
Stalo se už u nás tradicí, že se první
březnový pátek scházejí věřící několi-
ka církví v jednom kostele, sboru či
modlitebně, aby se společně pomodli-
li za vyřešení problémů země, která
na daný rok připravila pořad boho-
služby. Loni to bylo Polsko, letos je to
Jihoafrická republika. Ekumenické
setkání pořádají národní organizace
nejstaršího světového ekumenického
sdružení - Světového dne modliteb. 
Právě v Jihoafrické republice mají
církve co dohánět. Vždyť některé re-
formované církve kalvínského typu
teologicky obhajovaly apartheid a
Světový reformovaný svaz toto učení
prohlásil za herezi až v roce 1982 a 
z toho důvodu pozastavil členství
např. Nizozemské reformované círk-
ve, dokud se od apartheidu nedistan-
covala, což se stalo až v r. 1998!
Málokdo z nás si umí představit, co
apartheid znamenal. Ústředním záko-
nem pro něj byl zákon z r. 1950 "Po-
pulation Registration Act", který roz-
děloval obyvatele podle barvy kůže
do 3 skupin – na bílé, černé a barevné.
V tom roce byly vyhrazeny ve měs-
tech zóny pro jednotlivé rasy. Od r.
1940 bylo zakázáno "míšení ras", od r.
1951 byly trestány sexuální vztahy
mezi bílými a barevnými. V r. 1952 byl
omezen příliv Afričanů do měst. Afri-
čané byli vybaveni pracovními kníž-
kami a pasy s určením místa pobytu.
Ročně se dostalo do vězení na 0,5 mili-
onu lidí, kteří u sebe neměli tento pas.
Další zákony umožňovaly cenzuru a
rychlé vyhlášení stanného práva.
Mnohé školy byly zavřeny, státní pod-
pora pro misijní školy seškrtána, mož-

nosti vzdělání pro Afričany byly ome-
zeny, od r. 1959 nesměli barevní stu-
dovat s bílými na jedné universitě
(směli studovat na několika málo "ba-
revných" odborných vysokých ško-
lách). Protesty byly policejně umlčo-
vány (např. v r. 1960 v Sharpesville 69
mrtvých, 186 zraněných), při protest-
ním pochodu téhož roku v Pretorii ze
30 tisíc demonstrantů bylo 18 tisíc za-
vřeno do vězení. V r. 1976 bylo krvavě
potlačeno mládežové povstání v So-
weto proti rasistickému omezení pří-
stupu ke vzdělání (575 obětí)...
Na straně druhé byly jiné církve a
jejich představitelé, kteří proti apart-
heidu bojovali. Jedním z nejznáměj-
ších a nejvlivnějších církevních před-
stavitelů v JAR je anglikánský arcibis-
kup Desmond Tutu. Byl arcibiskupem
v Kapském Městě a obdržel v roce
1984 Nobelovu cenu za mír. Byl ve-
doucím představitelem jihoafrické
rady a mezi lety 1996 a 1998 vedl ko-
misi pravdy a smíření, která odkrýva-
la těžká poškození lidských práv 
v době apartheidu. Tato komise měla
přispět k výstavbě nové JAR i finanč-
ním odškodněním obětí apartheidu.
Biskup Tutu pracoval v jihoafrické ra-
dě církví, byl kritický vůči vládě, pro-
testoval proti zákonům snižujícím lid-
skou důstojnost a podporoval proná-
sledované režimem. To vedlo generál-
ního sekretáře Rady církví a pastora
Nizozemské reformované církve dr.
Fredericka Christiaana Beyers Naudé
ke "klatbě". 
S následky apartheidu se Jihoafrická
republika vyrovnává dodnes. Vedl
totiž také ke zničení čtvrtí, kde dosud

žili desetiletí vedle sebe lidé různých
kultur. Obyvatelé byli odsunuti bez
majetku do vzdálených domovin bez
infrastruktury. Celkem za doby apart-
heidu bylo násilím přesídleno na 3,5
milionu Afričanů. Ztratili práci, zpře-
trhaly se rodinné a přátelské kontakty,
byly zničeny farnosti. Problémy se zá-
sobováním obyvatelstva na venkově
se drasticky zhoršily i v důsledku
ohrožení virem HIV a nemocí AIDS.
To, že se o staré lidi postará nastupují-
cí generace, již neplatí. AIDS ohrožuje
mladší generace a lidi v produktivním
věku. Povinnost postarat se o sirotky
tak stále více připadá na nejstarší ge-
neraci, zvláště na babičky. Mnozí lidé
dopravují své děti na venkov, protože
se domnívají, že tam spíš přežijí než
ve městech. Staří lidé dnes dostávají
penzi, ale ta často nestačí na výživu
vnoučat a jejich výchovu do dospělos-
ti. To postihuje především staré ženy -
vdovy, které nemají žádnou půdu a
jsou slabé. Přes 30 % venkovských do-
mácností je vedeno osamělými žena-
mi. Když taková stará žena zemře,
přebírá její funkci často 10 - 12leté
děvče. Dříve předávala starší genera-
ce dobré rady a zemědělské zkušenos-
ti generaci mladší. Dnes jsou vztahy
narušené a obdělávaná půda nestačí
pro obživu. V roce 2002 dosáhl počet
osiřelých čísla 11 milionů! Každoročně
k tomu přibývá další milion. 
Podle oficiálních údajů je 12,5 % veš-
kerého obyvatelstva a přes 20 % do-
spělých infikováno virem HIV. Víc než
3 miliony je žen - skoro 30 % těhot-
ných je HIV pozitivních. Ročně na
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Chci mluvit o evangelickém učení, o teologii, o evangelickém poselství ve
vědomí, že vyznávání a vyznavačství náleží k podstatným křesťanským
věcem. „Není možné," píše R. Říčan v předmluvě ke Čtyřem vyznáním, které
vydala Komenského evangelická fakulta bohoslovecká v roce 1961, „být
Kristovým učedníkem bez vyznání jeho jména, bez vyjádření jeho pravdy,
jak je nám v Písmu podána.“ Ta 4 vyznání pocházejí ze 16. století. Evangelická
fakulta je znovu vydala s tím záměrem, aby slovo Boží, jež je základem všech
4 vyznání, nás opravovalo a napravovalo i uvádělo v plnější poznání pravdy
a zmocňovalo k jejímu následování. Že se evangelická církev od těch dob
nezmohla na vlastní, současné vyznání, svědčí o vyznavačské ochablosti nebo
spíše o omylu, že církev v dnešní době takové vyznání nepotřebuje. Asi by
chtěla ty „staré“ evangelické pravdy čtyř vyznání jen oprášit, aby z nich zůsta-
lo jádro nezatížené „starou“ teologií. Tak církev vychází vstříc těm svým čle-
nům, kteří nejsou ochotni přemýšlet v domnění, že přece náboženství a fot-
balu rozumí každý člověk bez nesnází. V jejich evangelictví převládá cit nad
rozumem, rodové dědictví nad uvážlivou volbou. Na všechno, co míří na hlu-
binu, reagují slovy, že je to těžké, případně nesrozumitelné. Není to výhrad-
ně jejich chyba. Byli k ní vychováváni právě v církvi, která ty „staré“ pravdy
opustila, aby se přizpůsobila moderní době. Za tímto neblahým a neuváže-
ným rozhodnutím lze nalézt tři důvody:
Za prvé je to v protestantismu rozšířené přesvědčení, které zastávali i protes-
tantští teologové na svých kazatelnách, že se učení liší od života, že je životu
podřazeno jak v kvalitě, tak v důležitosti. Pro mnohé z nich se teologie rov-
nala sterilitě, neplodnosti. To není nic nového nad to, co odedávna známe jako
rozdíl mezi teorií a praxí. Není divu, že obsah kázání pozbyl na významu,
zatímco v reformaci byl na prvním místě. Neslušelo ptát se, co pan farář kázal,
vědělo se, že to bylo něco o světě, o člověku a případně o Bohu. Lidem se
zdálo, že obsah kázání není tak důležitý, aby se o něm mělo mluvit. Jiné věci
jsou v církvi prvořadé a neodkladné. A právě toto pořadí svědčí o zmatku,
první se stali posledními a poslední prvními. Tak se stalo, že kázání Božího
slova (a jeho obsah) bylo přesunuto z věcí podstatných mezi věci případné.
Byla to degradace kázání ve prospěch praktických a církevních otázek, o
jejichž vyřešení šlo v zájmu jednoty mezi evangelickými církvemi, které mají
společnými silami zaútočit proti moderní nevěře a proti Římu. Tento boj vní-
mala evangelická církev jako prvořadý. Už netřeba dále mluvit: mezi evange-
líky rozšířené přesvědčení o druhořadosti učení a kázání byla pomýlenost
prvního řádu.
Za druhé: Přesto se nám zdá, že té jednoty, namířené proti moderní nevěře a
proti Římu, bychom se neměli vzdát. Je přece v našem rozděleném křesťan-
ském světě nutná a vždy žádostivá. A proto znovu přicházíme s otázkou, zda
je opravdu potřebné vytahovat na pořad dne otázku pravého učení a zda je to
vhodné v této chvíli. Proto je dobré si uvědomit, že výsledky dosavadního
boje nás neopravňují k tomu, abychom
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Světový den modliteb letos v režii JAR

Milí přátelé, vážené sestry a bratři,
je nesporně snadnější zmapovat uplynulý čas a popsat cesty, kudy
se v minulosti šlo (i když to vyžaduje soustředěnou a pečlivou
mravenčí práci – za kterou jsme br. J. Štěpánovi velice vděčni).
Ovšem ani nejpodrobnější vypsání směru, kudy Kostnická jedno-
ta v minulosti putovala, nám nepomůže vynést a narýsovat sou-
řadnice, které by vytyčovaly cestu v dalších měsících, letech a snad
i desetiletích. Nic naplat, pro tu stoletou dámu je třeba promýšlet
kroky, které by odpovídaly nejen jejímu věku, prožitým zkušenos-
tem, ale především podmínkám, kudy bude procházet, co nás
obklopuje, co na nás působí. Jaké jsou otázky a potřeby této doby.
Co aktuálního vyvstává před naší společností a zvláště před tou
křesťanskou menšinou, která zde žije. Samozřejmě, že nejpodstat-
nější je otázka, stojí-li za to se nad tím ještě zamýšlet. Zda-li by
nebylo nejrozumnější oslavit 100. výročí vděčností za to, co Kost-
nická jednota konala, čím posloužila církvím i společnosti a –
vzhledem k naší současné situaci a možnostem uzavřít, řekl bych,
se ctí její dosavadní působení... Ano, nabízí se to – a také si uvě-
domujeme, že by to bylo dozajista to nejsnadnější, co se dá dělat.
Pravda, s nostalgií a možná i trochu se zahanbením bychom žili ve
vědomí, že to možná tak nemuselo skončit, že jsme se mohli zasa-
dit ještě o nějaké resuscitační pokusy ... Ale jak jsem pověděl a jak
si to uvědomují všichni, kteří v posledních desetiletích usilovali,
aby Kostnická jednota dále nejen existovala, ale i vyvíjela užiteč-
nou činnost, není to jednoduché; ostatně, nepodařilo se vzbudit o
její aktivity nějaký zájem mezi střední i mladší generací...

Přiznám se, že pro mě není v této souvislosti rozhodující, jak
početná je naše členská základna, jak zdatné jsou naše síly, jaké
máme perspektivy – ale že je při mém rozvažování důležitější, jaké
jsou potřeby této doby, zda vnímáme, že se objevují nějaké nové
potřeby, že jsou důležitá témata a oblasti, které jsou zanedbávány
– a zda jsou jiné spolky a organizace, které se tomu dostatečně
věnují a zvládají to... Jestliže však vidíme – mohu-li použít obraz
z prorocké zvěsti – jakousi mezeru v hradbách a není, kdo by do ní
vstoupil, pak ještě, byť na vratkých nohách a všelijak zesláblí, se
snažme tuto mezeru zaplnit – ale také si buďme i nadále vědomi,
že jsme nahraditelní a že bývá také čas udělat místo někomu zdat-
nějšímu, výkonnějšímu, povolanějšímu. 
Rád bych přednesl stručný nástin 3 bodů, ve kterých spatřuji
úkoly pro Kostnickou jednotu, a k nim přidal 3 způsoby, jakými by
na ně mohla reagovat:
a/ Evropská unie, - s tím spojená otázka po našich kořenech
/nebojovné postoje ke katolíkům.../
Zatím stále zmatenější vývoj integrace na evropském kontinentě,
s ním spojené stírání hranic nejen politických, vytváří vpravdě
novou situaci pro současného člověka i pro jeho budoucí podmín-
ky v tomto geopolitickém prostoru, který je ovšem nemyslitelný
bez vnitřní, duchovní náplně. Není se co divit, že v tomto pře-
vratném vývoji dochází k odsouvání či přímo opomíjení otázek,
které jsou však opravdu důležité. 
Domnívám se, že by bylo velice zapotřebí připomínat horká, aktu-
ální témata, o kterých se všeobecně hodně hovoří, ale připomínat je
z pohledu nejen biblického, obecně křesťanského (to především), ale

Ke 100. výročí Kostnické jednoty
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Byla tu ptačí chřipka již více než před třemi tisíciletími?
V poslední době vědci z různých oborů stále více věnují svou pozornost
starým mýtům. Ukazuje se, že nám tyto prameny mohou prozradit řadu
poznatků důležitých pro naši současnost. Také Bible je v tomto směru
jedinečným zdrojem informací. Pokud ji čteme opravdu pozorně, zjistí-
me, že jsou zde často popisovány zcela konkrétní události, které jsou
časově i místopisně přesně určeny.
Nedávno jsem si to znovu uvědomila při čtení knih Exodus a Numeri, kde
mne upoutaly dvě zprávy o nasycení Izraelců masem na jejich cestě pou-
ští do země zaslíbené.
I když jsou si oba texty dost podobné, v podstatě se liší. Každá z těchto
událostí se odehrála na jiném místě, v jiném čase a se zcela rozdílnými
důsledky.
První zprávu nalezneme v 16. kapitole 2. Mojžíšovy, ve verši 11-13.
„Tu Hospodin promluvil k Mojžíšovi: Slyšel jsem reptání Izraelců. Vy-
hlas jim: navečer se najíte masa a ráno se nasytíte chlebem, abyste pozna-
li, že já jsem Hospodin, váš Bůh.
Když pak nastal večer, přiletěly křepelky a snesly se na tábor.“
Tuto událost si pak ještě Židé připomínali v Žalmu 105, ve 40. verši, kde
čteme:
„Žádali a přihnal jim křepelky…“ Čas i místo jsou přesně uvedeny. Stalo
se to večer, přesně patnáctý den druhého měsíce poté, co Izraelci vyšli 
z egyptské země, a to na poušti Sín, která se rozkládá mezi Élimem a
Sinajem.
Druhý příběh, který je pro nás z dnešního hlediska mnohem zajímavější,
nalezneme až ve 4. Mojžíšově, v 11. kapitole, verš 31-35.
Čteme zde: „Vtom se zvedl vítr seslaný Hospodinem, přihnal od moře
křepelky a rozhodil je po táboře, asi do vzdálenosti jednodenní cesty na
tu i onu stranu kolem tábora, do výše kolem dvou loket nad zemí.“
Čtěte pozorně. V tomto případě se křepelky nesnesly dolů na tábor, ale
zřejmě mrtvé nebo umírající padaly k zemi. Stalo se to zřejmě ráno, neboť
Izraelci je sbírali celý den, celou noc a ještě i následující den.
Důsledky požití této stravy byly nedozírné. Ve verši 33. téže kapitoly
čteme, že „…ještě měli v zubech maso, ještě nebylo ani rozžvýkáno“,
když začali houfně umírat. Současník si na tomto místě nutně musí polo-
žit otázku, zda lidé se už při sbírání ptáků a jejich přípravě nenakazili,
takže zemřeli dříve, než stačili jídlo sníst.
Katastrofa byla tak veliká, že místo, kde se odehrála, Izraelci nazvali
Kibrót – taava, což v překladu znamená Hroby žádostivosti.
Vzpomínka na tuto druhou událost je pak ještě zapsána v Žalmu 78 (23-
31): „…Měli ještě pokrm v ústech, když proti nim vyšlehl hněv Boží…"
Místo je opět určeno daným názvem. Vzhledem k tomu, že vítr přihnal
křepelky od moře, by se dalo usoudit, že tentokrát se jednalo o podzimní
tah hejn, kdežto v prvém případě se událost stala jeden měsíc po svátku
pesach (který odpovídá křesťanským Velikonocům). Šlo tedy o jarní tah
ptactva.
Obě dvě místa, kde se tyto události staly, pak ještě nalezneme v seznamu
čtyřiceti dvou izraelských stanovišť oddechu na cestě do země zaslíbené
ve IV. Mojžíšově, 33. kapitola. I když dnes nelze většinu těchto stanovišť
zeměpisně určit, zdá se, že v době, kdy byla sepsána, byla známa. Svědčí
o tom třeba přesnost, s jakou je popsán Élim jako místo, kde bylo dvanáct
pramenů a sedmdesát palem.
Závěrem bychom si asi měli ještě položit otázku, jak stará je tato zpráva.
Když se podíváme do chronologické tabulky ke Starému zákonu, která je
součástí českého ekumenického překladu, zjistíme, že Mojžíš zde není
uveden. Datování počíná až od jeho nástupce a pokračovatele Jozueho,
kde se předpokládá pronikání izraelských kmenů do Palestiny asi roku
1200 před Kristem.
Nuže, myslím si, že tato zpráva o možné epidemii ptačí chřipky ve staro-
věku asi nebude zajímat jenom teology.

Jindřiška Kubáčová

podávat k nim i pohledy a soudy evange-
lické theologie, evangelické věrouky... (kde
je to možné).
Navíc – a to je obzvláště důležité, nemělo by
dojít k rezignaci na připomínání i témat,
která nejsou aktuální, která dnešní člověk
ve své namyšlenosti i spěchu přehlíží...
Témat, která jsou zapomínána k velké ško-
dě, protože na nich se ukazuje něco pod-
statného pro náš život, pro jeho utváření,
pro kvalitu života, pro jeho udržitelnost... to
jsou oblasti, věci, události, osobnosti, které
se vytrácejí z obecného povědomí a v nichž
můžeme nacházet pomoc pro svou orienta-
ci v současném světě a upozorňováním na
ně být jakýmsi tolik potřebným až proroc-
kým hlasem v současné společnosti.
Je nezbytné, ale ovšem také nepopulární,
připomínat křesťanské kořeny této civiliza-
ce a hodnoty, ze kterých nejen vyrostla, ale
které ji také mohou udržet v následující
epoše. Nemylme se, ačkoliv se tolik zdůraz-
ňuje, že žijeme ve světě informací, to ne-
znamená, že jsou lidé poučenější v těch zá-
sadních otázkách. A i když snad všechno
podstatné bylo již někdy, někde, někým ře-
čeno, je třeba to znovu objevovat a připomí-
nat těm, kteří jsou zavaleni záplavou in-
formací, se kterými si leckdy nevědí rady...
Je neoddiskutovatelné, že dosavadní histo-
rie Kostnické jednoty je poznamenána vy-
rovnáváním se s katolickou církví, jejím
vlivem především  politickým, ale také s je-
jím chápáním české otázky, výkladu našich
dějin. A přiznejme, že mezi mnohými naši-
mi členy a příznivci je to stále hlavní a stě-
žejní bod přemýšlení a vnitřního trápení...
Také si myslím, že tato záležitost nás bude
ještě dlouho provázet, ale spíše bychom se
měli soustředit na to, kde může hlas křes-
ťanů v této sekularizované společnosti za-
znívat jednotně (ač nechceme mlčet k to-
mu, co nepovažujeme na té druhé straně za
správné, a chceme se učit být otevření i ke
kritickým hlasům zaznívajícím na naši
adresu).
b/ Místní ekumenická spolupráce.
Podmínky pro práci církví se po roce 1989
rapidně změnily – ale kromě mnoha klad-
ných věcí se objevily i takové, které nás

poněkud zaskočily. A mezi nimi asi neradi
vidíme určité omezení pravidelnější eku-
menické spolupráce. Ano, na úrovni před-
stavitelů církví dochází k pravidelným set-
káváním. A obvykle jednou ročně, nanej-
výš ještě i při dalších příležitostech než
bývá ať alianční modlitební týden či týden
za jednotu křesťanů, k nějaké pravidelnější
spolupráci nedochází. To má mnoho příčin
– vytížení vlastními sborovými aktivitami
– ale také, přiznejme, určitou zahleděností
do svých vlastních zájmů, možná i trochu
jsou obavy z vlivu „konkurence". Kost-
nická jednota jako spolek a nikoliv jako cír-
kevní společenství může mít v tomto výho-
du. Může být platformou pro nejrůznější
aktivity, aniž by bylo podezření, že z něja-
kého sboru či církve chce odlákat její členy.
Navíc, jako spolek ne zcela dogmaticky vy-
hraněný, může být otevřenějším, tolerant-
nějším prostředím pro setkávání lidí růz-
ných tradic a důrazů.
c/ Vydavatelská činnost – a myslím
především na Evangelický týdeník
Kostnické jiskry.
To je sláva i největší starost našeho spolku.
Kolikrát se už tato činnost ocitla na hraně
své existence – a přece, i zde vidíme pole
pro činnost, která není jinde dostupná.
Ano, každá církev vydává své časopisy,
dnes i většina jednotlivých sborů má své
tiskoviny, sborové dopisy, oběžníky atd. A
objevují se v nich i dobré a podnětné věci –
a přece, týdeník, navíc stále s takovým
počtem čtenářů i s takovým potenciálem
být hlasem, který zaznívá nejen v zájmu
úzce profilované skupiny, ale v obecně pro-
testantském duchu, je těžko nahraditelným
prostředkem, ve kterém se může objevovat
pomoc pro členy nejrůznějších církví, ale
ve kterém se také může širší veřejnost
seznamovat s hledisky a postoji evangelí-
ků, kteréžto, přiznejme, bývají leckdy hlu-
boko zasuté...
Jak toho dosáhnout? Jak plnit úkoly,
které asi všichni nějak cítíme, o nichž má-
me představu, že by dělány být měly... Inu,
to je otázka ještě složitější... Obávám se, že
kdybychom měli kromě pohledu do minu-
losti ještě jakýsi statistický přehled o sou-
časné činnosti Kostnické jednoty, že by

nám to vzalo odvahu o nějaké budoucnosti
vůbec mluvit. Ale jak jsem předeslal, pod-
statný je úkol – a tak se snažíme rozhlížet,
jak dostát tomu velkému pověření za na-
šich současných možností:
a/ Pořádáním z centra, tedy z výboru Kost-
nické jednoty a z okruhu jeho blízkých spo-
lupracovníků, určitých aktuálních seminá-
řů. Bude třeba odvahy se pouštět do no-
vých věcí, nepohybovat se jen na nám
dobře známé a tedy i bezpečné ploše, ale
vyhledávat i částečně problematická a ože-
havá témata, která však se nás citelně dotý-
kají, v nichž potřebujeme nacházet orienta-
ci pro sebe i pro své spolubližní.
b/ Spolupráce s domácími, ale i zahraniční-
mi křesťansky orientovanými spolky a spo-
lečnostmi a s hnutími, která mají podobné
zaměření, podobné cíle, ale s nimiž nám
chybí kontakty, nevíme přesněji o tom, čím
se zabývají, o mnohých nevíme takřka nic,
zůstáváme i izolovaní na naší domácí scé-
ně, o zahraniční ani nemluvě. Mám za to,
že toto je oblast, která zůstávala stranou
našeho zájmu, že jsme se připravili o mož-
nosti přejímat zkušenosti, rozdělit si práci,
spojit síly.
c/ I nadále nevzdáváme snahu o obnovu
spolkové činnosti v místních odborech za
pomoci našich individuálních i kolektivních
členů. Je otázka, zda stačí nabízet např.
každoroční tematický plán... Zda bychom
neměli vstupovat do osobního kontaktu s
jednotlivci, kteří ještě v místních odborech
jsou.. Zda nenabízet uspořádání nějaké
akce tam, kde už činnost Kostnické jednoty
usnula... Je jisté, že k tomu bychom potře-
bovali trochu širší okruh ochotných spolu-
pracovníků – ale věřím, že by se aspoň jed-
notlivci našli a že by pak činnost těchto slo-
žek měla dobrý a inspirující vliv i na
Ústřední výbor, který je v této době poně-
kud izolován a bez potřebné zpětné vazby.
Jsem vděčný, že jsem mohl přednést něko-
lik svých postřehů a snad se časem dostaví
i konkrétní nabídky k pomoci, k převzetí
odpovědnosti za určitý okruh práce, kterou
bychom chtěli dělat ke cti a chvále Boží i 
k užitku svému i svých bližních, ať jsou 
z jakéhokoliv prostředí.

Bohumil Kejř

Ke 100. výročí Kostnické jednotyNad Biblí

jej vedli stejným způsobem dál a ne-
chávali otázku pravého učení v kou-
tě. Je ovšem fakt, že kdo se začne za-
bývat evangelickým učením, narazí
na rozpory, které dodneška nejsou
odstraněny. Myslím tu na pamětný
rozhovor v Marburku ve dnech 1. - 4.
října 1529, kde se evangeličtí vůdcové
Luther a Zwingli nedohodli na Kris-
tově přítomnosti ve svaté Večeři. Pro-
tože takových rozporů je víc, kdo
chce zůstat přítelem dosažené evan-
gelické jednoty, raději se jim vyhne.
Otázka pravého učení je opět zamete-
na pod koberec.
Za třetí: Otázka pravého učení vyvo-
lává velké, snad největší rozpaky 
v moderním protestantismu: takové
učení nemáme. Omlouváme to a
mluvíme jako ta liška, jíž byly hroz-
ny kyselé, protože visely příliš vyso-
ko. Neuvažovali bychom tak, kdyby-
chom vskutku měli všechny podstat-
né věci k zvěstování. Stará Jednota
bratří je znala a ještě je měla. Učila, že
z Boží strany jsou podstatnými věcmi
milost Boží, zásluha Ježíše Krista a
dary Ducha svatého. Ze strany člově-
ka jsou jimi víra, láska a  naděje jako
dary, jimiž je člověku darována účast
na objektivním díle Božím. Bůh tedy
nezaložil spasení na tom, co lidé,
když chtějí, dáti mohou, nýbrž právě
naopak na tom, co se z Boha, skrze
něho a v něm samém působí. Taková
teologie přesvědčuje a dotazuje se

našeho svědomí, zda a jak odpovídá-
me na Boží skutky, na zásluhy Ježíše
Krista. A my musíme vyznat, že nám
ze starého dědictví málo zbylo. Není
rozdílu mezi městem a venkovem,
ani mezi teplejším, zbožnějším a na
druhé straně studenějším prostře-
dím. Všude je zřetelný odklon od sta-
rého, tradičního učení. Otázka pravé-
ho učení nás přivádí před prázdnotu,
která zeje uprostřed našich církví a
našeho křesťanství. Naši předkové a
my po nich jsme ji pomáhali hloubit.
Nemá smysl setřásat ze sebe odpo-
vědnost a poukazovat na osvícenství,
na světové války, na současné zesvět-
štění života jako na viníky. Ničemu a
nikomu nepomůžeme, zůstáváme-li
věrni starému evangelickému způso-
bu, jímž rádi zpíváme o svatém dě-
dictví, které máme uchovat. Ty staré
pravdy je nutno nejprve přijmout,
než z nich budeme žít a o nich zpívat.
Jako bychom byli v muzeu, kde se
tolikrát čte: Pokračujte, nedotýkejte
se - aby se zblízka nepoznalo, jak se
nám nedostává podstatných věcí.
Obcházíme je opatrně a děláme, že je
nevidíme. Počínáme si jako kněz a
levíta z podobenství, kteří obešli člo-
věka, jenž upadl mezi lotry. Usu-
zujeme, že je to věc odborníků pečo-
vat o pravé učení, a my se pak bude-
me věnovat společným věcem, které
neohrožují pokoj mezi námi a klidný
spánek. Právě v našich dnech se život
církví dostává pod lupu společnosti,

která přímo ukazuje na bolavá místa
v církvi a nepřímo na nedostatek věcí
podstatných. Církev se nemůže vy-
hýbat rozhovoru o otázkách pravého
učení už z důvodů sebezáchovných.
Je totiž ve světě kolem ní dost ucha-
zečů, kteří by ji rádi nahradili. Nej-
prve však jsou to "přátelé" uvnitř
církve, fundamentalisté všeho dru-
hu, o nichž se ví, že nejsou připrave-
ni ani ochotni ke skutečnému rozho-
voru, a přece chtějí v církvi vládnout.
Bez rozhovoru se však slabost církve
nezhojí. Rozhovor o otázkách pravé-
ho učení bude svědectvím, že církev
zvedá hlavu ze svého ponížení a že
již sahá po svém dědictví u Boha.

Josef Veselý

O věcech podstatných
Dokončení ze str. 1

Udělej si čas
Udělej si čas na práci,
je to cena úspěchu.
Udělej si čas na myšlení,
je to pramen síly.
Udělej si čas na hraní,
je to tajemství věčného mládí.
Udělej si čas na čtení,
je to studnice moudrosti.
Udělej si čas na snění,
přivádí tě blíž ke hvězdám.
Udělej si čas, aby ses rozhlédl,
den je příliš krátký k tomu, 

abys byl sobecký.
Udělej si čas na smích,
je to hudba duše.
Udělej si čas na to být přátelský,
je to cesta ke štěstí.
Udělej si čas milovat 

a být milován,
je to bohatství života.
(Podle staré irské modlitby)

Přeložil mjo

Dokončení ze str. 1

Izrael
Vědci nacházejí stopy po Goliášovi
Při vykopávkách v Izraeli narazili archeologové na pozoruhodný nález:
našli asi 3000 roků starý střep se jmény, které by mohly ukazovat na biblic-
kého Goliáše, který podlehl v boji mladému pastýři Davidovi. 
Jak známo, zabil ho kamenem z praku. Střep pochází z pahorku Tel es-Safi
(v Izraeli je mnoho pahorků, „telů“, pod nimiž se většinou dá tušit některé
zaniklé město), který leží mezi Jeruzalémem a Gázou, kde mělo ležet peli-
štejské město Gat, v Bibli zmiňované. 
Oznámili to profesoři Manfřéd Gorg a Stefan Wimmer z katedry starozá-
konní teologie katolické teologické fakulty univerzity v Mnichově. Spolu 
s vedoucím vykopávek, profesorem Arenem Maierem z Bar-Illanovy uni-
verzity v Ramat Gan začali projekt na výzkumu starověkých Pelištejců. 
Na střepu jsou vyrytá písmena, která profesor Wimmer identifikoval jako
původní jazyk Pelištejců: „Sjednotili jsme se na tom, že na střepu jsou vyry-
tá jména, mezi nimiž lze poznat rannou formu osobního jména, které je 
v Bibli zapsané jako ,Goliáš'.“ 
Kdyby se tak dokázalo, že v době bojů mezi Izraelci a Pelištejci bylo v Gatu
jméno Goliáš používané, vrhlo by to světlo na historické pozadí a okolnos-
ti souboje mezi Davidem a Goliášem. V tom je vědecký význam nápisu,
který by (nejen) pro archeology a teology znamenal senzaci.

Z německého časopisu Entscheidung 1/2006 přeložila Ludmila Hallerová

Rozhledy



Mozartovi rodiče se podobali rodičům
dnešních sportovních a hudebních
„nadějí". Když otec Leopold Mozart
rozpoznal zkušeným okem profesio-
nálního hudebníka výjimečný chlap-
cův talent, vynaložil
všechny síly, aby jej co
nejčasněji podchytil a
aby synovi umožnil za-
hájení hvězdné kariéry.
A když Wolfgang už 
v dospělém věku ode-
šel do Paříže, kde dou-
fal najít lepší možnosti
uplatnění, provázela ho
tam maminka, aby se
mu starala o jídlo a ob-
lečení. I současná doba
zná takové případy.
Obdiv, který Mozart
sklízel už jako dítě při
turné po předních ev-
ropských městech, byl
oprávněný. Své výji-
mečné nadání dokazo-
val hošík na houslích i
klavíru se zakrytými
klapkami, určoval přes-
ně tóny zvonů, sklenic a
bicích hodin. K baso-
vým tónům improvizo-
val svižně rozvité více-
hlasé melodie, z listu
doprovázel neznámé
árie. Nejmladší Bachův
syn Johann Christian
(„londýnský Bach“) si
maličkého Wolfganga vzal mezi kole-
na a hrál s ním čtyřručně. Ale proto
ještě malý umělec nepřestal být dítě-
tem. Když na vídeňském císařském
dvoře uklouzl a na nohy mu pomohla
o pár týdnů starší velkovévodkyně
Marie Antoinetta, pozdější francouz-
ská královna, prohlásil: „Jste moc
hodná, vezmu si vás za ženu.“ Příliš
velké chvály vyvolávaly u něho 
v tomto věku spíše slzy. Nelze ani říci,
že by ho světla ramp a rodičovský
obdiv příliš demoralizovaly. Rodiče
ho vedli nejen k hudbě, ale i k Bohu.
Jeho dětské motto prý znělo: „Nej-
dřív Bůh, potom tatínek.“ Otce vždy
respektoval a trápil se, když mu otec
neschvaloval nerozvážné vzplanutí ke
zpěvačce Aloysii Weberové a když
mu nechtěl dát požehnání ke sňatku 
s její sestrou Konstancií. Rodiče ctil, jak
poznáváme i z jeho korespondence.
Napsal: „Čím větší nadání Bůh dětem
propůjčil, tím větší mají povinnosti ho
využít a zlepšit postavení své i svých
rodičů… Využít nadání nás učí evan-
gelium. Podle něho jsem svému otci,
který neúnavně věnuje všechen svůj
čas mému vzdělání, zavázán před Bo-
hem i před svým vlastním svědomím
vděčností…“ A když v Paříži umírala
matka, snažil se Mozart na dálku
potěšit otce: „Mějme důvěru v Boha a
utěšujme se myšlenkou, že všechno,
co se děje podle vůle Všemohoucího,
je dobré…" V tutéž dobu napsal příte-
li: „Když mi bylo nejhůř, prosil jsem
Boha o dvě věci, a to o lehkou smrt
matčinu, pro sebe pak o sílu a od-
vahu."
Když už jako dospělý muž koncerto-
val v Neapoli, musel svléknout z ruky
prsten, poněvadž pověrčiví poslucha-
čí tvrdili, že jeho neuvěřitelná virtuo-
zita prýští právě z prstenu. (Podobně
obviňovali N. Paganiniho ze spolků 
s ďáblem.) Mozart si však byl dobře
vědom, že za svou výjimečnost vděčí
Bohu, i když se zvlášť v posledních
letech života dosti často vzdaloval od
Božích cest.

Složil nejméně 600 děl nejrůznějších
forem, z toho asi 90 má vysloveně
křesťanský charakter. Tvůrčí nápady 
z něho tryskaly jako voda z fontány.
Toužil tvořit opery na německé texty a

mrzelo ho, že k dispozici byla pouze
libreta v povrchním „vlašském“ stylu.
Při své práci snadno přecházel od
„světské" hudby k hudbě církevní.
Tak třebas z „Korunovační mše“ pře-
vzal motiv do árie ve „Figarově svat-
bě“. Dodnes chrámové sbory zpívají
jeho moteto „Agnus Dei“ a ozývá se
kantáta „Exultate, iubilate“. 
Za života sklízel Mozart nejen uznání,
řády a zlaté tabatěrky, ale i mnoho

nevraživosti a nepochopení. Přesto
napsal: „Uléhám vždy s myšlenkou,
že mne tu snad… druhého dne už
nebude. A přece nikdo z lidí, kteří
mne znají, nebude moci říci, že jsem
byl kdy mrzutý nebo smutný. A za
tuto blaženost každodenně děkuji

Stvořiteli a přeju ji ze srdce
každému ze svých bližních."
V závěrečných trpkých chví-
lích života skládal slavné
„Rekviem“ a na lůžku zpíval
s přáteli jeho část „Repugi-
um“. Poslední radostnou
zprávou byl pro něho vzkaz,
že byl jmenován varhaníkem
u vídeňského sv. Štěpána.
(Totéž místo zastával o mno-
ho dříve Bachův předchůdce
Johann Pachelbel, od jehož
úmrtí uplyne 3. března už
300 let.) Po Mozartově smrti
5. prosince 1791 císař Leo-
pold II. (bratr Josefa II.) po-
mohl vdově po skladateli
zorganizovat koncet na spla-
cení značných dluhů. Kon-
stancie Mozartová se po
letech znovu provdala za
dánského barona Missena,
který jí byl nápomocen s vy-
dáváním Mozartových děl i 
s výchovou dětí z prvního
manželství (ze šesti dětí zů-
stali naživu žel jen dva syno-
vé).
Roku 1815 vydal anglický
výrobce punčoch W. Gar-

diner šestidílnou sbírku „Po-
svátné melodie", v níž k úryvkům
slavných melodií připojil anglické
duchovní texty. Tak také k upravené-
mu úryvku Mozartovy mše G dur při-
družil text anglické báslnířky, farářské
dcerky, F. R. Havergalové: „Vezmi,
Pane, život můj, k své jej službě zasvě-
cuj… vezmi mé i schopnosti, svou je
řiď vždy moudrostí…" Tato slova by
jistě byla Mozartovi blízká.

Daniel Henych

3ET-KJ

Uprostřed polí a luk se rozkládal nevel-
ký les. Když kdysi lidé klučili zdejší kra-
jinu, aby získali půdu pro sebe a pro
dobytek, narazili v těchto místech na
skalnatou půdu, a tak nechali stromy
růst. Na okraji lesíka na vrcholku osa-
mělého habru seděl pták. Záda a křídla
měl celkem nenápadná, spíše do šeda,
ale hrdlo měl bílé a kolem nohou
byl oranžový. Čeho si však
musel povšimnout každý,
kdo ho viděl zblízka,
byly jiskrné oči, jimiž
sledoval okolní kraji-
nu i oblohu. Ten
pták byl ostříž a
jmenoval se Ostrý
Zoban.
Ostrý Zoban byl
postrachem všech
menších ptáků. Už
když kosí rodiče učili
opeřené mladé létat, varo-
vali je: „Až budete jednou
létat, rozhlédněte se vždy po
všech blízkých stromech, jestli tam
někde na vršku nečíhá ten hrozný nepří-
tel Ostrý Zoban! Někteří dravci loví
kořist, co se pohybuje po zemi, ale ten-
hle vzdušný pirát přepadá i ve vzduchu.
Létá vysoko a když uvidí pod sebou
nějakého neopatrného kosáčka, přiloží
křídla k tělu a letí dolů střemhlav jako
stíhačka. Tak si to pamatujte a oči do
hrsti!"
Tentokrát však Ostrý Zoban nepátral po
úlovku, ale přemýšlel. Asi před hodinou
se totiž usadili přímo pod tímhle habrem
otec a holčička, kteří sem dorazili na své
procházce a Ostrý Zoban vyslechl jejich
rozmluvu. Tatínek řekl: „Já ti budu,
Martičko, dávat otázky a ty mi vždycky
odpověz! Tak třebas: Na co ti Pán Bůh
dal ručičky?" Holčička se chviličku roz-
mýšlela a pak řekla: „Abych si mohla
hrát." - „A na co ještě?" - „Abych si
mohla dávat do pusinky papání." - „Ale
také na to, abys mohla pomáhat druhým

- třebas mamince nebo babičce," doplnil
ji tatínek. „A na co ti dal nožičky?" -
„Abych mohla chodit do školky a tanco-
vat," odpověděla holčička a bylo vidět,
jakou má radost, že na to přišla. „To
ano," řekl tatínek, „ale také, aby sis
mohla pospíšit, když třebas starému člo-
věku něco upadne, a zvedla mu to. - A
na co ti Pán Bůh dal ouška?" - Na tuhle
otázku holčička nedovedla už tak poho-
tově odpovědět: „Abych mohla nosit
náušničky a dělat princeznu." - „Tak
jsem to nemyslel," usmál se tatínek.
„Uši máme hlavně na to, abychom
mohli poslouchat. Posloucháme z rádia
písničky a větší děti poslouchají ve
škole, co jim říká paní učitelka. Měli
bychom ale taky poslouchat, jestli někde

někdo nepláče - a když pláče, říct mu
něco pěkného a potěšit ho. -

A teď ti dám poslední
otázku: A na co nám

dal Pán Bůh očič-
ka?" Holčička
nebyla hloupá a
už tušila, jak
to asi otec my-
slí: „Abychom
se dobře díva-
li." -

„Správně. Měli
bychom se dívat,

jak Pán Bůh všech-
no krásně stvořil -

třebas tady ty stromy
nebo kytičky na lukách

tam proti nám. Měli bychom však
také mít oči jako ostříž, abychom nepře-
hlédli, když je někdo smutný a nešťast-
ný. A když někoho takového uvidíme, co
uděláme?" - „Dáme mu bonbon nebo
žvejkačku," usoudila holčička. „Tak
nějak!" přikývl tatínek. „Ale teď už mu-
síme jít, aby nás maminka nehubovala,
že jsme se moc dlouho toulali."
Tahle rozmluva teď Ostrému Zobanovi
nešla z mysli. Měl jen malý ptačí moze-
ček, ale to, co vyslechl, pochopil docela
dobře. A tak i když zahlédl svým ne-
omylným zrakem paní Brhlíkovou s čer-
víky v zobáčku, nevrhl se na ni s napřa-
ženými spáry, ale nechal ji letět. Jen ať
si nakrmí tu svou drobotinu!

Když si někdy na druhého
lokty nebo jazyk ostříš,
uvědom si: nejsi dravec
jako káně nebo ostříž!

Daniel Henych
Pokračování příště

Ostříží zrak250 let od narození W. A. Mozarta
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Nejdříve Bůh, potom tatínek

Své ženě
V Praze, na Velký pátek, 

10. dubna 1789
Nejmilejší, nejlepší ženuško!
Dnes v poledne o 1/22 jsme sem šťast-
ně dojeli; doufám, že jsi mezitím už
obdržela mé psaníčko z Budějovic. -
Teď následu-
je zpráva o
Praze. - Uby-
tovali jsme
se U jedno-
rožce; když
jsem byl
oholen, uče-
sán a pře-
vlečen, jel
jsem do mě-
sta, chtěje se
naobědvat u
Canala; pro-
tože jsem
však musel
kolem Duš-
kových, o-
hlásil jsem
se napřed
tam - a do-
zvěděl se, že
Madame od-
jela včera do
Drážďan!!! -
- - Tam ji
tedy zastihnu. Dušek obědval u
Leliborna, kde jsem i já častěji jídá-
val; - jel jsem tedy hned za ním. -
Dal jsem si ho (jako kdyby s ním

chtěl někdo mluvit) vyvolat.
Dovedeš si představit jeho radost! -
Obědval jsem tedy u Leliborna. - Po
obědě jel jsem ke Canalovi a Pa-
chtovi, ani jednoho jsem však neza-
stihl doma. - Šel jsem tedy ke
Guardasonimu, - který to pro příští

podzim sjed-
nal téměř
správně a slí-
bil mi za ope-
ru dvě stě du-
kátů a pade-
sát dukátů ce-
stovného. -
Pak jsem se
vrátil domů,
abych své milé
ženušce tohle
všechno vy-
psal. - Ještě
něco: Ramm se
odtud vrátil
domů teprve
před týdnem.
Přijel z Berlí-
na a říkal, že
se ho král
velmi často a
naléhavě vy-
ptával, přije-
du-li určitě, a
když jsem ne-

přijížděl, říkával prý stále: „Bojím
se, že nepřijede.“ - Rammovi to bylo
líto, pokoušel se mu to vymluvit. -
Soudím-li podle toho, tedy má zále-

Wolfgang Amadeus v dopisech

Dětský portrét Wolfganga Amadea Mozarta

žitost nestojí tak špatně. - Nyní
půjdu s knížetem k Duškovi, který
nás očekává, a o deváté večer odjíž-
díme do Drážďan, kam dorazíme
zítra večer. - Nejmilejší ženuško,
toužím tolik po zprávách od Tebe! -
Snad zastihnu v Drážďanech Tvůj
dopis! Ó Bože, vyslyš mé přání! Po
obdržení tohoto dopisu musíš mi
psát do Lipska, poste restante
ovšem! Sbohem, má milá, musím
skončit, jinak mi ujede pošta. -
Líbej tisíckrát Karlíčka a jsem Tvůj,
vřele Tě líbající,

věčně věrný
Mozart.

PS. Panu a paní z Puchbergu mé
nejsrdečnější pozdravy! Musím jim
napsat až z Berlína a poděkovat mu
také písemně.

Josefu Haydnovi
Ve Vídni 1. září 1785

Mému milému příteli Haydnovi.
Otec, který posílá své syny do širé-
ho světa, je rád svěřuje péči a vede-
ní věhlasného muže, a je-li jím
nadto šťastnou shodou jeho nejlepší
přítel, svěřuje mu je tím raději.
Zde viz, slavný muži a zároveň můj
nejdražší příteli, mých šest synů.

Jsou vskutku plodem dlouhé a na-
máhavé práce. A jen důvěra mých
nejlepších přátel, že dojdou aspoň
zčásti uznání, mi dodává odvahy a
lichotím si, že nám budou jednou
útěchou. 
Ty sám, nejdražší příteli, jsi mi za
svého posledního pobytu v tomto
městě projevil své uspokojení. Tvo-
je přímluva především mne osmělu-
je nabídnout je Tvému srdci a dou-
fat, že se neukáží zcela nehodni Tvé
přízně.
Proto přijmi je laskavě a buď jim
otcem, ochráncem a přítelem. Od
této chvíle Ti odstupuji všechna svá
práva na ně. Posuzuj, prosím, sho-
vívavě chyby, jež moje zaujaté
otcovské oko přehlédlo. Věnuj mi
přesto i do budoucna svoje přátel-
ství, jehož si tak vysoce vážím. Za-
tím jsem, můj nejdražší příteli, z celé-
ho srdce Tvůj nejupřímnější přítel

W. A. Mozart.
(Italská dedikace, již předeslal Mozart
svým šesti kvartetům Op. X., vydaným
ve vídeňském nakladatelství Artaria.)

Z knihy 
František Bartoš: Mozart v dopi-

sech, SNKLHU, 1956



Před více než sto lety (15. října 1905)
byla dokončena stavba evangelické-
ho kostela ve Valtínově. Připomíná to
dodnes druhý z letopočtů v průčelí
(první z nich uvádí datum položení
základního kamene).V předstihu
několika měsíců, v neděli 29.května
2005 si připomněli bratři a sestry 
z Valtínovska toto výročí. V rámci
celé sborové unie FS ČCE Telč i Velká
Lhota u Dačic se onu neděli nikde
nekonaly bohoslužby; všichni, kdo
mohli, se sjeli právě do Valtínova
(Valtínov je kazatelskou stanicí FS
ČCE Velká Lhota).
Slavnostní bohoslužby vedl emer. far.
Jan Trusina z Třebíče. Kázal na evan-
gelijní text : Bděte a modlete se (Mk
14,38). Upozornil přitom, že právě
tato slova lze přečíst nad vchodem
valtínovského kostela. V kázání pak
zdůraznil: Mohlo by se zdát, že bdít 
s Ježíšem je značně obtížné. Ani jeho
nejbližší učedníci to kdysi v rozhod-
né chvíli nedokázali. Je třeba ale 
z biblického poselství zaslechnout
také a především onu radostnou Ježí-
šovu výzvu: Bděte, ať nepřijdete o to,
co dělá Pán Bůh dobrého pro mne
osobně i pro ostatní.
Po bohoslužbách uvítal přítomné sou-
časný farář Petr Melmuk. Vyjádřil
radost nad tím, že se shromáždění
zúčastnili lidé ze všech středisek sbo-
rové unie, ale také bratři a sestry z
jiných církví i zástupci obce Kunžak.
Pozdravil přitom i dva pěvecké sbo-
ry, které v dalším sledu obohatily
tento slavnostní den. Farář nejprve

přivítal strmilovský pěvecký sbor,
který je v dlouholetém kontaktu s vel-
kolhoteckým sborem ČCE a svým
vystoupením vždy dokáže duchovně
povzbudit účastníky shromáždění.
Pak představil pěvecký sbor Jakou-
bek z Jindřichova Hradce. Oba dva
pěvecké sbory v průběhu sborového
dne posloužily slavnostnímu shro-
máždění střídavě každý třemi vstupy.
O historii Valtínovska zasvěceně ho-
vořila historička i teoložka E. Mel-
muková. V souvislosti historických
informací připomněla Valtínov, nále-
žející kdysi k panství hradu Land-
štejn, potom po dlouhá staletí k pan-
ství Dačice. Nezapomněla zmínit ani
důležité poštovní spojení přes Val-
tínov ze Slavonic do Kunžaku a val-
denskou cestu ve směru na Heř-
maneč. Zajímavá tradice (nikoli his-
torie) hovoří v této souvislosti i o
hrobu Petra Valdo ve Valtínově.
Přednášející potom kromě vzpomín-
ky na Jednotu bratrskou v 16. století
uvedla i jména evangelíků, kteří se ve
Valtínově, Markvarci a Lipnici přihla-
šovali k trpěnému evangelickému
náboženství v době císaře Josefa II.
Některá z těchto jmen se dochovala
až dosud. Na počátku 20.stol. úsilí
Valtínovských vedlo ke stavbě koste-
la, ve 30.letech pak k vybudování
sborového domu.
Na líčení starších událostí navázal
emer. far. Jiří Melmuk, který v těchto
končinách od 60. let působil. Vzpo-
mínal přitom na častá setkání s valtí-
novským společenstvím, na dojíždě-

ní do škol, na valtínovský pěvecký
sbor a mnohé jiné události a zážitky.
Úsměv a milou vzpomínku vyvolala
zejména zmínka o děvčatech, která
při vyučování se neměla bát zpívat
naplno.
Nejnovější valtínovskou („polistopa-
dovou") historii pak shrnul ještě 
v krátké připomínce Petr Melmuk.
Upozornil na konkrétní osobnosti
Valtínovska posledního období a na
sborový den před 10 lety ve Valtíno-
vě. Kromě pravidelných bohoslužeb-
ných shromáždění se v průběhu let
1990-2004 konaly přímo ve Valtínově
také tři konfirmace. Za přínosné
označil farář i letní setkávání s lidmi,
kteří využívají více než desetiletí
možnost rekreace na valtínovské
faře. Zmínil i důležité stavební akce,
kdy se podařilo v devadesátých
letech ( i díky obětavosti některých
členů sboru) opravit věž kostela, jeho
střechu i fasádu a po r. 2000 i sborový
dům.
V průběhu slavnostního shromáždě-
ní mohli účastníci vyslechnout rov-
něž vystoupení nejmladší generace.
Děti a mládež z různých částí sboro-
vé unie Telč-Velká Lhota u Dačic
předvedly účastníkům krátké biblic-
ké pásmo a zazpívaly za doprovodu
kytary některé písně.
Ještě dlouho setrvávali lidé v rozho-
vorech i při jídle. Myslím, že bylo nač
vzpomínat a shromáždění bylo, jak
jsem si pak ověřil, pro mnohé po-
vzbuzením.

Petr Melmuk
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Inzerce

29. 1. 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

11.-13. listopadu 2005 se opět sešel
Spolek přátel Evangelické boho-
slovecké fakulty UK.
Bylo to setkání, jaké se koná každý
rok na podzim. Tématem byl vý-
zkum možností biblicky založe-
ných komunikačních technik. 
V průběhu uplynulého roku náhle
zemřel dlouholetý předseda Spolku
Daniel Neval. Jeho mimořádný pří-
nos – nejen pro práci Spolku – bude
dlouho postrádán. Proto se také
značná část jednání věnovala orga-
nizačním záležitostem. Novým
předsedou byl zvolen Jan Satke,
místopředsedou Michael Hoff-
mann. Dále bylo zvoleno 8členné
předsednictvo a rozhodnuta řada
dalších administrativních opatření.
Příští setkání Spolku se uskuteční
3.-5. listopadu 2006. Program při-
praví výbor během nastávajícího
roku. Tematika se asi bude vztaho-
vat k současné práci ETF, k mož-
nosti projektů uplatnění teologie ve
veřejném sektoru nebo k problema-
tice sekt.
Spolek přátel ETF UK je seskupení
několika desítek příznivců ETF. Jsou to
převážně starší absolventi fakulty nebo
bývalí studenti, kteří strávili na fakultě
nějaký čas. Značná část jsou cizinci, ale
ne všichni.

(ETF)

Televize

Oznámení

Bohoslužby

ČT 1
29. ledna 2006
Cesty víry  - 14.25
Zázrak na břehu Volhy  
Rajská škola v Togliati. 
Režie S. Kabošová 
Úsilím několika zapálených lidí, přede-
vším pravoslavného kněze otce Dimi-
trije, vzniklo gymnázium. Umožňuje
vzdělání a výchovu mladé generace.
Mimořádné na tom je, že celý komplex
stojí v průmyslovém městě Togliati,
které bylo vybudováno na břehu Volhy
poté, co původní městečko nechala
sovětská vláda zatopit, aby vznikla
obrovská přehrada. Celá iniciativa je
důkazem, že ani desetiletí totality sovět-
ské moci nezměnilo dobré srdce ruské-
ho člověka. 

Křesťanský magazín  - 14.45
Radosti a strasti života víry. Uvádí P.
Oppeltová 

Kdybyste ho slyšeli, jak dovede pou-
tavě vyprávět o svém dětství a mládí!
Narodil se v Kateřinkách u Poličky
26. ledna 1916 v chudé rodině. Ka-
teřinky - to bylo jen deset chalup.
Když chodil do gymnázia v Poličce,
tak to bylo pěšinami 10 km a po silni-
ci 18 km. Pěšky a v zimě na lyžích a 
v jedněch botách a krajíců chleba ke
svačině také moc nebylo. Doma se
šetřilo i světlem. Úkoly se psaly při
malé petrolejové lampičce, protože
větší lampou se svítilo jen v neděli. 
V roce 1935 maturoval, bylo jich 
v oktávě jen osm, a šel studovat do

Prahy na Husovu československou
evangelickou fakultu bohosloveckou.
Po jejím absolvování začínal v roce
1940 jako vikář v Hodslavicích s urče-
ním pro Mořkov a Štramberk, ale už
po roce se stal seniorátním vikářem
Vsetínského seniorátu v Leskovci. Po
třech letech odešel do tříleté farářské
práce do sboru v Sázavě. Z valašské-
ho Pržna si přivedl manželku. Ze
Sázavy přišel do Chvaletic, kde pra-
coval celých 22 let. Jeho posledním
působištěm byly Pečky, kde sloužil 16
let a kde také žije na odpočinku.
Sluší se dodat, že se bratr Teplý při vší

sborové práci zabýval také dějinami
Jednoty bratrské. V roce 1951 dokon-
čil disertační práci „Výchova v Jed-
notě bratrské v době Lukášově" a slo-
žil všechny rigorózní zkoušky, ale pro
nepřízeň režimu musel na promoci
čekat až do roku 1968.
Milý Bohuslave, při tvé devadesátce
zpíváme s tebou a s Lukášem Praž-
ským: „Slyš nás, uslyš, Pane, ať tobě
čest dáme, ať se skrze nás chvála také
dokonává.“ Za přátele a kolegy ve
službě evangelia

Miroslav Frydrych

domě pro muže v Pardubicích. Poža-
dujeme: Minimálně VOŠ speciálního
směru, flexibilitu. Pracovní úvazek: 40
hodin týdně. Nabídky doplněné profe-
sním životopisem doručte do 15. únra
2006 na adresu: SKP-CENTRUM Běle-
hradská 513, 530 09 Pardubice. V levém
dolním rohu čelní strany obálky uveďte:
VŘ socprac ADM. č. 2

ThDr. Bohuslav Teplý devadesátník

100 let kostela ve Valtínově

O nový sborový dům usiluje Farní
sbor Českobratrské církve evangelic-
ké v Domažlicích už od svého vzniku
po první světové válce. Stavbu zne-
možnila nejprve okupace a poté mě-
nová reforma v padesátých letech,
která znehodnotila ušetřené pro-
středky. V současné době využívá
sbor budovu v Kostelní ulici, která
původně sloužila jako hostinec. Ta
však už nevyhovuje současným po-
třebám ani velikosti sboru. Neposky-
tuje důstojné prostředí pro slavení
bohoslužeb, k nimž se schází každou
neděli na čtyři desítky věřících. Chy-
bí dostatečné zázemí pro setkávání
dětí a mládeže, konání biblických
hodin nebo pořádání větších duchov-
ních a kulturních akcí. K nim patří
například pravidelná setkávání 
s partnerským sborem z nedalekého
bavorského městečka Furth im Wald.
Moderně navržená budova nového
sborového domu s modlitebnou, fa-
rou a prostory pro setkávání vyroste 
v městském Hanově parku. Sbor zde
vlastní pozemek, který je v územním
plánu již vyčleněn pro stavbu koste-
la. Samozřejmostí bude bezbariérový

přístup, ubytovací kapacity pro hosty
nebo parkovací místa pro návštěvní-
ky bohoslužeb a dalších akcí. Doma-
žličtí evangelíci doufají, že tak budou
moci sborový život přiblížit i dalším
obyvatelům města a okolí.
Stavba kostela si vyžádá devět milio-
nů korun. Měla by začít už v letoš-
ním roce, pro nějž sbor získal dotaci 
z celocírkevní sbírky Jeronymovy
jednoty. Část prostředků zajistí pro-

dej stávajícího sborového domu. Vý-
znamně se na stavbě budou podílet
svépomocí členové sboru. Uvítají
však také sponzorské příspěvky i
dary občanů. V rozpočtu totiž stále
chybí bezmála tři miliony korun.

Milena Wolfová, 
kurátorka sboru - 379 768 194

Antonín Vlček, 
člen staršovstva sboru - 606 676 176

www.domazlice.evangnet.cz

V Domažlicích staví nový kostel

AIDS umírá asi 360 tisíc lidí. Až roku
2002 se postavila vláda k tomuto pro-
blému čelem. HIV pozitivní těhotné a
znásilněné a nemocní AIDS dostávají
léky zdarma. Chybí však financování
a dostatek personálu. Po převratu se 
z JAR vystěhovalo na 200 tisíc specia-
listů, mezi nimi na 5 tisíc lékařů a víc
než 1 tisíc zdravotních sester.
Preventivní program proti AIDS pod-
porují všechny společenské skupiny a
také církve. Nemocní i jejich rodiny
potřebují duchovní i praktickou opo-
ru. Církve organizují vyvařovny, dět-

ská pobytová střediska, projekty po-
moci, jako např. zřizování zelenino-
vých zahrádek a projekty ručních
prací, rozdávají léky, zřizují hospice.
Některé církevní skupiny si v rámci
projektu svépomoci pořizují památ-
níčky, kde zapisují jména svých ze-
snulých, příhody s nimi, básně a lepí
fotografie, aby po odešlých zbyla pa-
mátka. Je to především důležité pro
děti - sirotky. V církevní práci s mláde-
ží nemůže chybět sexuální osvěta,
vedoucí především k mužské spolu-
odpovědnosti za sex. Rodiče informu-
jí děti většinou nedostatečně, protože

je svazují tradiční tabuizující předpisy.
A to je jen jeden ze závažných problé-
mů této těžce zkoušené země, která
doplatila na to, že je bohatá na nerosty
i úrodnou půdu a velice atraktivní i
pro turisty. 
Pokud byste se letos chtěli k celosvěto-
vým modlitbám přidat, napište si
předsedkyni českého výboru Světové-
ho dne modliteb sestře Aleně Naima-
nové (Farní úřad Církve čs. husitské,
Bezručova 16, 516 01 Rychnov nad Kněž-
nou nebo mailem na naina@quick.cz),
která jistě podá zasvěcenou informaci
a ochotně pomůže s přípravou.
Podle materiálů SDM připravila:

(noe)

Světový den modliteb...
Dokončení ze str. 1

SBOR NERATOVICE-LIBIŠ pronajme byt v
prvním patře na faře v Libiši, 3+kuchyň
s jídelnou, zahrada, dobrá dostupnost k
MHD Praha, vhodné i pro skupinu stu-
dentů. Kontakt: tel.: 604244532, email:
neratovice-libis@evangnet.cz

č. 1
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ SKP-CENTRUM po-
řádá výběrové řízení na pozici vedoucí-
ho sociálního pracovníka v Azylovém


