trochu připomínající
Houllebecqovu knihu Podvolení, i když
zrovna o islám zde tolik nejde. Víme
jen v náznacích, co se stalo předtím,
ale jisté je, že v Evropě již vlastně ne-
existují jednotlivé státy, ale spíše regi-
ony, mezi nimiž lze cestovat jen na po-
volení. Všemocný Brusel na vše dohlíží
a moderní technologie mu ve sledování

lidí vydatně pomáhají. Pouze někde na
severu se nachází odbojné a křesťanské
Svobodné Polsko. . . Jinak se křesťanství
v Evropě rozhodně už „nenosíÿ, Bible je
zakázána. Zakázán je ovšem i islám.

Hlavní hrdinkou je Tereza, literární
vědkyně, dcera evangelického „beranaÿ
z Vysočiny a manželka vysokého brusel-
ského úředníka, která se vydává na Vyso-
činu zjistit, co se stalo s jejím otcem, jenž
je obviněn z krvavého atentátu ve jménu
„fundamentalistickéhoÿ křesťanství. Zá-
pletku nebudu prozrazovat, ale z knížky
dýchá chmurná předtucha, kam by se
mohl svět dostat se svou hyperkorekt-
ností, kdy je dovoleno ve jménu všeobec-
ného blaha vyslovovat jen některé názory
a ve jménu téhož blaha také manipulovat
skutečnostmi. Dýchá z ní i připomínka, že
tohle už tu nejednou bylo, byť v jiných
kulisách. Je vidět, že Zuzana problema-
tiku do šíře studovala.

Vedle toho je však knížka také ně-
čím jako detektivkou a evangelický čte-
nář se při ní i pobaví. Setká se s řadou
jemu známých reálií a tuší nebo ví, že
ne všechny osoby v knize jsou smyšlené.
Tak například postava „blahobytného fa-
ráře Kučery z Hradiště u Nasavrkÿ vhání
úsměv na tvář, jeho kázání zní takřka dů-
věrně známě. Přesný popis krajiny zase
vytváří plastické obrazy před očima čte-
náře, který se někdy v těchto místech po-
hyboval.

Zuzana Kaiserová. Kalandrova dcera.
Praha: Volvox Globator 2018.

Jana Šarounová

MODLITBA 5

Překvapeni ránem
Modlitba Waltera Brueggemanna

Noc prohry je dlouhá a nehybná a neúnosná.
Známe ty noci.
A naše sestry a naši bratři,

kteří trpí chladem a hladem a brutalitou
je znají lépe než my.

A ty také znáš tu noc v Ašdódu, v miliónech dalších.
Jak je ti v této noci, nevíme.
Možná, že je ti tak jako nám.

Stejně jako Pelištejci jsme i my překvapeni ránem;
překvapeni, jak se naše milované projekty zhroutily,
překvapeni, jak naši oblíbení bohové padli;
překvapeni, jak byly naše natrénované naděje poraženy.

Pak zrána ty.
Jen ty.
Ty ve slávě.
Ty v moci.

Dnes s přivřenýma očima zíráme na tvou slávu uprostřed své dlouhé noci.
Uveď svou slávu dnes do našich mnohých nocí.
Přiveď nás do tvého dne.
Do tvého nového dne.
Do tvého třetího dne.
Amen.

(Exegese 1Sam 5)
Ze souboru Awed to Heaven, Rooted in Earth (Augsburg Fortress 2003)

Modlitbu uveřejňujeme s tichou vzpomínkou na Pavla Filipiho, který
ji přeložil – na konci roku 2020 uplynulo již 5 let od jeho smrti. . .
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Připojte se ke sborové kolektivní matce
Adopce na dálku

Náš sbor se již v roce 2004 zapojil do
projektu Arcidiecézní charity – Adopce
na dálku. Od té doby jsme díky pří-
spěvkům členů sboru podporovali několik
chlapců a dívek z Indie a Ugandy. Tvo-
říme tzv. „kolektivní matkuÿ, do které se
může zapojit kdokoli z našeho sboru či
okolí.

Před rokem, v lednu 2020, dostudo-
vala střední školu Kalpana, dívka z Indie,
které jsme „pomáhaliÿ nejdéle ze všech
dětí – celých 16 let. Je to pěkný po-
cit, že i s naší pomocí Kalpana vystu-
dovala a může dělat práci, která ji baví.
V současné době podporujeme desetile-
tého chlapce Joanathana z Indie a sed-
miletou Patience z Ugandy.

Nedávno jsme dostali spolu s dopi-
sem od Joanathana i zprávu ze školy za
školní rok 2019–20. (Pošta je v důsledku
epidemie značně zpožděná, zpráva je da-
tována v srpnu 2020). Ze školní zprávy
se dozvídáme, že „náš chlapecÿ má skoro
samá áčka, nejvíce ho baví matematika,
v níž exceluje. Ve školním kroužku tančí
a zpívá, rád jezdí na kole, pomáhá matce
s domácími pracemi, protože otec je velmi
nemocný. Kvůli Covidu ovšem Joanathan
nyní nemůže chodit do školy. Výuka je
zajištěna prostřednictvím telefonu. Boho-
služby také nemůže navštěvovat, ale kaž-
dou neděli je sleduje online na počítači.
Joanathan by se rád stal knězem. Roční
příspěvek pro něho činí 4900 Kč.

Patience z Ugandy ještě neumí psát,
dopisy za ni píše sociální pracovník a Pa-
tience nám zatím maluje obrázky. Její
rodinná situace je složitá, oba rodiče
jsou HIV pozitivní, otec je alkoholik,

matka pracuje na poli. Patience má ještě
3 sourozence. Ráda by se stala učitel-
kou. Koronavirus omezil školní docházku
i v Ugandě, je zajištěna online výuka.
Roční příspěvek je 7000 Kč.

Příspěvky od nás nedostane pod-
porovaný přímo „do rukyÿ, ale Arci-
diecézní charita Praha posílá finanční
prostředky na účty partnerských organi-
zací, se kterými má smluvně ujednána
pravidla fungování programu. Ty poté
zajišťují úhradu nákladů spojených se
vzděláváním dětí: některé náklady hradí
přímo ve školách (školné, v některých
případech uniformy, mimoškolní aktivity,
doučování), jindy nakupují kvůli množ-
stevním slevám ve velkém (např. školní
pomůcky, vánoční dárky), některé ná-
klady proplácejí přímo rodinám (např.
zdravotní péči, ale v některých případech
také školné, dopravu do školy apod.).
Nyní také hradí prostředky na zajištění
online výuky.

V průběhu podpory píší studenti
svým „adoptivním rodičůmÿ minimálně
2x ročně, a to vždy před Vánoci a během
Velikonoc nebo v letních měsících. Jed-
nou ročně (v závislosti na termínu konce
školního roku v cílové zemi) zasílá part-
nerská organizace roční zprávu se škol-
ními výsledky.

Pokud byste chtěli napsat Joanatha-
novi nebo Patience dopis, sborová sestra
vám ráda sdělí adresu. Budeme rádi, po-
kud se někdo nový připojí ke stávajícím
členům „kolektivní matkyÿ, protože v po-
slední době se objem příspěvků snížil.
Přispět můžete jakoukoli částkou v ho-
tovosti u sborové sestry, nebo bezhoto-

RECENZE 7

vostně, což preferujeme, na číslo účtu na-
šeho sboru: 35946349/2010, s variabilním
symbolem (vaše osobní číslo) a se spe-

cifickým symbolem 9, podle kterého po-
známe, že se jedná o platbu na „adopciÿ.

Jarmila Raisová

Naděje v dějinách
Martin Bedřich / Tomáš Petráček (recenze)

Tomáš Petráček, církevní historik, te-
olog, kněz a angažovaný katolický inte-
lektuál mě zaujal už před několika lety
svými články v Hospodářských novinách.
Proto jsem si s chutí přečetl knihu rozho-
vorů „Naděje nad dějinamiÿ, které s ním
vedl literární historik Martin Bedřich.
Vyšla v roce 2020 v nakladatelství Vy-
šehrad a k Vánocům mi ji daroval Fi-
lip Keller. Nezklamala mě. Ukazuje, jak
skutečně poučený zájem o historii a tra-
dici vůbec nevede k tradicionalismu, ale
naopak poskytuje nadhled, který umož-
ňuje vidět svobodně a kriticky přítom-
nost a může se stát zdrojem odvahy k no-
vým věcem. Právě tu totiž historie do-
kládá. Není proto divu, že Tomáš Petrá-
ček hodnotí kriticky konzervativní ten-
dence v současné katolické církvi, které
se snaží znovu restaurovat stav před dru-
hým vatikánským koncilem. Díky zna-
losti historie ovšem nevidí současnost
osudově a jeho vize otevřené církve, která
bere vážně své okolí a jeho otázky, může
být v mnohém inspirativní i pro evange-

lickou tradici. Pro evangelického čtenáře
je jistě zajímavé i seznámení s katolic-
kým prostředím včetně otázek spojených
s podzemní církví nebo procesem svato-
řečení Josefa Toufara.

Rozhovor ovšem také vyvolává otaz-
níky. Zvláštní je například napětí mezi
progresivními názory Tomáše Petráčka a
jeho loajalitou a nijak neproblematizova-
nou služebností vůči současnému praž-
skému arcibiskupovi Dominiku Dukovi,
který z mého pohledu zastává a prosazuje
právě ty postoje, které jinak Petráček
kritizuje. Tomáš Petráček byl také pa-
nem kardinálem odvolán z funkce kanov-
níka kapituly Všech svatých na Pražském
hradě kvůli kritice kázání prof. Petra Pi-
ťhy, probošta kapituly, které Piťha pro-
nesl na svátek sv. Václava ve svatovítské
katedrále v roce 2018. Reflexi tohoto na-
pětí by prospělo, kdyby si Martin Bedřich
s Tomášem Petráčkem tolik nenotoval a
jenom mu zasvěceně nenahrával. I tak ale
kniha určitě stojí za přečtení.

Zdeněk Šorm


