
Díky své zkušenosti v minulosti
praktikujícího katolíka mám trochu
jiný pohled na naši víru, skýtající
možnost těžit to dobré z obou hlav-
ních proudů západního křesťanství.
Brzy poté, co jsem začal znovu chodit
na bohoslužby, tentokrát již do evan-
gelických sborů, mě překvapila až
zarážející podobnost tam, kde bych ji
vůbec nečekal - například v doslov-
ném znění řady liturgických textů. Je
to krásný, i když pro celoživotního
evangelíka těžko postřehnutelný od-
kaz naší společné pouti z doby, kdy
církev ještě nebyla rozdělena. Ten,
který zůstává jediný, nás miluje a
povolal ke svému následování všech-
ny, ať již jako katolíky, reformované,
luterány či pravoslavné. Troufám si
říci, že na formě následování Pána
tolik nezáleží, ale o to více na upřím-
nosti a hloubce - „Ne vy jste vyvolili
mne, ale já jsem vyvolil vás," říká
nám k tomu Pán Ježíš (J 15,16). 
V něm jsme nikdy nepřestali být jed-
notní. Nelze samozřejmě zastírat roz-
díly věroučné, ostatně i kvůli nim se
troufám považovat duší již za evan-
gelíka, ale to hlavní - víra v Boha,
který k nám v Ježíši Kristu přišel, byl
ukřižován pro naše hříchy, třetího
dne vstal z mrtvých, vstoupil na
nebesa a znovu přijde soudit živé i
mrtvé - nás spojuje všechny bez roz-
dílu. Především nás však spojuje vzá-
jemná láska Božích dětí. Láska, která
nemá původ v nás či ve světě. Je to
láska daná shůry mocí Ducha sva-
tého.
Je smutné, že i po mnoha staletích s
sebou stále ještě vláčíme dědictví ost-
rých náboženských sporů provázejí-

cích štěpení církve nejprve na vý-
chodní a západní, té pak na katolic-
kou a evangelickou a pokračující
vznikání různých hnutí a věroučných
proudů. Štěpení a spory vyústily v
řadu válek - uvědomme si to v plné
nahotě: válek křesťanů proti křesťa-
nům, těch, kteří podle Kristova přiká-
zání mají milovat své nepřátele a
modlit se za ně! Náš poslední biskup
Jednoty bratrské Jan Amos Komen-
ský ve svém nedokončeném díle
Clamores Eliae dokonce pochybuje,
jestli nástup reformace nakonec ne-
přinesl více zla než dobra, a vidí
kolem sebe všude jen zkázu, zmar a
vytvoření bolestné propasti nedůvě-
ry mezi vyznáními. Tato propast, 
v minulosti reálně existující, se snad
až nyní začíná pomalu zacelovat hoji-
vou mastí vzájemné lásky a porozu-
mění. Ale nedůvěra a ostražitost za-
měřená na všechny podněty přichá-
zející „z té druhé strany" přetrvávají.
Náš milovaný Pán, Mistr a Spasitel
zřejmě dobře věděl, proč se večer
před svým ukřižováním modlil za
své učedníky: „Aby všichni byli
jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v
tobě, aby i oni byli jedno v nás" (J 17,
21). Ale naše zloba a lidský hřích pře-
hlušily a stále znovu přehlušují toto
volání, i když tak jistě nemohou uči-
nit trvale. Připusťme si v plném
důsledku tu pokřivenost odlišování
se od jinak smýšlejících ,,...Já se hlá-
sím k Pavlovi, já zase k Apollovi, já k
Petrovi, já ke Kristu. Je snad Kristus
rozdělen?" (1K 1,12-13). Je to stav
patrný již v první církvi, kdy přehna-
ná a silně pod kůží zažraná klišé
mohou přehlušit ono povolání ke

vzájemné lásce a k jednotě v Kristu. 
Z jistého úhlu pohledu lze říci, že
Pavel byl v podstatě reformátor
právě se zrodivší církve - a mezi ním
a některými apoštoly, zejména Jaku-
bem, byly zřejmě poměrně ostré
spory týkající se věrouky. Neváhal
kvůli svému svědomí, ale jistě pod
vlivem Ducha svatého, veřejně kriti-
zovat dokonce Petra - hlavu tehdejší
církve. Apoštoly však spojovala vzá-
jemná láska (která pak v různých klí-
čových obdobích chyběla), úcta ke
svědomí druhého, ochota naslouchat
druhému, i když jeho názory vůbec
nesdílím. Velká názorová pestrost až
bouřlivý kvas panoval zřejmě již v
církvi prvního století, jak je možno
sledovat v dopisech apoštolů i ve
Skutcích apoštolů. Objevovaly se ta-
ké první hereze a právě odlišit herezi
od obrodného duchovního proudu je
někdy moc, moc těžké. Určitý návod
nám dává apoštol Jan - „Nevěřte kaž-
dému duchu (ČEP: vnuknutí), nýbrž
zkoumejte duchy... Každý duch,
který vede k vyznání, že Ježíš Kristus
přišel v těle, je z Boha" (1J 4,1-2).
Právě římskokatolická církev jako
reprezentant dlouhou dobu jediného
(dosud jednoho z hlavních) proudu
západního křesťanství s tím měla v
minulosti a občas stále má velké pro-
blémy. Vždyť jen málo chybělo, aby
někteří z velkých a všeobecně respek-
tovaných církevních otců a učitelů -
Augustin či František z Assisi - byli
prohlášeni za kacíře, podobně jako
později Luther či Kalvín. Pokusme se
tedy katolické bratry z tohoto pohle-
du trochu chápat - neměli to lehké. 
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Bůh je láska

VII.
„Tato jest kniha

rodů Adamových.“
(1M 5,1)

To první, co je i na biblických matri-
kách pozoruhodného, je, že když bib-
ličtí pisatelé chtějí dát svému vyprá-
vění přehlednou osnovu, přibrzdí a
vytyčí hlavní orientační body. A hlav-
ními orientačními body, které umož-
ňují přehled, jsou rodokmeny, tedy
lidé a jejich život před Boží tváří. To je
důležité. I o naší situaci to platí. Ani v
našich městech a vesnicích nejsou
nakonec nejdůležitější historické
památky a továrny, obchodní dům
Prior a úřady, ale to, že tu žijí lidé, v
dobrém i špatném soužití. To je nej-
důležitější rovina, od níž je všecko
ostatní odvozeno. Proto jsou i biblické
rodokmeny tak důležité. I v nich je
řeč o lidech před Boží tváří. Za kaž-
dým jménem je skutečný člověk a
jeho jedinečný, neopakovatelný život.

Dále je velice důležité i to, že ti lidé
jsou konkrétně jmenováni. Není to
jenom evidence nebo početní stav.
Jméno je připomínkou toho, že
každý, i každý z nás, je konkrétně
znám, nezapomenut. A to je opět
výsadou člověka před Boží tváří. Náš
Pán nás ujišťuje o tom, že nás zná a
volá jménem. Proto jsou tu i biblické
rodokmeny s konkrétními jmény,
jmény lidí, kteří už pro svět upadli do
zapomenutí, ale na které pamatuje,
nezapomíná Pán Bůh.
Velice podmanivě je to vyjádřeno u
proroka Izaiáše: „Tak praví Stvořitel
tvůj: Neboj se, nebo vykoupil jsem tě
a povolal tvým jménem. Jsi můj."
Také Pán Ježíš to poví vlastně stejně,
když mluví o dobrém pastýři, který
zná svoje ovce podle jména. Z této
skutečnosti vyplývá naděje pro všec-
ky - známé i neznámé, na světě při-
pomínané i zapomenuté.
Za třetí: v biblických rodokmenech je
naznačena kontinuita, návaznost ge-

nerací, příbuznost těch, kteří věřili a
věří v jednoho Pána. Nemocí dnešní
doby, zvláště mladé generace, a také
nemocí různých současných nových
směrů v křesťanstvu, je zapomínání na
kontinuitu. Dějiny pro mnohé začínají
jejich narozením, jako by před tím nic
nebylo. A také mnozí dnešní radikální
křesťané se tváří tak, že pravá víra je
teprve to, jak oni věří. Jako by byli
první křesťanskou generací.
I to je nezdravý zkrat. Člověk se stává
bohatším, pokornějším i pevnějším ve
víře, když si třeba i nad takovým bib-
lickým rodokmenem uvědomí, kolik
to bylo lidí před námi, kteří věřili v
Boha, podobně jako my probojováva-
li své životní zápasy, podobně vítězi-
li, podobně klesali. Kolik to bylo lidí
před námi, kteří se snažili pochopit
hloubku evangelia, podobně jako my
se úpěnlivě modlili, podobně prosili,
podobně klesali.

Jan Nohavica
Pokračování příště

Na začátku
Deset zastavení nad prvními stránkami Bible

Pokračování z č. 26

Dokončení na str. 2

Profesor Balabán celý život píše i básně. Jejich soubor právě vyšel pod názvem
Hudba pro pozůstalé.
Poezie se čte málo, protože...
... většina lidí ztratila senzorium pro tajemství, barvy duše, touhu po světě ideá-
lů, hlubinných přání, plesání ducha. Strom je „kus přírody", nikoli znamení
transcendentna. Učitelé nejsou s to nadchnout své svěřence pro krásu přesahu-
jící pouhý popis. 
Vaše „životní filosofie" ve třech větách zní...
Drž pravdu. Haj pravdu. Miluj pravdu. K tomu inspiruje člověka také Bible, jejíž
lidé se neklaní u vrbiček a nepropadají moderním modlám. 
Lidé by si měli více všímat...
..."obrovských maličkostí", lidí, kteří vyzařují důvěru, jsou ochotni věnovat se
potřebným. Na druhé straně: děsivé lhostejnosti vůči zlům, jež alibizují média,
ale někdy i církevní funkcionáři. Běda lhostejným a znuděným! 
Když se cítíte mizerně, tak...
...čtu Bibli, poslouchám - zvláště klasickou - hudbu. Dobré je zavolat dobrému
příteli nebo navštívit „hory, lesy, stráně". 
Minulý týden vás nejvíc naštval...
...farář, který v kostele krmil lidi šrotem plochých zkazek a zapomněl na
Evangelium, které člověku přináší víru, že život má smysl, že Kristus je plný
soucitu, ale nelibuje si v ploché konvenční zbožnosti.
Obecně rozšířeným předsudkem o vás je...
...že chci vydělat na disidentských zásluhách. Nic mi není vzdálenější. Ostatně:
zásluhypovažuji z evangelického hlediska vždycky za podezřelé. Ne zásluhy,
nýbrž pouhá Boží milost drží mě nad vodou i nad plameny.
Kdybyste nebyl básník a teolog, chtěl byste být...
...malířem (nikoli pokojů). Dobré výtvarné umění vtahuje, ba vtrhuje člověka do
čtvrtého rozměru života i záživotí. Umím malovat spíše jen průměrně, ale obra-
zy staré i moderní mě fascinují a umožňují, abych se zhluboka nadechl. 
Bohužel vám nikdy nešla...
geometrie, matematika. Chyběla mi i potřebná manuální zručnost. 
Ale vždycky jste vynikal...
...v básnění, pábení, vypravování, recitování. 
Za nejlepší životní věk považujete...
...každý životní věk má své přednosti i nedostatky. Dětství a mládí za zvláštní
radost nepovažuji.
S výsledkem parlamentních voleb...
...jsem celkem spokojen. Národ je rozdvojen, ne-li roztrojen. Občanskou vůli
volby u nás nevystihují. I ti, co mlčí, mluví: jinak a jinde.

(LN z 2. srpna 2006)

Pětiminutový rozhovor
Prof. ThDr. Milan Balabán - hebraista, teolog a esejista (76)
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„Evoluce je to, co dává celé biologii smysl, vývoj je pro biologa úhelným
kamenem celé přírody," říká mladý katolický kněz Marek Orko Vácha,
který na Biskupském gymnáziu v Brně učí biologii a náboženství, ve své
nedávno vyšlé knize (Tančící skály, Brno 2003). A dodává: „Debata nepro-
bíhá o tom, zda evoluce existuje nebo ne, tato otázka se (právem) pova-
žuje za vyřešenou." Marek Vácha je příkladem přesvědčeného evoluční-
ho biologa (vedle teologie studoval i molekulární biologii), který evoluci
považuje za nepochybný fakt. 
Kde je v tomto pohledu místo pro biblický princip stvoření? A je vůbec
na místě se o něco takového snažit? Jsem přesvědčen, že ano, a to z něko-
lika důvodů. Tím prvním je následující stav věci ve vztahu k dějinám
živé přírody: a) nevíme, jak vzniklo živé z neživého; b) nevíme, jak vznik-
la první živá buňka; c) nevíme, jak vznikaly jednotlivé druhy živých
organismů. Z toho je zřejmé, že o „faktu evoluce" se v žádném případě
nedá mluvit, naopak, základní princip výkladu živého světa je předmě-
tem zásadní diskuse. 
Názorové spektrum zde sahá od pozice materialistického naturalismu
(převažující názor) přes hnutí inteligentního plánu (důraz na koncept),
pozici teistické evoluce (zohlednění existence Boha) až po kreacionismus
(zohlednění dalších biblických principů). 
Na témata, zda je Země plochá či kulatá či zda se Slunce točí kolem plan-
et nebo obráceně, se ve světě žádná vážná diskuse nevede. O evoluci však
ano – už 150 let.
Druhý důvod vyplývá z poznání současné vědy, že živá příroda má cha-
rakter složitě konstruovaného díla, které se nedá vysvětlit pouhým půso-
bením přírodních zákonů. Z toho vychází výše zmíněné hnutí inteligent-
ního plánu, které dochází k závěru, že živá příroda musí být výsledkem
působení nějakého inteligentního činitele. Stručně řečeno, mezi letadlem
a rackem není až tak velký rozdíl. Letadlo je zde jako výsledek cílevědo-
mé činnosti člověka (samo od sebe by nevzniklo ani za miliony let), racek
je výsledkem působení nějakého skrytého inteligentního činitele. O
povaze tohoto činitele hnutí ze zásady nespekuluje, neboť to přesahuje
možnosti vědy; je však výzvou pro materialistický výklad života a pod-
poruje teistické chápání přírody a princip stvoření (Ř 1,19-20).
Třetím, souvisejícím důvodem je poznání o významu a povaze informa-
ce, která je skryta za složitými strukturami života. Německý informatik
Werner Gitt tvrdí, že informace je vedle hmoty a energie třetí základní
veličinou nezbytnou pro pochopení struktury vesmíru. Sestrojte sofisti-
kovaný robot řízený procesorem a potom ten řídící program vymažte.
Promění se na zajímavý kus šrotu a miliony let ani žádné přírodní záko-
ny na tom nic nezmění – jedině nová informace vnesená zvenčí. 
Závěrem je třeba zdůraznit, že původ a dějiny života nejsou z podstaty
věci doménou čisté vědy a není možné je zkoumat bez přesahu do světo-
názorové oblasti. 
Každá interpretace dat v zásadě spočívá na nedokazatelných a zčásti svě-
tonázorově motivovaných předpokladech. V tomto kontextu je evoluce
nikoli vědeckým faktem, nýbrž paradigmatem, způsobem vidění světa,
konceptem metafyzické povahy. Molekulární biolog Michael Denton ji
podrobil už před lety zásadnímu zhodnocení (Evoluce - teorie v krizi,
Londýn 1985) se závěrem, že se jedná o „kosmologický mýtus 20.století".
Na druhé straně, princip stvoření není nějakým překonaným reliktem
středověku, nýbrž plnohodnotnou, nosnou alternativou výkladu a chápá-
ní světa. Samozřejmě včetně nás samotných. 
Debata na téma evoluce vs. stvoření není v žádném případě ukončena,
nýbrž představuje trvalý přírodovědecký, filozofický a duchovní pro-
blém. 

Josef Potoček

Píseň 482 (Jak rozkošné a milé) z Evangelického zpěvníku vydaného
synodní radou ČCE má text podle Žalmu 133. 
Jako autoři textu jsou uvedeni F. G. Wetzel (1779-1819) a G.A.Molnár
(1884-1972) s letopočtem 1915, autor nápěvu není uveden, je uveden jen
rok 1915. 
Z Chrolonogického přehledu se na str. 897 dozvídáme, že píseň byla pře-
vzata ze zpěvníku Harfa (Zpěvník duchovních písní evangelických, dopl-
něk k Církevnímu zpěvníku z r. 1904). 
Byl jsem velmi překvapen, když jsem na koncertě slyšel Akademickou
předehru op. 81 Johannesa Brahmse a brzy po jejím začátku zazněla
melodie písně, o níž je řeč, ve slavnostní podobě ve fortissimu žesťů. V li-
teratuře se lze dočíst, že Brahmsova předehra je Brahmsovou disertací 
k udělení čestného doktorátu Vratislavské university (Breslau) a že cituje
čtyři známé studentské písně. 
První má melodii shodnou s naší písní 482 (až na nepatrnou odchylku 
v prvním taktu) a jako studentská píseň má text "wir haben gebauet ein
stattliches Haus", čtvrtá (v závěru skladby) je známá píseň "gaudeamus
igitur".
Je řada případů, že píseň původně se světským textem se později ujala 
s textem duchovním.
Píseň "Jak rozkošné a milé" zřejmě mezi ně patří. Bylo by zajímavé mít
více informací o historii této písně jakožto písně studentské a o tom, kdy
a kde poprvé melodie dostala duchovní text (a jaký).

Petr Hájek

Nad Biblí

Stvoření - téma stále aktuální
František Hezoučký (MFD 3. srpna
2006) říká, že je třeba se zeptat občanů,
zda má být na našem území americká
základna. Máme přece demokracii, a
politici mají jednat v souladu s přáním
občanů. Lid dokonce „intuitivně cítí
to, co mnozí politici ...zabraní do svých
zájmů neuvidí“.
V souladu s duchem doby vidí Fran-
tišek Hezoučký politiky jako vykona-
vatele vůle občanů. Takové pojetí de-
mokracie ovšem vede do pekel a je
naprosto nerealizovatelné. Stačí, aby-
chom nechali na vůli občanů výši daní.
V naší zemi by milionáři možná platili
více než stoprocentní daň a ostatní
třeba nic. Kdybychom nechali na vůli
občanů otázku trestu smrti, trest smrti
by byl dávno obnoven, respektive ne-
byl by býval vůbec zrušen.
Na rozdíl od pana Hezoučkého (a
mnoha ostatních) si své politiky nevo-
lím proto, aby vykonávali mou vůli.
Když je volím, očekávám, že se budou
velmi složitým věcem věnovat pečli-
věji a mnohem podrobněji, než mi
umožňuje mé zaměstnání a vzdělání.

(A to si o sobě nemyslím málo.)
Pokud se otázka amerických základen
stane předmětem referenda, je jisté, že
americké základny zde nebudou.
Rozhodnutí „lidu" bude intuitivní, ale
nikoli poučené. I kdyby vyšla řada
odborných studií, hovořících o poten-
ciálních hrozbách, o doletu íránských
či korejských (případně jiných) raket, i
kdyby se v odborných článcích zdů-
razňovalo, že se nejedná o základnu
pro rakety, které mají na někoho do-
padnout, ale výhradně o rakety, které
mají zasáhnout rakety již mířící na nás,
případně na naše sousedy či spojence,
bude je „intuitivně se rozhodující lid"
číst? Nebo se rozhodne podle toho, jak
má rád či nerad Ameriku? Má prostý
člověk opravdu možnost posoudit vý-
voj a výzvy mezinárodní politické a
vojenské situace? Nemá - a proto si
volí politiky, aby se spolu se svými
poradci těmto složitým otázkám věno-
vali. Politik, který se rozhodne odpo-
vědně proti vůli veřejného mínění,
přece proto ještě není poručníkem ob-
čanů. Pojetí demokracie, které je za

článkem pana Hezoučkého, ovšem
příliš nepřeje politikům, kteří by se
něčeho takového odvážili. Proto se
těžko objeví politik Masarykova for-
mátu. Kdyby dal Masaryk na „intui-
tivní" názor lidu, nikdy by se nezastal
Hilsnera a patrně bychom dnes měli
antisemitské zákony. A děti by se 
v čítankách učily o pravosti Rukopisu
královéhradeckého a zelenohorského.
Řeknu otevřeně: Potřebujeme důvěry-
hodné elity. A proto potřebujeme na-
prostou změnu atmosféry. Myslíme si,
že demokracie je, když někdo může
svobodně tvrdit, že hlavním městem
Německa je Mnichov. Přece má právo
svobodně vyslovit svůj názor. Nemyl-
me se však: V praktickém životě zále-
ží na pravdě víc, než se na první po-
hled zdá. Važme si lidí, kteří něčemu
rozumějí. Jistě, odbornost ještě z niko-
ho nedělá člověka šlechetného.
Ušlechti-lost, pravdivost a vzdělání
jsou vlastnosti, které bychom měli u
politiků hledat. A pak je nechme roz-
hodovat složité otázky za nás.

Dan Drápal

V poslední době se hodně mluví o
ekumenismu - touze církví po opětov-
ném sjednocení. Je velmi dobře, že
proudy, které bychom mohli nazvat
protestantské, již učinily v této otázce
velký pokrok (viz např. Leuenberská
konkordie). Je však zřejmé, že tento
proces smíření potrvá ještě velmi
dlouho. Nelze zastírat různé úhly
pohledu na věroučné otázky a zasaze-
né rány stále ještě bolí. Ostatně právě
římskokatolická církev oficiálně stále
ještě chápe ekumenismus spíše jako
postupný návrat odloučených bratří
pod její křídla, než oboustranné kroky
ke vzájemnému plnému uznání a

respektování v lásce. I když nutno při-
znat, že mnoho katolíků, i vysoce
postavených, smýšlí jinak a mají k
nám blíž, než si myslíme. Ale realita v
našich i jejich komunitách je mnoho-
krát na hony vzdálená chladným ofici-
álním prohlášením církevních před-
stavitelů - ta pravá oikuméné už
dávno žije mezi námi. Podívejme se
například na komunitu v Taizé (eku-
menická komunita vzniklá ve Francii).
Chceme-li někde skutečně vidět sílu
Ducha svatého, působící takřka hma-
tatelně mezi námi v tichosti, bez
pompy a afektovaného přehánění, je
to právě v Taizé. Je to něco kvalitativ-
ně jiného, než bratři původně zamýš-

leli. Jejich původní záměry se jim v
dobrém „vymkly z rukou". Podobně
ani my si neuvědomujeme, že tento
tichý, ale s odstupem času viditelný
proces postupného sbližování křesťa-
nů všech vyznání díky Boží milosti a
lásce již dávno probíhá i mezi námi.
Pokusme se proto překonat naše až
úzkostlivé nutkání uzavřít se do sebe
a otevřme se naplno lásce ke svým
bratřím ve víře i ke všem lidem v na-
šem okolí a učme se od sebe navzá-
jem a respektujme se. V pokoře,
tichosti a lásce, která je apoštolskými
slovy svorníkem dokonalosti. Nelze
než se tiše modlit s jedním z význam-
ných církevních reformátorů, Františ-
kem z Assisi: „Učiň mě, Pane, nástro-
jem, ať zářím tvým pokojem."

Petr Budil

Bůh je láska
Dokončení ze str. 1

Před nějakou dobou jsem potřebo-
val zkrátit náramek na hodinkách.
Takové služby se dělají na počkání.
Zatímco byly hodinky na dílně, roz-
hlížel jsem se po obchodě. Domi-
novaly mu samozřejmě hodiny. Od
replik skříňových pendlovek přes
kuchyňské až po náramkové. Po-
stupoval jsem od největších k
nejmenším. Když jsem došel k dám-
ským, z vedlejší místnosti se stále
ještě ozývalo ťukání naznačující, že
má zakázka dosud není hotova. Oči
mně sklouzly na vitrínu s přívěsky.
Většinu jí zaujímaly křížky. Některé
z masivního zlata, jiné naopak
tenoučké jako jehla. Pod malovaný-
mi madonkami se blýskaly symboly
zvěrokruhu a písmena abecedy. Už
jsem chtěl zvednout zrak a najít si
další objekt zájmu, když tu jsem
zahlédl ve vitríně tvar velice známý,
na tomto místě však zcela nečekaný
- kalíšek. Naposledy jsem ho viděl v
obchodě kdysi za totality. Napadlo
mne, že bych ho mohl koupit dceři k
ordinaci.
Opravář neodvedl dobrou práci. Za
pár dnů z náramku vypadl nýtek a
hodinky se opět ocitly místo na ruce
na stole. Když jsem se vrátil z dovo-
lené, rozhodl jsem se proto s nimi
opravárenskou anabázi zopakovat.
Strčil jsem je do kapsy a vyrazil k
hodináři. Znovu jsem při čekání pře-
hlédl všechny hodinové ciferníky, až
jsem se dostal k vitríně s přívěsky.

Sotva jsem na ni pohlédl, vzpomněl
jsem si, co zajímavého jsem v ní mi-
nule objevil. Chci přece koupit kalí-
šek! Ordinace se blíží, nebudu tedy
odkládat na zítřek, co mohu udělat
dnes. Pátrám po něm, ale marně.
"Pane vedoucí, mohl byste mně
pomoci najít kalíšek, já ho pořád
nevidím." Vedoucí se upřeně zadívá
na sametovou podložku, pak se
zatváří důležitě a zavolá na dílnu:
"Janičko, máme ještě ty zlaté kalíš-
ky?" Zpoza dveří se vzápětí ozve
ženský hlas: "Ne, brali jsme jich
jenom pět a ty už jsou pryč!" - "Tak
promiňte," omlouvá se vedoucí, "už
nejsou, musíte to zkoušet."
Nekoupil jsem sice, co jsem chtěl - a
to je v tržní společnosti závažný
nedostatek - ale svým způsobem
jsem měl z toho vyprodaného zboží

radost. Kalíšky nejen že se u nás
tedy stále ještě vyrábějí, ale ony se
dokonce i kupují! To je v situaci ros-
toucího tlaku na monopolizaci křes-
ťanských symbolů a problematizo-
vání kalicha v samotné Evangelické
církvi nanejvýš povzbudivé. Je dob-
ré, že jsou lidé, kteří se nestydí dát
najevo, že je jim obzvláště blízký
zcela určitý proud křesťanské círk-
ve. Ostatně, k očekávané radostné
hostině v Božím království odkazuje
kalich určitě názorněji než umělecky
nejpropracovanější křížek. Spolu se
spravenými hodinkami jsem si od-
nesl z krámu i spravenou náladu.
Věci jsou kolikrát lepší, nežli si člo-
věk myslí. Do ordinace naší dcery
ještě pár týdnů zbývá. Poslechnu
tedy pana vedoucího a "budu to
zkoušet". Snad je dobrým obchodní-
kem a objedná, o co je v jeho krámě
zájem.

Emanuel Vejnar

Kalíšky vyprodány

Americkou základnu? 
Rozhodnout musí parlament

Jak rozkošné a milé

Městská část Praha 22, kulturní komise RMČ Praha 22
a Uhříněveské muzeum

si vás dovolují srdečně pozvat
do výstavní síně Uhříněveského muzea

na výstavu

JIŘÍ ZEJFART
OBRÁZKY A KRESBY

Slavnostní vernisáž se koná ve čtvrtek 7. září 2006 od 17 h.
Ve dnech 8. - 27. září 2006 je výstava otevřena

pondělí - čtvrtek 14 - 17 h, pátek 9 - 14 h,
sobota + neděle 15 - 18 h.

Vstupné dobrovolné
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J.L.Hromádka: Zánik a vzkříšení.
Str. 88, vydalo nakladatelství Luboše
Marka, Brno 2006. Doporučená cena
120,- Kč , k dostání např. v Kalichu.
V roce 1939 přišel padesátiletý prof. J.
L. Hromádka do vynuceného exilu ve
Spojených státech. V letech 1940-1947
působil na katedře apologetiky a
křesťanské etiky na Princetonském
teologickém semináři. Po pětiletém
pobytu v USA vznikla rozšířením
poznámek k cyklu přednášek na
Union Theological Seminary v Rich-
mondu v roce 1944 kniha Doom and
Resurrection. Byla vydána téhož roku
v Richmondu, o rok později v Lon-
dýně. V poválečném období vyšla v
japonštině, němčině a polštině. Po
více než 60 letech od prvního anglic-
kého vydání vychází péčí překladate-
le prof. dr. Milana Opočenského a na-
kladatele L. Marka poprvé (a koneč-
ně!) v češtině s názvem Zánik a vzkří-
šení. Úvod k 1. anglickému vydání
napsal John. A. Mackay z TS v
Princetonu. Označil v něm J. L. Hro-
mádku za „jeden z darů, který dala
evropská tragédie (Mnichov 1938 a
okupace zbytku Československa
1939) Spojeným státům“. Shora při-
pomenutý Hromádkův odchod do
exilu nepovažoval za „vynucený", ale
za milostivé Boží vedení, jímž se mu
podařilo přes Švýcarsko se dostat do
USA. J. A. Mackay vzpomíná na po-
zornost a vliv, které získal Hromádka
v americké veřejnosti. Tuto myšlenku
podtrhuje zjištěním, že J.L.H. svým

slovem i publikacemi zasáhl faráře a
členy sborů v USA a Kanadě.
Vděčně připomíná, že Hromádka v
této knize uvedl americké čtenáře do
myšlenek a osobností, které reprezen-
tovaly hlavní směr evropského myš-
lení a života v období největší tragé-
die tohoto kontinentu. Proto se v kni-
ze, podle autorova názoru v úvodu,
objevují myšlenky z duchovního
odkazu českých filosofů T. G. Masa-
ryka a E. Rádla. Proto ten důrazný
návrat Hromádkův v této knize k
„ruskému géniovi" 19. století F.M.
Dostojevskému a pokus o jeho přiblí-
žení severoamerickým čtenářům. A
za pravděpodobně nejdůležitější pří-
spěvek k přemýšlení čtenářů považu-
je poslední část knihy o Karlu Bart-
hovi a teologii krize.
Snad nebude příliš troufalé uvést už v
této informaci, oznamující první
vydání „staré" Hromádkovy knížky v
češtině, že bude zřejmě vnímána i
jako spojovací článek mezi Hromád-
kovými názory a postoji před- a
poválečnými. Ostatně k tomuto po-
hledu na představovanou knížku při-
spívá J. L. Hromádka svým osmi-
stránkovým dodatkem k vydání ně-
meckého překladu z roku 1960.
(Možná se zde nejeden čtenář zvěda-
vě zamyslí nad tím, jaký dovětek by
napsal J.L.H. ke knize v roce 1969
anebo dnes!)
K první orientaci o obsahu knihy
snad poslouží výčet názvů kapitol a
podkapitol: I. Nepotlačitelné a tísnivé

otázky - II. Podobenství moderní civi-
lizace - III. Descensus ad infernos (1.
Strašná předtucha Dostojevského,
2.Tanec smrti, 3. Světlo v temnotách,
4. Skrytý Kristus, 5. Kristus líbá
Velkého Inkvizitora) - IV. Filosof tváří
v tvář smrti a chaosu [TGM] (1. Zá-
vod se smrtí, 2. Na troskách starého
světa, 3. Selhání moderní filosofie, 4.
Kde je východisko?, 5. Úzkost filoso-
fa) -V. Krize a teologie (1. Místo obsa-
hu v teologii, 2. Teologická kovárna,
3. Krize a vzkříšení) - VI. Zánik a vzk-
říšení.
Aktuálnost Hromádkovy knihy i pro
současné české čtenáře je více než
zřejmá. Mimo jiné ji „garantuje" její
překladatel a editor, jímž je Hromád-
kův žák a blízký spolupracovník
prof. dr. Milan Opočenský, tím, že ji
připravil a zařadil jako třetí v pořadí
do novodobé edice Hromádkových
stěžejních prací hned za mo-nografie
o T. G. Masarykovi a Emanuelu
Rádlovi.
Závěrem nelze nezmínit, že tyto tři
knihy vydalo nakladatelství Luboše
Marka v Brně ve velmi pěkném a
cenově přístupném provedení. Navíc
kniha je již 87. publikací Markova
nakladatelství (letos završuje první
desetiletí své existence) a společně se
všemi předcházejícími dosvědčuje
svoji serióznost v obsahu i formě
vydaných knih. A to je dnes v české
knižní produkci jev téměř nevšední.

Jan Štěpán

(Nová) kniha J. L. Hromádky (v češtině!)

Kočky mají koťata, krávy telata a krůty
pravděpodobně krůťata. Mně alespoň už
od narození nikdo neřekne jinak než Krů-
tě. Můj otec je urostlý Krocan, který se
snadno rozčílí, až v obličeji celý zrudne.
"Pane Krocan, nejste už mladík!" říká
mu doktor Dobrman. "Musíte si hlídat
krevní tlak, nebo vás raní mrtvice." Ale
tatínka stejně každou chvíli něco vytočí.
Stačí, když prohraje jeho oblíbené fotbalo-
vé mužstvo nebo když mu to nevyjde s
tipem v boxu. To pak tatínek začne straš-
ně hudrovat. Maminka Krůta je naopak
mírná a nenápadná. Je však chyt-
rá a vzdělaná. Od ní
například vím, že jsme
docela vzácný druh
ptactva. Naši
předkové žili až
v Severní a
Střední Ameri-
ce. Indiáni si je-
jich peřím zdobili
oblečky a z jejich
kostí si vyráběli různé
nástroje. Když někteří
španělští mořeplavci dorazili
začátkem 16. století do Ameriky, pojme-
novali naše praprapradědečky "indický
kur", poněvadž se stejně jako Kolumbus
domnívali, že dopluli do Indie. Když pak
později vypukla v Evropě třicetiletá válka
a do Ameriky se stěhovaly rodiny toužící
po pokojném životě a duchovní svobodě,
zaskočily je tvrdé mrazy a hlad. Stříleli
tedy naše předky a z velké části se živili
jejich masem. A to je zachránilo. Proto si

Američani potrpí o svátcích na pečenou
krůtu. Maminka říká, jak to bylo ušle-
chtilé, že naši praotcové obětovali vlastní
životy pro záchranu hladových. Snad to
budu jednou také tak vidět. Zatím mi to
však nepřipadá moc krásné, je-li někdo
servírován na stůl jako pečínka.
Pokud: jde o mou vlastní osobu, myslím,
že mám spoustu vynikajících schopností:
Už od narození dovedu spolehlivě běhat a
najít si něco k snědku. Mám výborný
postřeh a všimnu si i toho nejdrobnějšího
hmyzu. Dovedu se také dobře prát, čímž

dělám radost tatínkovi. Stará
teta, kterou v její nepří-

tomnosti tatínek
Krocan tituluje

" J e d u b a b a " ,
ovšem tvrdí, že
ve skutečnosti
kromě hrabání
se dovedu jen

báječně chlubit,
ale to mě nemůže

urazit.
Svým zaoceánským

předkům trochu závidím život
v pralesích, poněvadž můj domov není
nic moc. Příliš zajímavých zážitků zatím
nemám, všecko tady na dvorku mám
okoukané. Chtělo by to něco vzrušujícího.

Ve Starém i Novém světě
miliony tvorů žijí.

Všichni vzešli z Božích rukou –
i ti kdesi v Austrálii.

Daniel Henych
Pokračování

Krocan, Krůta, Krůtě  
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Recenze

1. Období 1419-1434: „Buď - anebo"
Upálení mistra Jana Husa r. 1415
vyvolalo obecný odpor. Docházelo
přitom někdy i k zabírání církevních
statků šlechtou. Protestní demon-
strace vedená Janem Želivským
skončila defenestrací novoměst-
ských konšelů 30.7.1419. Mezitím se
konaly tábory lidu na horách a lid se
začal organizovat. Již tehdy šlo o
počátek válečného dění, které samo-
zřejmě ohrožuje a ničí i kulturní
památky, kláštery, kostely ap.
Některé mocenské metody husitů
rostly také z misijních metod tehdej-
ší středověké církve, z pocitu odpo-
vědnosti, ba úzkosti nejen o sebe, ale
také o své bližní (sousedy). Husité se
snažili, aby jejich názory přijali i
ostatní. Proto k přijetí biblicky dolo-
žené večeře Páně pod obojí způso-
bou užili občas i násilí.
Požadavky české reformace byly
římskou církví i většinou okolních
panovníků odmítnuty. Byly proti
nim organizovány vyhlazovací kří-
žové výpravy. Husité se bránili a 
v bitvách za vedení Jana Žižky
(+11.10.1424) a později za Prokopa
Holého vítězili.
Žižka zlikvidoval u Tábora radikál-
ní skupinu, vedenou knězem Káni-
šem a Martinem Húskou, v Praze
byl po zmařeném pokusu o převzetí
vlády popraven radikální kněz Jan
Želivský. Žižka sám přešel od tábo-
rů (pro jejich teologický radikalis-
mus) k orebitům ve východních Če-
chách. Na principu 4 artikulů trval
na řádu (kázni) ve vojsku. Po spo-
rech a bojích s kompromisní vládou
zvítězil u Malešova, ale na Špitál-
ském poli Praze odpustil.
Po celou dobu docházelo ke vzájem-
nému jednání husitských věrouč-
ných směrů (táborité, orebité, praža-
né) o sblížení hlavně v liturgických
otázkách a slavení večeře Páně.
(Prokop Holý, Mikuláš Biskupec,

Jan Vlk, Jakoubek ze Stříbra, Jan Ro-
kycana, Jan Příbram. Ambrož z
Hradce aj.)
Z vysloveně obranné pozice vůči
římské církvi a útočícímu okolnímu
světu přecházejí husité pod vede-
ním Prokopa Holého v další etapě k
výjezdům svých vojsk za hranice
vlastní země (tzv. spanilé jízdy),
takže přenášejí tíseň vojny na vlast-
ní území útočníka a v manifestech
tam propagují své věroučné názory,
neboť chtějí obhájit svou pravověr-
nost. Proto jednali také na jaře r.
1429 s císařem v Bratislavě a po
porážce obrovské křižácké armády
u Domažlic 14.8.1431 konečně do-
sáhli s církví (koncilem) vyjednává-
ní: v Chebu v květnu 1432 prosadili,
že rozhodujícím měřítkem bude text
Bible a praxe prvotní církve (tzv.
Soudce chebský).
Při jednáních na koncilu v Basileji 
r. 1433 o čtyřech artikulech je hájili
Oldřich ze Znojma, Jan Rokycana,
Petr Payne a Mikuláš z Pelhřimova.
Výsledek jednání byl nedostatečný,
diplomatická aktivita pokračovala v
Praze. Tam se nunciovi Polomarovi
podařilo využít obecné válečné
únavy i rozdílů mezi českými husity
k vyvolání vojenského střetu 30.
května 1434 u Lipan, v němž zvítězi-
la strana panská, kompromisní. Ví-
tězná šlechta (katolická i podobojí)
jednala ihned s císařem Zikmundem
o jeho uznání za krále - husité pod
podmínkou povolení večeře Páně
podobojí.
Hodnocení 1.etapy:
Tradiční hodnocení husitského ob-
dobí se zásadně liší podle pozic jed-
notlivých interpretů: Římští katolíci
hodnotí husitství negativně jako
období úpadku, válečných násilnos-
tí a ničení kulturních hodnot. Husity
vidí jako kacíře.
Stoupenci české reformace naopak
vidí v husitství obranu pravé víry,

obnovu křesťanství a dobu duchov-
ního rozkvětu.
V národním obrození se zdůrazňo-
val především národní a demokra-
tický charakter husitského hnutí a
význam pro rozvoj českého jazyka.
K matoucímu zjednodušení dochá-
zelo v marxistické ideologii, kde byl
duchovní, křesťanský rozměr husit-
ství potlačován a zdůrazňován revo-
luční protifeudální, sociální a proti-
církevní, příp. národní charakter.

Pokračování

Tradice české reformace

„Martin Luther patrí ktým osobnos-
tiam dejín, ktoré vo svojej dobe
vytvárali nové, moderné smery v
spoločnosti," povedal Ivan Gašpa-
rovič, prezident Slovenskej republi-
ky pri príležitosti slávnostného
otvorenia výstavy Martin Luther -
reformátor. Vernisáž sa uskutočnila
vo štvrtok 10. augusta 2006 v dvora-
ne Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky na Námestí Slovenského
národného povstania v Bratislave.
Pripravila ju Evanjelická cirkev a.v.
na Slovensku v spolupráci s Mini-
sterstvom kultúry SR a Národným
osvetovým centrom.
Exponáty výstavy, ktorú tvorí 12 častí
- Svět Martina Luthera, Cesta Martina
Luthera do Wittenbergu, Luthe-
rových 95 téz, Začiatok reformácie,
Dišputa v Lipsku a jej následky,
Exkomunikačná bulla a Lutherove
hlavné reformačné spisy, Worms -
pred panovníkom a stavmi, Luther na
zámku Wartburg, Reformy vo Wit-
tenbergu a Thomas Müntzer, Vzde-
lanie a sociálna reforma v reformácii,
Manželstvo, rodina a priatelia, Lut-
herova smrt' a Trvalý význam Lut-
herovho diela - prvých návštevníkov
mimoriadne zaujali. Ide o presné
kópie z Lutherovho domu vo Wit-

tenbergu . Medzi vzácnosti patria
drevorezby a olejomal'by Lucasa
Cranacha staršieho, Albrechta Düre-
ra, Hansa Baldunga Griena i slávna
dřevořezba Hansa Brosamera proti
Lutherovi, ktorá ho znázorňuje so
siedmymi hlavami ako viacjazyčného
rebela a kacíra, a ďalšie.
Výstava mala premiéru na 10. val-
nom zhromaždení Svetového lute-
ranského zväzu v kanadskom Win-
nipegu v roku 2003 a viděli ju v nie-

koľkých desiatkach miest v USA a
Kanade. V Európe už bola výstava v
škandinávskych krajinách, z Brati-
slavy poputuje do Maďarska, Ra-
kúska i do afrických štátov. Pripra-
vilo ju Centrum Martina Luthera vo
Wittenbergu a v Bratislave potrvá
do 10. septembra 2006.

Eva Bombová
tajomníčka pre mediálnu komunikáciu

Generálny biskupský úrad Evanjelickej
cirkvi na Slovensku v Bratislave 

Slávnostne otvorenie výstavy 
Martin Luther - reformátor v Bratislave

Sjezd Kostnické jednoty 
S předstihem oznamujeme členům, odborům i přátelům
a příznivcům, že sjezd Kostnické jednoty se letos usku-
teční v sobotu 4. listopadu v Malém sále sboru
Evangelické církve metodistické (přízemí) v Ječné 19,
Praha 2. Jednání začíná v 9.30 h a  kromě obvyklých zále-
žitostí bude na programu i důležité jednání o nových sta-
novách. 
Na jednání sjezdu bude ve 14 h odpoledne na stejném
místě navazovat program manželů Dvořákových o
evangelické básnířce Marii Rafajové. 
Toto pozvání bude ještě opakováno a upřesněno. Jste
srdečně zváni! 

Za Ústřední výbor KJ 
Bohumil Kejř



jsou kulturně společenskou akcí
konanou pod záštitou Rady Evropy a
garantovanou Sdružením historic-
kých sídel Čech, Moravy a Slezska.
Česká republika se do nich zapojuje
od roku 1991. Cílem Dnů evropského
dědictví je rozšiřovat povědomí o své
kultuře a pomáhat tak Evropanům
pochopit vlastní identitu. Druhý,
respektive třetí zářijový víkend se
veřejnosti otevírají zajímavé památ-
kové objekty, včetně těch, které jsou
běžně nepřístupné. Národní zahájení
Dnů evropského dědictví letos pro-
běhne 9. září v Jičíně. Ze zhruba tisíce
zpřístupněných objektů vybíráme ty,
které běžně přístupné nejsou a mají
vztah k ČCE. Úplný seznam zpří-
stupněných objektů na-leznete v
české i anglické verzi na internetové
adrese www.ehd.cz
Brandýs nad Labem, raně gotický
evangelický kostel z r. 1304. Otevřeno

10.9., 10-17 hod.
Kulturní památka.
Čáslav, pseudogotický evangelický
kostel z r. 1864. Otevřeno 9.-15. září,
9-11, 13-17 hod. 
Kulturní památka.
Frýdek - Místek, novogotický evange-
lický kostel z r. 1910. Otevřeno 10.
září, 13-17 hod.
Kulturní památka.
Hlučín, evangelický kostel z poloviny
19. stol. Otevřeno 12. - 17. září, 9-12
hod., 14-17 hod. 
Kulturní památka.
Hranice, evangelický kostel s pozdně
gotickým jádrem. Otevřeno 16. září,
9-16 hod.
Kolín, pseudogotický evangelický
kostel z r. 1871. Otevřeno 9.-10. a 16.-
17. září, 14-17 hod.
Lysá nad Labem, areál evangelického
sboru (toleranční kostel z r. 1787,
torzo hřbitova z r. 1784, barokní fara -

rodný dům Bedřicha Hrozného, ško-
la z r. 1907 a památný strom).
Otevřeno 16.-17. září, 9-18 hod. V su-
dé hodiny prohlídka s výkladem.
Kulturní památka.
Mariánské Lázně, pseudorománský
evangelický kostel z r. 1857. Otevřeno
10. září 9-13 hod.
Kulturní památka.
Mšeno u Mělníka, bývalý evangelický
kostel z 15. stol. (nyní hasičská zbroj-
nice). Otevřeno 16.-17. září, 9-12 hod.,
12,30-17 hod.
Mělník, novorenesanční evangelický
kostel z r. 1897. Otevřeno 16. září, 9-
17 hod. 
Kulturní památka.
Přerov, výjimečná sakrální novostav-
ba evangelického kostela z r. 1907.
Otevřeno 16. září, 9-15 hod. 
Kulturní památka.

Emanuel Vejnar
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10. 9. 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 (kaž-
dou 1. neděli v měsíci ekumenické česko-korej-
ské bohoslužby + VP; 2. až 5. ne 11.30 korejské
bohoslužby, kaz. Lee) - Libeň, U pošty 6: 9.30
Mazur - Martin ve zdi: 19.30 - Modřany, Písková
6: 9.30 Šorm - Nusle, Žateckých 11: 9.30 Škeříko-
vá - Radotín, Na betonce: 9.30 - Salvátor,
Salvátorská 1: 9.30 - 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 M. T. Zikmund -
Vršovice, Tulská 1: 9.30 Ort - Žižkov I,
Prokopova 4: 9.30 Lange - Žižkov II, Čajkovské-
ho 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.
Nové Město, U sv. Michala, V Jirchářích 15.00
(každou druhou neděli v měsíci bohoslužba 
v polském jazyce): Kozusznik
BRATRSKÁ JEDNOTA BAPTISTŮ
Vinohrady, Vinohradská 68: 10 Šolc ml. 18 boho-
služby v ruštině - Pankrác, Na Topolce 14: 10
Mečkovský 
OCHRANOVSKÝ SBOR (dříve JB)
Michle, kaple Domova Sue Ryder, bývalý mi-
chelský mlýn, Michelská 1: 9.30 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 Žalud - 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 (luteránské) - 
BOHOSLUŽBY V NĚMČINĚ Praha 1, Martin
ve zdi: 10.30

Bohoslužby

Dny evropského dědictví * * *
První zářijovou neděli vzpomeneme
15. výročí zahájení činnosti církevní
(evangelické) mateřské školy v Táboře.

Ondřej Soběslavský
POZVÁNÍ

k účasti na 5. mistrovství České republi-
ky ve znalostech Bible, které se bude
konat dne 16. září 2006 od 9,30 hodin 
v Jednacím sále Senátu Parlamentu
České republiky jako soutěž čtyřčlen-
ných družstev.
Můžete si poměřit své znalosti Starého i
Nového zákona, ale zejména pomůžete
obrátit pozornost svého okolí ke Knize
knih. Můžeme tak společně přispět k ná-
vratu Bible do širšího povědomí našeho
národa.
Záštitu nad mistrovstvím opět převzal
JUDr. Petr Pithart, první místopředseda
Senátu Parlamentu ČR.
První cenou pro vítězné družstvo bude
týdenní letecký zájezd do Izraele.
Více informací včetně propozic získáte
na www.icej.cz

* * *
STARŠOVSTVO SBORU ČCE V TEPLICÍCH V

ČECHÁCH upozorňuje na dvě setkání,
která plánuje k výročí 80 let sboru a 113
let od počátku práce mezi evangelíky na
Teplicku: 
* 10. 9. 2006 - hostem bude synodní senior
Joel Ruml (shrom. v 9.30 a 14 h)
Téma: Je to tatáž víra? Minulost-přítom-
nost-budoucnost
* 15. 10. 2006 - shromáždění pracovníků a
členů sboru
Téma: co mi práce a život v teplickém
sboru daly pro životní naději, budouc-
nost
K tématu a výročí vydáváme sborníček
vzpomínek, historie a pozdravů. Pokud
byste kdokoli měli zájem do něj přispět,
je to třeba písemně udělat co nejdříve a
poslat na adresu sboru příp. 
e-mail: janopocensky@post.cz

* * *

MISIJNÍ ODBOR KJ pořádá opět SEMINÁŘ
KŘESŤANSKÉ PSYCHIATRIE A PAS-
TORACE
v Litoměřicích od 4. do 7. října 2006
Odborné vedení Dr. Lýdie Šetlíková a
Heidi Schenker ze Švýcarska
Přihlášky a bližší informace u
Ludmily Hallerové, 
Ve vilách 7, 140 00 PRAHA 4 - Michle 
telefon: 2 41 41 41 20

* * *

V neděli 10. září bude kázat ve vršovic-
kém sboru ČCE v 9.30 h Samuel hejzlar.
Po bohoslužbách představí a nabídne
svoji knížku „Svědectví o světle“.

Dobříšské staršovstvo

Pozvánky

Mluvil jsem nedávno s příslušníkem
sekty branhamitů. Ti popírají svatou
Trojici a křest v její jméno. Zastávají
nauku, že smyslem dějin je antikris-
tem ovládané spiknutí katolické círk-
ve, směřující ke světovládě. Na rovině
biblických argumentů zřetelně zao-
stával. Odpovídal vyhýbavě, pouka-
zoval na jiné možnosti výkladu, s
jistým zadostiučiněním jsem pozoro-
val, že se cítí být zahnán do kouta.
Vsadil tedy na jistější kartu: „Jen se
podívej, jak jsou církve rozhádané, to
je důkaz, že nejsou od Boha. Odpo-
věděl jsem: Ano, panuje mezi námi
nejednota, často i zášť a stalo se mezi
námi mnoho zlého. Ale alespoň už
dnes uznáváme navzájem svůj křest -
právě ten křest ve jméno Otce i Syna i
Ducha svatého. Navzájem uznáváme
svoji křesťanskost. A mohu snad mlu-
vit za mnohé, že je mi bližší křesťan
jiného vyznání, třeba katolík, než
úplný bezvěrec. To dokazuje, že my
jsme praví Kristovi učedníci, protože
se učíme navzájem milovat, kdežto

vaše sekta učí ostatní věřící nenávi-
dět.. Neboť je psáno: „Podle toho
všichni poznají, že jste moji učedníci,
budete-li mít lásku jedni k druhým."
(J 13,35) Cítil jsem se v tu chvíli jako
vítěz a měl jsem dojem, že porážku
uznává i on. 
Uplyne týden, otevřu tento list a
mám pocit, že jsem se namáhal na-
darmo. Emanuelu Vejnarovi bylo
smutno, když se dozvěděl že MY,
národ, vrátíme katedrálu JIM, katolic-
kým křesťanům, mně je smutno, že
křesťan může vést hranici takto. Bylo
mi smutno, že se křesťan ještě dnes
může identifikovat s národem proti
jakékoliv církvi. Bohužel tedy ještě
žije duch přestupového hnutí, v
rámci něhož byly naše největší pro-
testantské církve schopné spojit se
třeba s Volnou myšlenkou proti kato-
líkům. Staň se evangelíkem, nebo tře-
ba ateistou, to je jedno. Hlavně „Pryč
od Říma". To jsem na vlastní oči četl v
dobovém tisku a dnes čtu něco podob-
ného znovu. Je mi smutno, že  Emanuel

Vejnar s hrůzou vyhlíží, až v naší spo-
lečnosti pominou antiklerikální nála-
dy a českých duší se zmocní katolické
křesťanství. Kéž by aspoň to! K pově-
domí o křesťanství obecně ovšem jistě
nijak nepřispívá stav, kdy se k dílům
křesťanské kultury přistupuje jako k
nábožensky neutrálním dílům „čes-
kého ducha", ani to, že znovuposta-
vená Betlémská kaple je aulou České-
ho vysokého učení technického.
Kostel jako státní obřadní síň je zne-
svěcením. Na pováženou je již středo-
věký zvyk umisťovat do kostelů šle-
chtické erby - na pováženou je proni-
kání světské slávy na místa slávy Boží,
ne snaha tento posun zastavit. Máme
si být jisti svou konfesí (kdo z nás ji ale
opravdu zná), ale konfesní zášť je proti
duchu evangelia. A není ani prozíravá
- kdo nám uvěří, když spatří naši
nejednotu, naši nevraživost? Leda
bychom se vydali cestou těch jedině
správně věřících. A s někým takovým
jsem mluvil právě před týdnem.

(ab)

K článku Emanuela Vejnara „Tělo i
duši" v ET-KJ 24/2006

„Bohu díky!" proběhlo nejednou
hlavou ve čtvrtek 10. srpna. Britští
policisté oznámili, že zmařili připra-
vovaný teroristický útok, který
svým rozsahem mohl překročit útok
na newyorská  dvojčata. Vražedná
skupina hodlala ve vzduchu zničit
letadla plná cestujících. Strach nahá-
ní už samotný plán – důmyslná
výroba výbušnin se měla pomocí
nápojových plechovek završit až na
palubě. Prý scházelo jen pár dnů … 
Nazítří se u nás v práci o všem mlu-
vilo. Objevily se (už!) i vtipy, více se
však pozornost zaměřila na původ
teroristů. „Arabáči jedni proradní! –
Ti muslimové nás jednou sežerou. –
Všechno to jsou pošahaní fanatici."
Jako věřící člověk nemám rád, když
bezvěrci překotně posuzují cizí víru.
Copak muslimská víra nutně plodí
terorismus? Znovu jsem si pečlivě
pročítal dostupné zprávy.
Ano – všichni zadržení byli musli-
mové. Mezi nimi dokonce rodilí
Angličané, kteří islám vědomě přija-
li až v dospělosti. Jenže tahle kusá
informace neposkytuje pravdivý
obrázek o celém náboženství. Ze

zpráv jsem se rovněž dozvěděl, že
první upozornění na možné zločin-
né spiknutí přišlo už před rokem
právě z muslimské komunity. A byl
to Pákistán, druhý nejlidnatější mus-
limský stát, kdo vydatně spolupra-
coval s policií a tajnými službami v
Británii. Muslimové dobré vůle proti
muslimům zločincům. Takže pro

pořádek: islám není zdrojem teroris-
mu. Spíše lze mluvit o islamismu či
islamofašismu. Podlost a násilí se
rodí v agresivní ideologii, která
náboženství zneužívá ke svým úče-
lům. Ostatně my křesťané o tom
sami něco víme z vlastní minulosti.

Jiří Tengler

Dík za dobré muslimy

Od roku 2001 je 21. září Mezinárod-
ním dnem míru. Záměrem rezoluce
OSN bylo, aby si celý svět v tento
den nejen připomněl, ale i zachoval
mír a zanechal násilí. Proto jsou i
letos, 21. září nebo při nejbližší
neděli (24. září – např. v rámci
Ekumenické neděle vyhlašované
ERC v ČR a ČBK) věřící zváni ke
společné modlitbě za mír.

* * *
Ekumenická rada církví a Česká bis-
kupská konference vyzývají křesťa-
ny všech církví na území České
republiky, aby se čtvrtou neděli v

září sešli ke společným bohosluž-
bám, modlitebním i neformálním
setkáním a podpořili tak snahy o
jednotu křesťanů, které jsou nedíl-
nou součástí myšlenky Ekumenické
neděle. Liturgické texty pro letošní
Ekumenickou neděli připravila Čes-
kobratrská církev evangelická a ke
stažení jsou k dispozici na webo-
vých stránkách ERC

* * *
26. září 2006 se v Brně uskuteční
další setkání zástupců brněnských
církví a náboženských společností se
zástupci Ekumenických rad ČR a
Rakouska, aby společně projednali
podobu česko-německé brožury,
která bude mít za úkol informovat
brněnské obyvatelstvo, tuzemské a

zahraniční turisty o historii, součas-
nosti, bohoslužebných, ekumenic-
kých aj. setkáních jednotlivých
brněnských církví a náboženských
společností. 

Z ekumeny
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