
V ET-KJ 4/2006 píše Josef Veselý, že
učení o dědičném hříchu je „biblické-
mu učení naprosto cizí". Já se domní-
vám, že se bez něj ve své křesťanské
věrouce neobejdeme. Je potřeba si ho
vážit jakožto jedinečného štítu původ-
ně nastaveného různým zavádějícím
naukám o hříchu. Jde původně skuteč-
ně o spojení a promyšlení hlavně obsa-
hů těchto biblických veršů: Ř 5,12 (srv.
též Ž 14; Ž 53) a Ž 51,7.9.11: „Skrze jed-
noho člověka totiž vešel do světa hřích a
skrze hřích smrt; a tak smrt zasáhla všech-
ny, protože všichni zhřešili." „Zrodil jsem
se v nepravosti, v hříchu počala mne matka
má... zbav mě hříchu yzopem a budu čistý,
umyj mě, budu bělejší než sníh... odvrať
svou tvář od mých hříchů. " Amůžeme si
připomenout ještě: „Kdo dokáže, aby
čisté vzešlo z nečistého? Vůbec nikdo“ (Jb
14,4). „Co je člověk, je snad bez poskvr-
ny?... ani nebesa nejsou v Jeho očích bez
poskvrny" (Jb 15,14a. 15b) „...před tebou
nikdo z živých není spravedlivý". Hřích je
ve výše citovaných verších přirovná-
ván k nečistotě, se kterou se člověk
rodí a do které se rodí. Dále se počítá s
tím, že každý - ať rodiče, nebo děti, ať
muž nebo žena - každý za něj nese svůj
díl odpovědnosti. Hřích v nás už od
narození nespí, a tak se stáváme nutně
spoluaktéry v hříchu, a děje se tak i 
z naší vůle, neboť už naše vůle je hří-
chem zasažená, a tak chceme, co ne-
chceme, a nechceme, co chceme. Naše
rozhodování se od narození neděje ve
svobodě, jak bychom si přáli. Sami od
sebe nemáme možnost nehřešit - ne-
dokážeme to, nejsme v tom samostatní.
Hřích není jen přestupek nebo rovnou
zločin. To jsou jen plody hříchu. Proto
máme podíl na hříchu svých předků, i
když děláme jiné špatné věci nežli oni.
Všechny nás ovšem uvádí do po-hybu

tatáž neposlušnost, tatáž vzpoura,
tatáž nedůvěra atd., která se dědí.
Kdyby se totiž hřích nedědil, jak je
možné, že všichni bez výjimky hřeší-
me? (viz Pavel Ř 5,12 srv. Ž 14; Ž 53 )
Toto Pavlovo tvrzení nevychází ze
zkušenosti. Pavel nevidí každému do
svědomí, a přece si troufá s žalmistou
něco takového tvrdit. Tedy jde o po-
znání nikoliv vyplývající pouze ze
zkušenosti, i když z ní jistě také. Pavel
se tu opírá o výňatky z žalmů: „Nikdo
není spravedlivý, není ani jeden, nikdo
není rozumný... všichni se odchýlili,
všichni propadli zvrácenosti, není, kdo by
činil dobro, není ani jeden..." (Ř 3, 10-12).
Když totiž hřeší všichni, je za tím něja-
ká zákonitost - a to je hlavní argument
zastánců učení o dědičném hříchu a je
jedno, jestli se myslí jen na biologii, či
sociologii, výchovu dětí apod...
Počátek hříchu byl a je v neposlušnos-
ti vůči Stvořiteli, tudíž nelze vinit 
z hříchu Stvořitele. Ten dobrý člověk,
kterého Bůh stvořil, ten už je mrtev
nebo právě umírá. Svobodnou vůli a
dobré vlastnosti, se kterými se rodíme,
dostáváme teprve dodatečně „po
pádu", z Boží milosti, jakoby z druhé
strany, od Krista, díky Jeho vykoupe-
ní. „Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží
milosti je život věčný v Kristu Ježíši,
našem Pánu." (Ř 6,23)
Dědičný hřích si tedy můžeme před-
stavit jako jakousi epidemii, nemoc,
atmosféru, či náladu, do které se rodí-
me a se kterou se rodíme. Ve chvíli,
kdy ji začneme šířit dál, a jako že ji šíří-
me, a zlo se může i stupňovat, stává-
me se i my sami původci hříchu. Před
Bohem tedy nyní ležíme my i s celým
všelidovým hříchem. Před Bohem je
to tedy náš hřích, naše nečistota a jsme
teď i my skrze tentýž hřích činní. Je do

něj naše vůle i celá naše přirozenost
ponořená. Zvolil jsme si hřích, já sám, i
když mi nic jiného nezbylo. Ta moje
volba sice nebyla v pravém slova
smyslu svobodná, ale byla to pořád
moje volba. Teď za ni nesu už i já svou
odpovědnost. Proto je potřeba, aby
nám teprve někdo z druhé strany hodil
záchranný kruh a z hříchu nás vytáhl
nebo přišel s nějakým tím yzopem a
jak zevnitř, tak zvenku nás očistil.
Toto učení bylo mnohými odmítáno,
protože snad někomu nahání strach a
hrůzu. Kdyby však tohoto učení neby-
lo, začali bychom se i my křesťané
mezi sebou srovnávat, kdo je větší
hříšník a kdo menší, kdo je lepší a kdo
horší před Bohem (a když to děláme,
děláme to právě proto, že podceňuje-
me toto učení). Toto učení nás naštěstí
alespoň zpočátku klade všechny před
Bohem na jednu roveň v jedné gene-
raci, i napříč generacemi. Všichni jsme
zpočátku, od svého narození, v tom-
též průšvihu. Jenom Bůh se od nás liší
- ten, komu jsme nedůvěřovali skrze
hřích a třeba dosud skrze hřích nedů-
věřujeme a komu se vzpouzíme. A tak
jsme všichni jako ve zlém snu a je to
sen o nás a je to náš sen, který sami
prodlužujeme. Buďme rádi, že nám
do něho zazářil Kristus, aby nás pro-
budil a my se teď z toho snu mohli
probrat. Ten sen na nás pořád ještě
působí. I když jsme se skrze víru pro-
budili, ještě v nás setrvává, ještě se
nám vrací jako ve vzpomínkách. Víme
jen, že už jsme blíž dokonalému vy-
proštění z jeho moci a že už jenom s
nadějí očekáváme, co přijde, až ten sen
úplně odezní a my budeme konečně
dokonale probraní, čistí a svěží.
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Evangelický
týdeník

KOSTNICKÉ JISKRY

29. března 2006 �� ročník 91 �� cena: 10 Kč

PŘEČTETE SI PŘÍŠTĚ

ŠIMON, NOSIČ KŘÍŽE
Jan Heller

DVA PŘÍBĚHY O STVOŘENÍ
Josef Potoček

AUTORITA PÍSMA
Adam Balcar

VELIKONOČNÍ ZAMĚŘENÍ
EVANGELIA PODLE JANA

Jiří Otter

Tímto tématem se vracím do let svého mládí, do čtyřicátých let minulého sto-
letí, kdy jsme na evangelické fakultě v Praze slýchali o přirozeném poznání
Boha mnoho slov, většinou záporných: ono neexistuje. Bible o něm neví. Pro
mne to bylo veliké překvapení. Říkal jsem si, že jsem Boží stvoření, vyšel
jsem z Boží ruky. Proto mohu o Bohu něco vědět, zvláště když se nad tím
zamyslím. Zdálo se mi, že nemám k Bohu daleko a že jej poznávám jako dob-
rého stvořitele. Avšak náš profesor dogmatiky, J. L. Hromádka, zrovna v té
době opouštěl to, jak i já jsem o Bohu myslel, a přidal se na stranu švýcar-
ských teologů, zvláště Karla Bartha a Emila Brunnera, kteří popírali, že by
mezi Stvořitelem a stvořením existovala podobnost, která by člověku umož-
ňovala poznat Boha. Tvrdili, že Bůh je úplně a naprosto jiný než jeho stvoře-
ní. Mezi nimi zeje propast. Pražská evangelická fakulta se rozdělila na hro-
mádkovce a žilkovce. Profesor Nového zákona, František Žilka, zastupoval
mírně liberální postoj, jímž se blížil přirozenému poznání Boha.
Když římskokatolická teologie vypracovala učení o podobnosti bytí Boha a
jeho stvoření, vyhlásil jí Karel Barth boj: nazval takovou podobnost Antikris-
tovým vynálezem. Zdálo se mu totiž, že připuštěním té podobnosti se snadno
sejde na cestu přirozené teologie vůbec. Jako by v té době úplně přehlédl, že
v Bibli existuje učení o podobnosti bytí mezi Stvořitelem a stvořením: Bůh a
člověk nejsou jen úplně rozdílní, jsou si také podobní. Bůh se nás nevzdal.
Vložil na nás pečeť svého bytí a svého ducha. Dává nám poznat svou věčnou
moc a své božství (Ř 1,20). Do přírody vložil matematický pořádek, který
svědčí o myšlení Stvořitele. Na člověku stvořeném k Božímu obrazu lze spat-
řit maximum tvůrčí svobody, jíž se člověk vztahuje k Bohu přes úplný rozdíl,
který je mezi Bohem a člověkem.
Není rozumné popírat tento vztah a tuto podobnost. Ta je k spatření v tom, že
člověk mluví, neboť Bůh mluví, člověk je osoba, protože Bůh je osoba. Až
potud evangelická teologie kráčí ruku v ruce s římskokatolickou. Nedůvěru 
k ní vyjadřuje ve chvíli, kdy ona z principu podobnosti Boha a člověka vytvá-
ří celou přirozenou teologii, kterou chce konkurovat biblické teologii zjevení.
Mýlí se v tom, že jako každá přirozená teologie ponechává člověku schop-
nost, kterou měl na počátku. Člověk však zhřešil a jeho schopnost poznávat
Boha utrpěla tak, že nedospívá ke skutečnému poznání Boha. Kdykoli se člo-
věk pokouší poznat Boha tak, jak to sám může a umí, nikdy neuspěje. Jeho
tak zvané přirozené poznání není poznáním skutečného Boha, ale vždycky je
to směs, v níž převažuje zbožštění člověka. Dívaje se na stvořený svět a jeho
projevy, vyčte z nich buď pantheismus nebo atheismus. Právě proto, že je hříš-
ník a žije ve vzpouře a pýše vůči Bohu, jeho srdce nezrcadlí věrný obraz Boha.
Zmítá jím strach a pýcha hříchu. Proto se přirozené poznání Boha nemůže stát
základnou křesťanské teologie. V přirozeném poznání se mísí pravda s omy-
lem, Boží zjevení s lidskou slepotou.
Přesto zůstává přirozená teologie předmětem naší pozornosti, nejprve zvláště
to, co říká o lidech. Co o nich říká? Lidé nikdy nepřestanou myslet o Bohu a
vytvářet teologie, v nichž se mísí pravda s omylem. Křesťanská církev je povo-
lána k tomu, aby čistila slovem evangelia

O přirozeném poznání Boha
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Učení o dědičném hříchu je nosné

II.
„A viděl Bůh vše, což učinil, 

a aj, bylo to velmi dobré.“
(1M 1,31)

Ale podle biblického svědectví je
tomu opravdu tak, že zemi je tu - ve
zprávě o stvoření - věnována pozor-
nost ústřední. Například právě jen při
stvoření země je hned dvakrát řečeno,
že viděl Bůh a aj je to velmi dobré.
Z biblické zprávy o stvoření vyplývá
naplno, že měsíc i hvězdy jsou stvoře-
ny kvůli zemi. Země tu má opravdu
výsadní postavení. Proč? Asi nejprve
proto, že právě zemi dal Pán Bůh
nám. V prvním biblickém verši se
praví, že Pán Bůh stvořil nebesa i
zemi. O nebi už dál není ani slova,
nanejvýš o obloze. A nebe a obloha - to
není totéž. Nebe si nechal Pán Bůh
pro sebe. Země je určena všem živým
Božím tvorům.

Ale snad můžeme jít ještě o krůček
dál. Země je totiž podle všeho, i podle
všech dosavadních nejmodernějších
vědeckých poznatků (navzdory všem
létajícím talířům),  jediným místem ve
vesmíru, kde existuje život. A právě
dar života, ne to, zda je fyzikálně stře-
dem, nýbrž dar života na zemi dělá ze
země v nejhlubším smyslu střed,
centrum, důležitější než všechny fyzi-
kální kosmické proporce, důležitější
než všecky větší a jasnější hvězdy i
než měsíc a slunce.takže i tady krásně
a přesvědčivě vidíme, že kdybychom
chtěli biblické svědectví snížit jen na
rovinu popisného, fyzikálního pojed-
nání, pak by nám, lidem začátku XXI.
století, vybaveným úctyhodným pří-
rodovědeckým poznáním, už nemělo
moc co povědět. Ale když tu hledáme
své odpovědi na nejhlubší otázky
života, protože zas právě my dnes
tolik potřebujeme životní kotvu a

potěšení, pak právě toto na první sre-
ánce Bible najdeme. Kolik jen je tu
krásného poselství lásky: jak se Duch
Boží vznáší nad propastí. A tvoří slo-
vem. Řekne a stane se.
Bohové filosofů jsou nehybní. Filoso-
fický božský princip studeně mlčí.
Nemluví. Biblický Bůh je v pohybu ke
svému stvoření, protože má od začát-
ku ke svému stvoření bytostný vztah.
A v Pánu Ježíši Kristu to jen jedno-
značně potvrdí. V něm je Bůh také
nejprve na cestě za člověkem. A první
slovo, které Pán Bůh řekne, zní:
„Budiž světlo!“ Opět dost záhadné
pro racionální, popisné myšlení: až
později bude řeč o měsíci a slunci, ale
už je tu přece světlo! Světlo - to je opět
především přítomnost Boží a Boží
jednání tam, kde teď začíná Boží řád.
Křesťané později vyznají podobně.
Také v určité polemice, tentokrát s Ří-

Na začátku

Dokončení na str. 2
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(Iz 25,8a)
Prorok Izaiáš tímto svým výrokem vyhlédl opravdu daleko. Starý zákon
totiž zůstává způsobem svého vnímání života a světa pěkně při zemi. I ty
nejvěhlasnější postavy, s nimiž se v něm setkáváme, umřou a nikdo nad
jejich hrobem ani nenaznačí, že by z něj mohly vstát. Nejoptimističtější
výpověď, učiněná zde na jejich adresu, zní: "Zemřel stár a sytý dnů."
Tento starozákonní realismus má ovšem v Bibli své místo. Dává najevo,
že se o životě - i o tom věčném - rozhoduje na zemi. Co nebylo založeno
na ní, to se v očistci nedožene. Za čím není čestný zápas, to Boží milost
nepodpoří. Syrový starozákonní realismus je obranou proti zbožné vypo-
čítavosti, které člověk tak snadno propadá.
Prorok Izaiáš je jako Judejec realista. Přesto vidí dál než jeho současníci.
Takový přesah je pro život nesmírně důležitý. Realismus, který nedokáže
vyhlédnout za své hranice, totiž sám sebe neunese. Troskotá na otázce:
"Proč jednat eticky racionálně, žijeme-li absurdní, tedy narozením a smrtí
omezený život?" Je to zvláštní, ale člověk potřebuje k eticky racionálnímu
jednání biologicky iracionální motivaci! Pokud smrt všechny lidské pro-
jevy jednou znivelizuje, tak proč být čestný, proč milovat, proč se oběto-
vat? Stroze realistický pohled na život, vnímaný v souladu s přírodními
vědami jako interval mezi narozením a smrtí, vede k eticky iracionální-
mu jednání.
Prorok Izaiáš chce, aby si jeho lid mohl počínat eticky racionálně. Proto
mu vyhlašuje: "Panovník Hospodin provždy odstraní smrt." Odmítá myš-
lenku, že by svět byl absurdní, že by život byl jen marným pachtěním, že
by pravda, spravedlnost a láska měly stejnou kvalitu jako lež, zrada a
nenávist. Proto věří, že Hospodin do svého stvoření spásně zasáhne. Víra
v přemoženou smrt je dnes obvykle pokládána za výraz intelektuální
omezenosti. Ale opak je pravdou. Víra v přemoženou smrt brání zániku
eticky racionálního světa! Nedovoluje smazat rozdíl mezi dobrem a zlem
a propadnout tak cynismu. Víra v přemoženou smrt dává odvahu k živo-
tu, i když v něm troskotám a hledím smrti do tváře.
Panovník Hospodin provždy odstranil smrt tím, že ji nechal na Golgotě
dopadnout na sebe sama. Jeho tvůrčí moc se zde rozhodujícím způsobem
střetla s mocí ničivou. Ježíš, který v sobě ztělesňuje souhrn všeho eticky
racionálního, zde narazil na iracionální projev lidské zloby. Přišel od
Boha, postavil se na naši stranu, a my - místo abychom jásali - ho přibije-
me na kříž! Není radikálnější obžaloby našich lidských způsobů. Ale
právě k tomuto realistickému pohledu na sebe sama nás chce Panovník
Hospodin přivést. Proto Ježíš nesestupuje z kříže. Umírá na něm, aby tře-
tího dne vstal z mrtvých a otevřel nám tak výhled za naše biologické hra-
nice. A abychom my díky tomu mohli eticky racionálně jednat.

Emanuel Vejnar

Dne 17.července 1941 telegrafoval
vrchní velitel britských ozbrojených sil
v Indii generál Wawell britskému mi-
nisterstvu války: „Pro obranu Indie je
nezbytné, aby Němci byli vyhnáni 
z Íránu teď hned… Je nezbytné, aby-
chom se spojili s Rusy přes území
Íránu, a nebude-li to nynější vláda
ochotna umožnit, musí být přinucena
k tomu, aby ustoupila vládě, která 
k tomu ochotna bude." Do Íránu bylo
bezprostředně nato vysláno několik
nepočetných a lehce vyzbrojených
britských brigád z Indie, které se 
25. srpna 1941 zmocnily rafinérií ropy
v Abadánu, přístavu v Chorramšahru,
nato íránská vláda 28.srpna kapitulo-
vala, odstoupil íránský šáh a jeho syn
obnovil v zemi konstituční monarchii.
Tato blesková akce proti zemi několi-
krát převyšující rozlohou i počtem
obyvatel Velkou Británii byla v ději-
nách 2. světové války považována za
drobnou epizodu, ke které pozname-
nal Winston Churchill lakonicky: „Na-
še ztráty dosáhly 22 padlých a 42 ra-
něných. Tak skončilo toto krátké a
plodné uplatnění zdrcující síly proti
slabému a starobylému státu. Británie
a Rusko bojovaly o život. Inter arma
silent leges (mezi zbraněmi mlčí zá-
kony)."
Přeneseme-li se do dnešní doby, mů-
žeme jen nostalgicky vzpomínat na
dobu, kdy bylo snadné vyřídit politic-
ké směřování Íránu několika telegra-
my a několikadenní válečnou výpra-
vou, stejně jako bylo snadné o něco
dříve rozparcelovat umělými hranice-
mi nástupnické státy bývalé Osman-
ské říše a o něco později od sebe oddě-
lit Indii a Pákistán. Ta doba je pryč a

my si jen těžko zvykáme na tvrdošíj-
nou nepoddajnost islámského světa,
od něhož si můžeme kupovat relativní
politický klid jen za cenu neustálých
finančních injekcí umírněným vládám
a západní vojenské kontroly strategic-
kých oblastí. Koupit si však nemůže-
me lásku, vděčnost, pocity sympatie
ani takové politické smýšlení, které by
se vzdáleně podobalo našemu.
Na íránskou válečnou epizodu jsem si
vzpomněl nad články bratra Dana
Drápala „Znevažování islámu z po-
hledu vyznavače Hospodinova" a
„Nepřipravená Evropa" v č. 7 a 8 ET-
KJ.  Dan Drápal vychází ze schématu
periodických islámských nájezdů do
srdce Evropy, které byly dvakrát (732 a
1683) odraženy jen s vypětím všech sil.
Vyplývá mu z toho, že i dnes jsme osu-
dově ohroženi a je třeba mobilizovat
malátnou a duchovně ochromenou
Evropu do boje. 
Problémem ovšem je, že třináct staletí
stýkání se islámu se západní civilizací
je zaplněno mnoha událostmi, které se
vzpírají jednoduchým schématům a
kterými se oba světy navzájem pro-
pletly do sebe. Existují staletí převahy
arabské kultury nad evropskou, exis-
tují křižácké výpravy, existují vítězná
křesťanská tažení do Španělska, která
však znamenají tragédii pro tamní ži-
dovskou komunitu, existuje období
koloniální nadvlády, které se rozhod-
ně ne-chápalo jen jako nutná sebeobra-
na proti islámské rozpínavosti. Exis-
tuje cílevědomý a smělý pokus hitle-
rovského Německa uchytit se ideolo-
gicky a vojensky v arabských zemích,
kde si získal mnoho sympatií. Existuje
založení a podpora státu Izrael, kte-

rým se všechny státy a síly, které dnes
za Izraelem stojí, hluboce a dlouhodo-
bě vložily a zapletly do vnitřních dějů
a konfliktů islámského světa. Nakonec
i existence nejvýznamnějších islám-
ských menšin v Evropě je důsledkem
dějů, které mají své kořeny v naší části
světa.
Historie západního vyrovnávání se 
s oblastí islámu je plná řešení sice nut-
ných, ale plodících stíny. Bylo nutné
zabránit Íránu ve spolupráci s Ně-
meckem, ale za cenu hluboce vžitého
pocitu íránských lidí, že s nimi Západ
buď manipuluje nebo si je ponižujícím
způsobem kupuje. Je pro nás nutné
držet uměle při životě spoustu drs-
ných režimů, protože se právem bojí-
me sjednocování fanatických islamis-
tů. Byla pro nás menším zlem krvavá
íránsko-irácká válka než nerušená
expanze íránské islámské revoluce.
Podobně víme, že je v životním zájmu
Západu, aby zabránil Íránu ve výrobě
jaderných zbraní. Ale existuje k tomu-
to cíli jednoduchá cesta bez tragických
vedlejších důsledků?
Domnívám se, že konečné řešení islám-
ského problému uvnitř dějin neexistu-
je a že je iluzorní představovat si radi-
kální rozseknutí světa na část křesťan-
skou a islámskou. Nemám pro nikoho
lepší radu, než se obrnit trpělivostí,
neuspěchaně nahlížet do jemných
zákrutů minulosti, usilovat o solidnost
vlastních duchovních východisek a
neztrácet schopnost vidět i v cizím a
nevábném prostředí záblesky skuteč-
ných hodnot. Já se např. stále divím,
kolik vzniká ve stínu íránské teokracie
lidsky hlubokých a jemných filmů.

Miloš Hübner

Neodvratně propleteniNad Biblí

1. Podivné zákonné normy
V parlamentu prý "leží" zákon, který
navrhuje pro lidi, kteří odmítnou
práci, jen existenční minimum 2020
korun měsíčně. Je škoda, že není
zvykem zveřejňovat v denním tisku
znění navržených zákonů nebo
jejich souhrn. Ten uvedený prý vů-
bec neřeší, jak by se ono "odmítání"
mělo lidem prokázat. To zakládá
problém i pro připravovanou nor-
mu, podle níž odmítající práci mají
obdržet jen poukázky. Návrh je zřej-
mě poslanecký zmetek. Jakou práci
jsme navíc povinni přijmout? Od-
povídající naší kvalifikaci, zdravot-
nímu stavu, nebo jakoukoliv mysli-
telnou? Což by nestačilo jako "odmí-
tače" posoudit učitele, který nechce

učit, krejčího, který nechce šít, eko-
noma co pohrdne kanceláří? Ano,
věc sama je složitější, ale zákon by ji
neměl ještě víc komplikovat.
Jiný podivný zákon již platí od října
2004. Všichni lidé, kteří jsou bez
místa déle než rok, musí přijmout
veřejně prospěšné práce pro obec na
osm hodin týdně, pokud je k tomu
vyzve starosta. Nyní se připravuje
páka, která nezaměstnané k veřejně
prospěšným pracem přivede. Co je
na tom nemravného? Ubohost toho
prostředku vyniká od chvíle, kdy
byly umožněny alternativní tresty
pro odsouzené. Ať se na ně každý
podívá, zle jim tak. Ano, odsouzení
si ten pranýř zasloužili.
2. Hladovou zeď ano, potupnou ne

Trestat veřejnou prací souběžně od-
souzené i nezaměstnané je ošklivé.
Jako svobodně přijatá, placená práce
ano. Jako zákonem nařízená sankce,
to je hanba! Především těch, kteří mají
klíče k radnici či parlamentu. Samo o
sobě není ostudou pracovat pro tech-
nické služby, pokud tam mají volné
místo a rádi vás přijmou. Je potupné
tak pracovat z donucení. Přijmout tu
robotu jako výchovný prostředek,
abyste nepropadli flákačství, udrželi
si režim dne a byli všem na očích? Je
bludem, že každá práce osvobozuje,
šlechtí a vychovává. Práce sama o
sobě nečiní člověka svobodným. Ob-
zvláště pak v oblastech, kde nabídka
pracovních míst je zanedbatelná, do-
pravní dostupnost mizerná a platy
dostačující sotva na střechu nad hla-
vou a chléb náš vezdejší. Flexibilnost
a pohyb za prací lze pak sotva před-
pokládat.
3. Útulky pro zvířata, ne pro lidi
Zbývá dodat, že jsou lidé, kteří se
práci vždy vyhnou. Měli by být
snadno odlišitelní od těch, kteří ji
přijmou rádi. Jsou ovšem i takoví,
kteří vzhledem ke svému zdravotní-
mu, duševnímu stavu, pokročilému
rozpadu své osobnosti už nikdy a
nikde práci neseženou. Je jich hod-
ně. Stejně jako těch, kteří by práci
přijali, ale nemají elementární pod-
mínky pro život. Dojmeme se nad
opuštěnými zvířaty, přejeme jim
dobrý útulek. Lidé nebývají tak do-
jemní. Obávám se, že v parlamentu
"neleží", ani jím nehýbe zákon, který
by chystal střechu nad hlavou pro ty,
kterým zoufale schází. Vytvořit
účinnou, záchytnou síť není vůbec
snadné. Povinnost veřejně prospěš-
ných prací cestou k ní však není.

Jan Kašper

Panovník Hospodin provždy
odstraní smrt 

Veřejně prospěšné práce: ostuda?

MODLITBA
Joachim Dachsel

Pane Ježíši,
ty znáš moji nevěrnost. 

Oklamávám sebe samého. 
Malé příležitosti zanedbávám 

a chci si šetřit sílu poslušnosti pro veliké. 
Můj život však probíhá v malé každodennosti 

a velký den na sebe dává čekat. 
Má nevěrnost rozežírá můj život. 

Když přichází ten den, 
jsem prázdný a slabý, odvyklý poslušnosti.

Pane, ty znáš mou nevěrnost a víš, že nejsem dobrý. 
Jen při tvé ruce se učím vykonávat tvoji vůli. 

Uč mě drobným krokům poslušnosti, 
jež by vedl tvůj příkaz. 

Uč mě malým krokům věrnosti, 
jež bych činil skryt ve tvé věrnosti. 

Uč mě malým krokům spravedlnosti, 
jež bych konal,oblečen ve tvou spravedlnost.

Pane, uč mě, co je veliké; 
uč mě, co je malé. 

Nedej mi však zanedbávat to, 
co je jen menší a vnější; 

neboť právě v tom konáš při mně své dílo: 
v penězích, 

kterým dáváš procházet mýma rukama; 
v kousku pozemského chleba, 

kterým mě sytíš, ¨
i v chlebu, 

který mám darovat; 
v nepatrné práci, 

kterou konám ve tvém jménu. 
Ani to nejmenší ti není příliš nevýznamné. 

Proto ses stal člověkem.
Tvé Slovo je svíce mým nohám a světlo mé stezce.

Přeložil Zdeněk Svoboda

mysli svých posluchačů, aby pravda vítězila nad omylem, Bůh nad člověkem.
Toto slovo osvěcuje člověka, aby mohl poznávat Boha ve stvoření a chválit jej.
V církvi Páně otevíráme nejen Bibli, ale i zpěvník, abychom slyšením, modlit-
bou a písněmi chválili Boha jak za jeho slovo, tak za viditelné Boží stopy ve
stvoření: "Krásná je modrá obloha, je zázrak pod ní žít, písněmi ten dar od
Boha můžeme vyjádřit" (Evangelický zpěvník, píseň 178). Protože existuje
podobnost mezi Bohem a stvořením, existuje právo mluvit a zpívat o Bohu a 
k Bohu lidskými slovy. Vždyť i náš Bůh mluví, slyší, vidí a jedná. Kdyby žádná
podobnost mezi Bohem a stvořením nebyla, museli bychom skončit u toho, že
Bůh je absolutně jiný, a zmlknout. Podobnost nám však dovoluje a přikazuje
mluvit o Bohu a nalézat k tomu i nová vhodná slova. Bible je toho příkladem.
Tato podobnost se dobře snáší s učením, že Bůh je úplně jiný. Stvoření se nijak
nepodílí na Božím bytí, nemá na sobě nic božského. Bůh sám je Pán, on sám
je pramen všeho života, od něho pochází všechno dobro. On sám je nezávislý.
Všechno stvoření je závislé. Mezi ním a Bohem je absolutní propast. Podob-
nost, která nepotlačuje absolutní rozdíl mezi Bohem a člověkem, umožňuje
zjevení a pravé poznání Boha a jeho skutků.
Z hořícího keře, k němuž nelze přistoupit blízko, slyšíme mluvit Boha. Kniha
Božího zjevení, Bible, nám o tom podává spolehlivou zprávu, která oživova-
ná Duchem svatým vyvolala v život církev, shromáždění vyvolených, dalšího
svědka Božího zjevení.

Josef Veselý

O přirozeném poznání Boha
Dokončení ze str.1



Pováleční evangeličtí reemigranti
byli většinou donuceni vracet se do
původního domova, paradoxně
např. Slováci na Moravu. Oni si k
nám přivezli svou lidovou tradici
(opět hlavně při pohřbech) a na ní
lpěli jako na zbytku své identity.
Slib slovenského učitele se neusku-
tečnil, faráře ano, dokud někdo na
Moravu chtěl. Seniorátní výbor
Brněnského seniorátu požádal již
zemřelého administrátora sloven-
ského sboru, aby se naučil zpívat
luterskou liturgii. Vím, co to je, přes
snahu jsem liturgii jako špatný zpě-
vák nezvládl a při kázáních v blíz-
kých sborech na Slovensku musel
zpívat liturgii někdo jiný. O tom,
kdo se liturgii naučil, aby sboru
posloužil, říkali, že ji nezpívá luter-
sky, asi nemáme ten patřičný cit. 
V našem předměstském sboru, ze
kterého pocházím, bývalo zvykem,
že děvčata byla konfirmována v
dlouhých bílých šatech, které pak
měla do tanečních. My kluci jsme
mívali snad první obleky s dlouhý-
mi kalhotami. Jinak jsme nosili
pumpky, ze kterých se tak rychle
nevyrostlo. Byl jsem konfirmován s
valdenskou Italkou, která přišla ke
konfirmaci v černých šatech; bylo
nám to divné, ale Gerta nám vysvět-
lila, že je to jejich zvyk. Jeden kon-
firmand měl v klopě myrtu jako
ženich; ve sboru, ze kterého pochá-
zel, to bylo lidovým zvykem. Ve

sboru, ve kterém jsem působil, bý-
vali všichni konfirmandi v místních
lidových krojích. Jedenkrát ne a
myslím si, že je to už dávno mrzí.
Tamní lidé oblékali kroj jako my
talár. Dokonce se říkalo, že kroj je
pro Javorničana polovina nábožen-
ství. Pražák, farář Stehlík, pokud
mám informace, aby se přizpůsobil
prostředí, chodíval mimo bohosluž-
by po obci v kroji. Dodnes jsou vět-
šinou účastnice shromáždění o svát-
cích s vysluhováním večeře Páně
oděny v krojích, podobně i v Hrubé
Vrbce a ve Velké nad Veličkou. A je
to skutečně nevšední zážitek a zda-
leka nejde jen o podívanou. Takový
skanzen není třeba likvidovat.
V některých sborech jsme se dovída-
li, že nemáme chodit do divadla,
nemáme chodit do tanečních, do kina
alespoň ne v neděli, dívky si dokonce
nesměly stříhat vlasy nejméně do
konfirmace, jmeniny jsme jako evan-
gelíci neslavili, my jsme patrony
neměli. Podobné zvyky jsou dnes už
až nepravdivé. Nikdo neměl námitky
proti talárům kazatelů, někteří měli
tabulky téměř nebo úplně spojené, ti
si říkali reformovaní, druzí je zase
měli ve spodní časti víc od sebe vzdá-
lené a ti se považovali spíš za luterá-
ny. I to byly lidové zvyky v naší uni-
onované církvi. Samostatnou kapito-
lou by byl vztah k výtvarnému
umění a hudbě.
Určitě by se dalo povědět mnohem
víc, ale myslím si, že napsané pro

seznámení se zvyky naší dosud
lidové církve stačí. Jsem přesvěd-
čen, že je správné povědět, že někte-
ří mladší (většinou) kazatelé a kaza-
telky se sdružují ve skupině s
názvem Coena (čti céna), což zna-
mená večeře. Oni nabízejí nebo
doporučují zavádět a někde zavádě-
jí nové, většinou zase lidové zvyky.
Ten obrat je značný, zvyky se snaží
přebírat z katolictví. Téměř doslov-
ně přebírají katolickou liturgii, na
internetu se dovídáme, že ji zavedli
již v několika sborech, hovoří o pře-
podstatnění, chtějí se modlit „Kris-
tův růženec", doporučují kázání
např.o sv. Vavřinci, zvoní při po-
zdvihování, chtějí nosit kolárky. Ne-
chtějí už černý akademický talár.
Uvažují o bílém rouchu se štolou a o
užívání barev dle liturgických obdo-
bí. Tedy chtějí nějaký kněžský oděv
a štolu, která byla původně v Řím-
ské říši znakem státního úřadníka,
pak ji teprve převzala církev. To, co
jsem v tomto odstavci napsal, je jistě
zjednodušené, ale je možné si pře-
číst už stohy „papírů" na internetu,
něco i v Českém bratru. 
Doba ukáže, co se z těchto starých a
nových lidových zvyků i funda-
mentalismu udrží a prosadí a co za-
nikne. Podobných vln už pamatuje-
me několik. Z historického hlediska
opravdu víme, že některé lidové
zvyky a tradice jsou nosné a jiné
odejdou tak rychle, jak přišly. 

Jiří Novák

3ET-KJ

Ovce Kamilka měla řadu pěkných vlast-
ností. Už když chodila do školy pro jeh-
ňata, nosila domů samé jedničky a učite-
lé si ji nemohli vynachválit. Když se paní
učitelka při hodině dějepisu zeptala, jaké
jsou nejstarší zprávy o ov-
cích, odříkala Kamilka
jako když bičem
mrská všecko, co
slyšela o obra-
zech v jesky-
ních ve španěl-
ské La Piletě.
Stejně dobře
dovedla popsat
výrobu vlně-
ných látek, dek a
koberců. Pamatovala
si dobře i všecko kolem
vzniku tak zvaného anglické-
ho trávníku, na němž měly ovce hlavní
zásluhu. Zkrátka a dobře, Kamilka byla
vzorná žačka a šprtka, jak ji někdy ozna-
čovali mladí berani, kteří s ní chodili do
jedné třídy a sami neoplývali pílí ani
vědomostmi.
Ani rodiče neměli důvod, proč by si na
Kamilku stěžovali. Když s ní byli na
pastvě, Kamilka nebyla ufňukané mlsné
mládě, které jí jen tohle nebo onohle.
Nebyla vybíravá, ale spásla všecko až ke
kořínkům, ať to byla tráva nebo tvrdé
keříčky a plevel. "Můžete mít z Kamilky
radost!" říkaly mamince jiné maminky,
které měly se svými ratolestmi spoustu
trápení a dohadování. Snad to říkaly
opravdu upřímně a bez závisti.
Kamilka však měla jednu chybu: vůbec se
nedovedla chovat samostatně. Paní uči-
telce se samozřejmě líbilo, že je tak posluš-

ná, a tatínku beranovi a mamince ovci to
také vyhovovalo. Ale ostatním jehňatům
byla občas k smíchu. "Když jí něco napo-
vídáš, spolkne to i s navijákem!" tvrdili o
Kamilce hubatí spolužáci a Kamilka občas
skutečně na jejich řeči naletěla a na svou
důvěřivost doplatila. Jednou jí nakukali,
že mají ráno čekat u Ptačí skály na paní
učitelku a že půjdou všichni do zoologic-
ké zahrady. Svědomitá Kamilka chtěla být
na místě samozřejmě první, ale prostála
tam nadarmo celé dopoledne. Nikoho se
nedočkala, a ještě dostala vyhubováno.
Jindy ji zas při hře na slepou bábu zaved-
li se zavázanýma očima k jámě po vyvrá-
cené borovici a Kamilka si v ní málem

polámala nohy.
"Kamilko, dobře se učíš,

ale v něčem jsi tupá
ovce," domlouval

jí kmotříček
muflon. "Ne-
smíš vždycky
jít tam, kam tě
vedou nebo po-
šlou druzí!

Stádo je dobrá
věc, ale jednou by

ses s ním mohla
dostat i na jatky." 

Kmotříček dobře věděl, co
říká, bohužel nedal poslušné a důvěřivé
ovečce radu, kterou by se řídila. Když
však byla Kamilka už větší, dobře jí pora-
dila její starostlivá ovčí babička. Však
byla stará a zkušená. "Kamilko, nejlepší
pro tebe bude vždycky se držet pastýře,"
řekla babička,, "My sami si nedovedeme
vždycky vybrat nejlepší cestu a ani druzí
nám vždycky dobře neporadí, ale pastýř
je spolehlivý. Drž se jeho hlasu a on tě
povede správným směrem." Řekli jsme si,
že se Kamilka ráda učila. Snad se časem
naučila od babičky i tohle.

Ať jsi sám či klusáš v stádu,
i uprostřed hlasů všech

pastýřův hlas vždycky sleduj!
Ochotně se jím vést nech!

Daniel Henych
Pokračování příště

Tupá ovce
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Evangelické lidové zvyky

MOSKVA

Ruský patriarcha vyzval Hamas k
dialogu.
Ruský patriarcha Alexij II. vyzval
radikální islámskou palestinskou
organizaci Hamas k jednání s Izrae-
lem. "Není dána žádná alternativa 
k dialogu," řekl Alexij pro zprávy ra-
diové stanice "Echo Moskaus", v rám-
ci setkání s funkcionáři Hamasu v
Moskvě. 
"Kvůli jednotlivých politikům nesmí
trpět celý národ," sdělil také patriar-
cha. Zároveň zdůraznil, že ortodox-
ní církev stojí za právem Palestinců
na svůj vlastní stát. 
Při společných rozhovorech se řešila
i křesťanská menšina v Palestině.

(EPD)

PEKING

Čínské ministerstvo zahraničních
věcí varuje Vatikán před vměšová-
ním.
Čínský ministr zahraničních věcí Li
Zhaoxing napomenul Vatikán, aby
se nemíchal do vnitřních záležitostí
Číny. „Doufáme, že Vatikán neudr-
žuje tak zvané diplomatické styky 
s nějakou provincií či čínskou obcí,"
řekl Li v úterý před žurnalisty v Pe-
kingu na pokraji Sjezdu národního
lidového kongresu. Tím zároveň
nepřímo komentoval nedávné ozná-
mení Vatikánu o tom, že bude dne
24. března světit hongkongského
biskupa Josefa Zena na kardinála. 
V minulých měsících se stále více
objevovaly spekulace o sblížení me-
zi Pekingem a Vatikánem. 
Biskup Josef Zen, který se zasazuje
za náboženskou svobodu a demo-
kracii, nechal několikráte problesk-
nout, že je Vatikán připraven ukon-
čit diplomatické vztahy s Tchaj-
wanem a vyhovět Pekingu. 
Nejdůležitější překážkou pro sblíže-
ní zůstává ale požadavek ze strany
Pekingu mít poslední slovo při jme-

nování katolických biskupů a kněží
v Číně. 

(EPD)
VATIKÁN

Pravoslavným se nelíbí vynechání
papežova titulu „patriarcha Zá-
padu". „Zůstává tajemstvím, jak
může vynechání titulu patriarchy
Západu zlepšit vztahy mezi Apo-
štolským stolcem a pravoslavnou
církví. Naopak, toto vynechání mů-
že být vnímáno jako nárokování si
jurisdikce nad celosvětovou církví,
jež nachází odraz ve zbývajících
papežových titulech," řekl vídeňský
biskup Hilarion, oficiální představi-
tel pravoslavné církve při evrop-
ských institucích. 
Tím podpořil stanovisko Patriar-
chátu moskevské ruské pravoslavné
církve, který odmítá názor, že by
papežovo zřeknutí se titulu „patri-
archa Západu" bylo učiněno ze
snahy zlepšit římskokatolicko – pra-
voslavné vztahy.

(Christnet)

LVOV

Ministerstvo osvěty a vědy poprvé
vydalo licenci ze získání bakalář-
ského titulu, zatím však pouze na
Ukrajinské katolické univerzitě ve
Lvově (UUK).
„Uznání teologie za vědu státem
představuje přelom v historii naší
školy a je důležitou událostí v ze-
mi," řekl dne 6. března na tiskové
konferenci ve Lvově otec dr. Borys
Gudziak, rektor zmiňované uni-
verzity, který původem pochází 
z ukrajinské diaspory ve Spojených
státech. 

(Christnet)

DILLÍ

Indické církve nesouhlasily s jader-
nou dohodou s USA. Jaderná doho-
da mezi Indií a Spojenými státy,
která byla podepsána během návště-

vy prezidenta George W. Bushe v
Afghánistánu, Indii a Pákistánu, vy-
volala smíšené reakce církví v re-
gionu. 
„Je to znamení uznání významnosti
Indie v mezinárodních vztazích,"
řekl Rev. Babu Joseph, tiskový mluv-
čí Katolické biskupské konference
Indie, který tak uvítal jadernou
dohodu mezi prezidentem Bushem
a ministerským předsedou Manmo-
hanem, podepsanou v Dillí. 
Avšak tisková mluvčí Ekumenické
rady církví v Indii, která sdružuje 29
ortodoxních a protestantských círk-
ví, Amelie Andewsová prohlásila, že
tato organizace byla zděšena tou
euforií z jaderné dohody. 
„Jaderná technologie si hraje s
ohněm a měli bychom být na této
frontě velice opatrní", řekla Andew-
sová.

(ENI)

MOSKVA

Postní jídlo ve vlaku
V jídelních vozech vlaků Sverdlov-
ské železnice se nyní podávají i post-
ní jídla. Od 6. března se objevilo na
jídelním lístku „Menu Velikého půs-
tu“. Jak oznámila tisková služba
Sverdlovské železnice, připravili
kuchaři vlakových restaurací k za-
čátku sedm týdnů trvajícího pravo-
slavného velikého půstu více než
dvacet jídel pro cestující, kteří dodr-
žují pravidla Ruské pravoslavné
církve. 
Návštěvníky restaurací čekají kromě
rozmanitých jídel studené kuchyně i
zeleninová soljanka nebo boršč se
sušenými švestkami a haubami.
Výběr pro postící se hosty má být
dostatečně široký a cena postního
oběda dostupná i pro obyčené ce-
stující.

Z http://mospat.ru přeložil
Christof Lange

Dokončení z minulého čísla

many, při jejich slavnosti slunovratu.
První křesťané, pronásledovaní v řím-
ské říši a ukrývající se ve tmě kata-
komb, vyznávají od počátku, že při-
cházejícím sluncem jejich života je
Kristus. Tak se skutečně z pohanské-
ho slunovratu staly křesťanské Vá-
noce - vůbec ne pro nějaké problema-
tické míchání
křesťanství s po-
hanstvím, nýbrž
pro to skvělé a
životodárné po-
selství, kterému
nemůže uškodit
ani žádné pozadí
bývalé pohanské
tradice. Naopak.
Na tom pozadí to
ještě lépe vynik-
ne: že Ježíš Kris-
tus je to pravé
světlo, které v
temnotách svítí a
bude svítit, jak
víme podle po-
slední knihy Bi-
ble, zase i tenkrát,
kdy slunce svítit
přestane (Zj 21,33).
Bůh tvoří všecko na zemi a vidí: je to
velmi dobré. Jak kladné předzname-
nání celého stvoření, světa, pozem-
ského života. Proto i my milujeme
zemi a život v plné hloubce i šíři.

Proto jsme rádi na světě, spolu rádi,
vděčni za život na dobré zemi, kterou
nám daroval Pán Bůh sám.

Na světě, který vyšel krásný a dobrý 
z tvojí ruky, dobrý Bože, chceme i my žít
dobrým životem. Vyzbroj nás svou silou
duchovní, abychom už dopředu nelámali
hůl nad svými možnostmi a nad poslá-

ním, které tu do
tebe na světě
máme. Ať už
skoro programo-
vě nechceme dě-
lat a očekávat
míň, než může-
me, než zvládne-
me, než vyplývá
z tvých zaslíbe-
ní. Ať se schop-
ností vidět krásu
a vznešenost ži-
vota umíme
zvládat úseky
cesty, které jsou
náročné, i pře-
kážky, které jsou
těžké a zdrcující.
Do tvé péče ode-
vzdáváme v po-

korné přímluvné modlitbě celé tvé stvoře-
ní a také na sebe chceme brát vážně svůj
díl odpovědnosti.

Jan Nohavica
Pokračování příště

Na začátku
Pokračování ze str. 1

Novinky z ekumeny



Společnost VERITAS a o. s. Herodotos
si vás dovolují pozvat na XI. setkání
mládeže na téma „Československo a
Německá demokratická republika 
v letech 1948–1968“.
Dějiny střední Evropy ve 20. století
prošly přeměnami, které dodnes
ovlivňují hospodářskou, sociální a
kulturní tvář nejen tohoto prostoru,
ale i celého kontinentu. Lze říci, že
změny proběhlé po druhé světové
válce by mohly sloužit jako odstrašují-
cí příklad cesty od socializující demo-
kracie k totalitní diktatuře. V Česko-
slovensku i NDR se projevovaly ná-
znaky demokratického směřování v
čase spolupráce mezi Východem a
Západem. Tyto tendence však byly v
Československu udušeny nejen ko-
munistickou stranou, ale i slabostí
tamější demokratické opozice. V Ně-
mecku měla neblahý vliv přítomnost
Sovětských okupačních vojsk a silné
pozice zdejší Socialistické jednotné
strany. V roce 1948 došlo k převratu v
Československu a o rok později byla
na území sovětské okupační zóny zří-
zena Německá demokratická republi-
ka. Výrazně se začalo proměňovat cel-
kové klima ve společnosti: svoboda
projevu a tisku byla jen formální
položkou ve výčtu ústavních práv;
docházelo k perzekuci režimu nepo-
hodlných osob a skupin; obzvláště
tvrdě byly zasaženy církve, soukromý
sektor v hospodářství byl omezen, ne-
li zcela zdecimován. Další dvacetiletí
(desetiletí?) ovšem nelze vnímat jen
jako předehru dramatických šedesá-
tých let. I v letech 1948–1968 se formy
útisku proměňovaly, život byl pozna-
menáván mnohými událostmi vědy,
techniky, či kulturního a společenské-
ho života; proměňovalo se vnímání
sousedů na druhé straně hranic, měni-
ly mezilidské vztahy.

Naše letní setkání si chce všímat čtyř
okruhů lidského života a zároveň při-
mět k reflexi nad minulostí a k vytvo-
ření vlastního názoru na dějiny přede-
vším u mladší generace; přesněji u
studentů středních škol z České re-
publiky i ze Spolkové republiky Ně-
mecko. Politické dějiny jsou základem
našeho malého dějepisného exkurzu,
budeme jim věnovat především ko-
respondenční část projektu a v první
den setkání zazní shrnující přednáška
na téma: Politický vývoj ČSR/ČSSR a
NDR v letech 1948–1968.

Organizátoři projektu
Projekt zajišťuje VERITAS, historická
společnost pro aktualizaci odkazu
české reformace ve spolupráci se sbo-
rem Českobratrské církve evangelické
ve Velké Lhotě u Dačic. Společnost
VERITAS podobné pobyty organizo-
vala v uplynulých deseti ročnících,
přičemž v roce 2005 uspořádala ve
spolupráci s Gymnáziem J. Mathesia 
v Rochlitz a Johann-Mathesius-Ges-
selschaft obdobný letní seminář na
téma: Česko-německé vztahy v Če-
chách a na Moravě v době toleranční
(1781–1784). VERITAS spolupracuje
při přípravě přednášek při setkání s
občanským sdružením Herodotos,
jehož členy jsou studenti humanitních
oborů mnoha univerzit v ČR. Místo-
předseda sdružení Herodotos Jiří
Čepelák byl jedním z přednášejících
na setkání v roce 2005.

Průběh a realizace projektu
Projekt je rozdělen do dvou částí. 
V první, korespondenční části se při-
hlášení účastníci budou zabývat třemi
etapami vývoje Československa a
Německé demokratické republiky:
nejprve lety 1945 – 1955, poté 1955 –
1965 a na závěr obdobím od roku 1965

do roku 1968. Únor a březen bude
věnován prvnímu období; studenti
budou pomocí elektronické pošty
informováni o zásadních událostech
daného úseku a formou otázek budou
zjišťovat, jak vnímali onu dobu jejich
příbuzní. V březnu a dubnu se účast-
níci zaměří na další etapu a květen a
červen bude ve znamení zkoumání
zvratových šedesátých let. Během této
části budou přihlášení ve spojení s
hlavním koordinátorem, který pro
daná období určí formu dotazníků, či
odpoví na případné dotazy a bude
reagovat na možné zpětné reakce.
V druhé, tzv. seminární části, se účast-
níci setkají na letním soustředění pro-
bíhajícím od 14. do 22. července 2006
ve Velké Lhotě u Dačic.
Setkání začne v pátek 14. července. Po
příjezdu budou účastníci setkání při-
vítáni a posléze ubytováni. Následo-
vat bude seznamovací večer. V sobotu
15. července začne pracovní program
již zmíněnou úvodní přednáškou na
téma Československo a NDR v letech
1948–1968 z pohledu politických
dějin. Po odpoledním odpočinkovém
programu se v 15.00 hodin účastníci
podle pokynů vedoucích rozdělí do tří
či čtyř šestičlenných pracovních týmů.
Týmů se ujmou tři odborní garanti
tematických okruhů, tedy pro dějiny
každodennosti, dějiny vztahů mezi
státem a církvemi a pro dějiny vizuál-
ního umění. Výstupem projektu by
měl být dvojjazyčný sborník, shrnující
přednášky odborných garantů včetně
kopií použitých materiálů a fotografie
dokumentující práci ve skupinách.
Projekt je určen pro mladé lidi od 14
do 20 let. Rozbíhá se 1. dubna, takže je
nutné se rychle přihlásit na adrese

richard.f.vlasak@centrum.cz
Více informací na 

http://veritas.evangnet.cz: 
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Inzerce

2. 4. 2006
ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
Braník, Modřanská 118: 9.30 (1. n. rodinná, 3. n.
VP) L. Rejchrt - Dejvice, Z. Wintra 15: 9.30 Hu-
dec - Horní Počernice, Třebešovská 2101: 9 -
Jarov, U kněžské louky 9: 9.30 Plzáková -
Kliment, Klimentská 1: 9.30 Halamová - Ko-
bylisy, U školské zahrady 1: 9.30 Erdinger
(Drobík 3. případně 5. ne a každou 1. neděli 
v měsíci ekumenické česko-korejské bohoslužby
+ VP; 2. - 5. ne 11.30 korejské bohosl, kaz. Lee) -
Libeň, U pošty 6: 9.30 Nekvasil - Martin ve zdi:
19.30  - Modřany, Písková 6: 9.30 Šorm - Nusle,
Žateckých 11: 9.30 Škeříková - Radotín, Na
betonce: 9.30 - Salvátor, Salvátorská 1: 9.30 M.
Rejchrt - Smíchov, Na Doubkové 8: 9.30 Voříšek
VP - Spořilov, Donovalská 1862: 9.30 Bísek -
Strašnice, Kralická 4: 9 Klinecký - Střešovice, n.
Před bateriemi 22: 9.30 Pavel Pokorný -
Uhříněves, Husovo n. 378: 9 - Vinohrady,
Korunní 60: 9.30  Jaromír Strádal st. - Vršovice,
Tulská 1: 9.30 Ort - Žižkov I, Prokopova 4: 9.30
Lange - Žižkov II, Čajkovského 10: 9.30 Strádal
EVANJELICKÁ CIRKEV A.V. V ČR
Nové Město, V Jirchářích: 9.30 Tillinger -  11.00  
v anglickém jazyku: Krikava; večerní bohosluž-
by: středa 18.00 
SLEZSKÁ EVANGELICKÁ CÍRKEV A.V.
U sv. Michala, V Jirchářích 15.00
BRATRSKÁ JEDNOTA BAPTISTŮ
Vinohrady, Vinohradská 68: 10 Šolc ml. 18 boho-
služby v ruštině - Pankrác, Na Topolce 14: 10
Mečkovský 
OCHRANOVSKÝ SBOR (dříve JB)
Nové Město, Hálkova 5: 9 Kejř 
CÍRKEV BRATRSKÁ
Nové Město, Soukenická 15: 10 P. Grulich - Žiž-
kov, Koněvova 24: 9.45 Kaleta - Vinohrady, Řím-
ská 43: 9.30 Mošner - Smíchov, Vrázova 4: 9.30 B.
Matulik - Mezinárodní sbor, Peroutkova 57:
10.30 John Waldrop - Horní Počernice, Ve žlíbku
168: 9 a 19 Kloubek - Dejvice, Hotel Krystal, J.
Martího 2: 10 Heczko - Praha 4 - Jižní Město,
Dubnová 806: 17 Filip - Praha 4 - Šeberov, V La-
dech 10.00 D. Javornický - Praha 9 - Černý Most,
Stoliňská 2417/41b, - 17.30 hod. T. Grulich -
Zbraslav, Praha 5, Zákl. škola Nad Parkem: 9.30
Hart - Praha 13 - Stodůlky, Gymnázium J. Hey-
rovského, Mezi Školami 29: 10.00 M. Šrámek
EVANGELICKÁ CÍRKEV METODISTICKÁ
Nové Město, Ječná 19:  9:30 Procházková, VP-
Vršovice, 28. pluku 15: 9:30 a 18 VP Botoš -
Strašnice, Vilová 26: 10 Kuchyňka - Horní Počer-
nice, Křovinovo n. 12: 9:30 P. Hradský 
CÍRKEV ADVENTISTŮ S.D. (sobota)
Vinohrady, Londýnská 30: 9 a 14 Cepl - Dejvice,
Zikmunda Wintra 15: 9.30 Čík - Smíchov, Pe-
routkova 57: 9 a 14 Jonczy - Spořilov, Žilinská 4:
9 a 14 Cepl - Strašnice, Vilová 26: 9 a 14 Hrdinka
- Krč, kaple v Thomayerově nemocnici: 9 a 17
Beneš 
APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Praha 10 - Vršovice, budova ECM, 28. pluku 15:
14.30 
STAROKATOLICKÁ CÍRKEV
Rotunda sv. Kříže, ul. Karoliny Světlé: út 18 (s
kytarou pro mládež), ne 17 (Hejbal, Růžička,
Husák) - Kaple sv. Máří z Magdaly, u Čechova
mostu: ne 10 (Holeton, Růžička) - Kaple sv. Ro-
diny (pod Nuselskými schody): čt 18 (Tvrdek)
PRAVOSLAVNÁ CÍRKEV
Katedrální chrám sv. Cyrila a Metoděje v Praze
2, Resslova 9: so 17, ne 9 - Šuvarský - Chrám
Zesnutí Přesvaté Bohorodice, Praha 3, Olšanské
hřbitovy: ne 10 igumen Silvestr - Modlitebna sv.
Nikolaje, Praha 6, Rooseveltova 29: ne 10 -
Koudela - Chrám Zvěstování Přesvaté Bohoro-
dice, Praha 2, Na Slupi: ne 10 - Dandar, Stojka
SHROMÁŽDĚNÍ ARMÁDY SPÁSY
Praha 5 - Smíchov, Lidická 18: 10.15 - Praha 3,
Biskupcova 36: 10.00 
BOHOSLUŽBY V ANGLIČTINĚ - Praha 5 -
Smíchov, Peroutkova 57: 10.30 (mezinár. sbor)   -
Kliment,   Klimentská   1:   11   VP (anglikánské)
- Vinohrady, Vinohradská 68: 11 (bapt.) - 
V Jirchářich: 11 VP (luteránské) - 
BOHOSLUŽBY V NĚMČINĚ Praha 1, Martin
ve zdi: 10.30

Bohoslužby

mnoho trápení) Johanna Sebas-
tiana Bacha Účinkují sólisté Státní
opery v Praze Ludmila Vernerová
a Ondřej Socha a Ivo Michl, sbor
Naši pěvci (jenž tímto koncertem
oslaví 20 let svého trvání) a instru-
mentální sólisté. Řídí Lydie Härte-
lová. Vstupné dobrovolné (dopo-
ručená výše 50 - 100 Kč).

LEVNÁ DOVOLENÁ v době školních prázd-
nin v Karlových Varech.
Informace: http://web.telecom.cz/futtl
e-mail: futtl@seznam.cz

č. 10

Pozvání VERITAS

2. dubna ČT1

Cesty víry  - 14.30 h

Kancléř Antonín
Kancléř olomoucké arcidiecéze propadl
adrenalinovým sportům. "I k nim mne
přivedl Bůh," říká. 
Režie P. Všelichová 

Křesťanský magazín - 14.50 h

Blahořečení Jana Pavla II., muzikál
Jákob s mladými křesťany z Českého
Těšína a zpráva o misii v Bangladéši 
v magazínu nejen pro věřící. 
Uvádí Aleš Juchelka. 
Dnes vám připomeneme první výročí
úmrtí papeže Jana Pavla II. a proces jeho
blahořečení, s českotěšínským Klubem
mladých Filadelfia zhlédnete muzikál
Jákob, který připravili, a na misijní cestě
s olomouckým arcibiskupem Janem
Graubnerem navštívíte Bangladéš.

Televize

SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR UNIVERZITY
V BRISTOLU (VELKÁ BRITÁNIE) vy-
stoupí 31. března v kostele Čes-
kobratrské církve evangelické v Ly-
sé nad Labem. 
Na programu bude církevní hudba
16. století. Koncert zahájí komorní
orchestr lyského sboru.
Začátek je v 19 h.
Kostel je vytápěn, vstupné dobro-
volné.

* * *
Srdečně zveme na koncert, který
se koná v pátek 31. března v 19.30
v evangelickém kostele u Salvá-
tora. Na programu je kantáta Ich
hatte viel Bekümmernis (Měl jsem

Pozvánky

Americká biblická společnost nabízí
útěchu Božího slova těm, kteří přeži-
li řádění hurikánu Katrina.
Podívejte se do očí matky oddělené od
svého dítěte, do očí mladého muže,
který ztratil práci, a do očí dětí žijících
v nouzovém příbytku tisíce kilometrů
od svého domova, který už neexistuje
– a uvidíte strach a beznaděj. Novino-
vé zprávy říkají, že Američané přispě-
li kolem 1,2 miliardy dolarů, aby uspo-
kojili fyzické potřeby více než milionu
lidí bez domova v Luisianě a v celé
oblasti zasažené hurikánem. Vyjádřili
tím svou sounáležitost podobně jako s
oběťmi tsunami na začátku roku. Ale
co můžeme udělat pro duchovní zdra-
ví těchto přeživších? Jak můžeme obno-
vit jejich naději?
Americká biblická společnosti se
ihned dala do díla s cílem nabídnout
pokoj, útěchu a nekonečnou naději,
jakou může poskytnout jenom Boží
slovo. Editorka Houston Sun Dorris
Ellisová pracovala jako dobrovolnice a
předávala Bible od Americké biblické
společnosti lidem čekajícím ve frontě
na pomoc od Federální agentury pro
řízení záchranných prací. Řekla o tom:
„Lidé stáli ve frontě, když dostali do
ruky Bibli, a někteří se hned pustili do
čtení. Byla to pro ně velká posila."
Jednou z prvních akcí biblické společ-
nosti bylo předání Biblí evakuovaným
na houstonském Astrodromu nebo
lidem, kteří čekali v dlouhých frontách
na materiální pomoc. Téměř 1000 dob-
rovolníků osobně předalo Boží slovo
do rukou evakuovaných. Dobrovol-
níci byli také vyškoleni k psychologic-
ké pomoci. Evakuovaní  ve více než

deseti dalších státech také obdrželi
Bible. 
„Ti, kteří přežili řádění hurikánu Kat-
rina, toho potřebují hodně – přede-
vším jídlo, vodu a přístřeší. A lidé 
z celé Ameriky jim otevřeli svá srdce a
domovy," říká dr. R. Lamar Vest, před-
seda výboru Americké biblické společ-
nosti. „Jenže oni také potřebují naději,
která je naprosto nezbytná, aby člověk
mohl začít  znovu."
Americká biblická společnost dodává
Bible, Nové zákony a části Písma těm,
kteří je zoufale potřebují, prostřednic-
tvím sítě partnerských organizací,
například pomocí Armády spásy a

mnoha farností a sborů. Boží slovo je k
dispozici v různých formátech a jazy-
cích. Dobrovolníci rozdali víc než 700
000 Biblí, Nových zákonů a částí
Písma evakuovaným. „Americká bib-
lická společnost byla v téže oblasti
země v r. 1927, když tehdy hurikán
zaplavil a zdevastoval obydlená
území," říká dr. Paul Irwin, prezident
Americké biblické společnosti. „A
nyní, v r. 2005, se biblická společnost
vrací se stejným posláním." Americká
biblická společnost připravila pro ty,
kteří přežili katastrofu po hurikánu
Katrina, speciální verzi biblické bro-
žurky „Bůh je naše útočiště a síla".
Doposud bylo distribuováno 246 000
výtisků v angličtině  a 50 000 ve špa-
nělštině.

Rodinné rekreace v Chotěboři 2006

Poznámka: Každý balíček služeb obsahuje ubytování, stravování a poplatek za lůžkoviny a je uveden včetně 5 %
DPH a vztahuje se najeden den.

Odhaduje se, že jenom v samotném
Texasu je čtvrt milionu lidí, kteří
museli opustit své domovy. Mnozí
pak byli evakuování ještě jednou při
úderu hurikánu Rita. Potřeba je
obrovská, avšak Americká biblická
společnost má své aktivní  partnery
ve všech  zúčastněných státech. 
„S pomocí našich štědrých přátel jsme
odhodláni tuto důležitou práci do-
končit," říká dr. Vest. „Naším cílem je,
aby každý dostal Bibli, a chceme také
nahradit Bible, které byly zničeny 
v poškozených kostelích."
Radost každého člověka, který dosta-
ne do ruky Boží slovo a chystá se
znovu budovat svůj život, dává pří-
slib do budoucna.  

(ČBS)

Obnovit naději


