
(Toto praví Hospodin:) „Hle, činím
něco docela nového a už to raší.

Nevíte o tom?"
Izajáš 43,19

Když něco raší, je to probouzení
radosti a naděje. Rašení je počátek.
Rašení je příslib dobrého. Ze zkuše-
nosti však víme, že mohou rašit i
zlé věci: zklamání, bolest, rozcho-
dy, nepřátelství, násilí... Mohou vy-

rašit z pouhého pohledu a z jedno-
ho slova. Lidské rašení...!
Lidu zajatému pro svůj hřích přiná-
ší Hospodinův prorok slovo. Nic
než slovo. A přece, jde-li o slovo
Hospodinovo, pak je to „rašení"
skutečně nadějné, je to skutečný
příslib, protože Hospodinovo slovo
„se stává" skutkem. Hospodin činí,
i když člověk nevidí, nevnímá,
odvrací se, nechce vnímat a nechce
vidět. Hospodin činí a obdarovává,
osvobozuje, napřimuje hlavu a roz-
pohybovává ruce i nohy k novému
životu. Činí nové věci. A slovem,
proroctvím, potěšením to začíná.
Boží slovo přitrhuje i budoucnost z
dálek a Boží lid může už teď proží-
vat svou naději. 
V nedávných Vánocích jsme si při-
pomínali se zástupy jiných křesťa-
nů betlémské rašení ke spáse: „z

růže kvítek vykvet nám, radujme
se..." Už je s námi Spasitel, jehož
nazval Izajáš jménem Immanuel –
S námi Bůh! Ne proti nám..Čím
více to budeme poznávat, tím více
se budeme k němu obracet a jemu
důvěřovat, a on bude s námi činit
nové věci. 
Tak ať se zpevní naše kroky tímto
rokem! Nejdeme sami... dál Pán tu
zůstává s námi. Víme o tom.
A protože jsme vstoupili do roku
2007, připomínáme si, že před 550
lety vyrašila ve venkovském ústra-
ní Kunvaldu Jednota bratrská.
Velmi krásně vykvetla jako část
české reformace a přes Ochranov
obohatila Kristem odlehlé kouty
země s jejich obyvateli v tropech i
na ledových pláních!

Jiří Polma
senior ochranovského seniorátu

Evangelický
týdeník
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Vážení čtenáři,
s velikou radostí vás vítáme u
stránek prvního čísla dalšího, již
92. ročníku Evangelického týdení-
ku – Kostnických jisker. Jak zvláš-
tě naši pravidelní čtenáři vědí, není
to tak samozřejmé. Ale právě ty
dlouholeté odběratele máme na
mysli, když chceme tento týdeník
udržet a snad jej učinit přitažli-
vým i pro další čtenáře z našich
protestantských kruhů i z širší
veřejnosti.
Po delší době se opět formuje
redakční kruh – který zůstává
otevřen pro další ochotné spolu-
pracovníky, který má zájem v pod-

statných ohledech zachovat sou-
časný profil, ale pokusit se učinit
tuto tiskovinu živější, přinášející
více informací a komentářů jak o
dění v církvích u nás i v zahraničí,
tak – s opatrností – i ze společnos-
ti, ve které žijeme. Nemůžeme přes-
ně stanovit, jak by měl Evangelic-
ký týdeník vypadat, i když určité
představy máme. Jak se však poda-
ří uskutečňovat, to záleží na dosa-
vadních i nových přispěvatelích.
Nebudeme proto nyní sdělovat své
záměry, ale snad je budete moci
postupně zaznamenávat sami a
budou pro vás příjemné a vítané.
Budeme vděčni za vaši spolupráci

– kratší příspěvky, které by oboha-
tily čtenáře a přinášely nové po-
znatky či pohledy na věci a událos-
ti, se kterými přicházíme běžně do
styku. Určitě bude oživením i
stručné ohlášení, co se ve vašich
sborech děje zajímavého a podnět-
ného. Své příspěvky zasílejte,
pokud je to možné, elektronicky na
adresu uvedenou v tiráži. 
Všem vám přejeme srdečně, aby rok
2007 byl pro vás dalším obdobím,
ve kterém budete poznávat Boží
milostivé jednání, které nás tak
štědře obklopuje.
Za předsednictvo Kostnické jednoty

Bohumil Kejř

Minulý měsíc se nám Čechům po materiální stránce dařilo ještě o něco lépe
než v minulých měsících. Po stránce politické se nám dařilo ještě o něco hůře.
Vláda je ovšem stále v nedohlednu. Skutečnost, že pan prezident odmítl jme-
novat Topolánkovu trojkoaliční vládu, téměř všechny zaskočila. Nebylo
jasné, zda ústava něco takového prezidentovi vůbec umožňuje, a ještě méně
je jasné, co by se mělo dít dál… Panu prezidentovi se těžko podaří donutit
pana Topolánka a pana Paroubka k velké koalici, a tak jeho krok jen oddálí
jediné smysluplné řešení patové situace, kterým jsou předčasné volby. O
všech ostatních možnostech těžko rozhodnout, která je horší… Velká koalice
by znamenala – přinejmenším v bezprostředním horizontu dvou či tří let –
jakousi entropickou smrt všech nadějí na potřebné reformy, vláda postavená
na jednom či dvou přeběhlících by byla jednak nestabilní, jednak „okořeně-
ná" těžko dokazatelným a těžko vyvratitelným podezřením z korupce. 
Jedním z důvodů, proč někteří politologové myšlenku nových voleb odmíta-
jí, je, že by mohly opět skončit jakýmsi patem. Patová situace, jaká vznikla v
České republice, je téměř krystalicky čistá varianta podobných téměř pato-
vých situací, které nastaly v řadě evropských zemí, a to jak ve „starých" unij-
ních zemích (Německo, Nizozemí), tak v „nových" (Polsko, Maďarsko), ba i
na východ od Unie (Ukrajina). Zdá se, že společnost je téměř všude rozděle-
na, a to nikoli na výraznou většinu a výraznou menšinu, ale na dvě téměř
shodné poloviny. Při takové polarizaci se těžko vládne, a to i tam, kde situace
tak „sto na sto" krystalicky čistá není.
Skoro se mi zdá, že tato polarizace evropských společností je jakýmsi obec-
ným jevem. Patrně nejde o pouhou náhodu. Dovolím si vyslovit určitou
domněnku. Tento jev souvisí s žalostným stavem církví a s žalostným stavem
rodiny v západní společnosti. Rodina je totiž místem, kde se lidé od počátku
světa až do poměrně nedávné doby učili domlouvat se. Rodina je místem
autority a poslušnosti, ale nemůže stát na kasárenském velení. Je i místem
sebeoběti, dohody a kompromisu. Křesťanský sbor jako širší rodina je něco
podobného. I v něm musí být řád; musí být jasné, kdo je za co zodpovědný.
Ale ani sborovému životu se pochopitelně nedaří, je-li pojat jako jakási armá-
da. Ano, „vojsko s praporci" je jeden z biblických obrazů pro církev. Není to
ale obraz jediný. Církev je rovněž nevěsta, milovaná žena, a …rodina. V křes-
ťanském sboru musí být autorita, ale autorita není to, oč v něm jde. Jde v něm
právě o společný život pod vládou Boží. Boží přítomnost je třeba neustále hle-
dat a na horizontální rovině se život opět rozvíjí jen díky sebeoběti, dohodám
a kompromisům. Jakmile ve sboru začne většina válcovat menšinu, skutečný
kristovský život se vytrácí. 
Sekulární humanismus ani liberalismus nemají porozumění ani pro církev,
ani pro rodinu. Mám obavy, že kde přijde zkrátka rodina a církev, přijde brzy
zkrátka i demokracie.

Dan Drápal

Minulý měsíc
Vánoční věže - evangelický kostel sv. Petra v Brandýse n. L. - foto: Vaculová

Dopis Kostnické jednoty

Náš dnešek může vypadat ve vzta-
hu k životu ne příliš uctivě. Jen si
vzpomeňme: pro ochranu vlastní
moci ani dnes není zatěžko vraždit
kritiky a konkurenty, pro domnělé
pohodlí života postupně likvidovat
různé jeho projevy; pro přítomné
prožitky rozmanitě (civilizovaně,
avšak brutálně) znásilňovat, vydírat
a vykořisťovat. Další projevy neúcty
k životu doplníte jistě sami. Jak se
může taková doba odvolávat ke
Schweitzerovi, nebo k Dárci života,
Bohu? 
Existují však i jiné jevy a ty nepotvr-
zují, že k životu jsme pouze neuctiví.
Vždyť právě my, postsocialisté,
musíme vidět, že až v poslední době
se naši vozíčkáři pohodlněji dosta-
nou na chodníky a do budov, že se
pozvolna vrací životu našich posti-
žených bližních jeho hodnota, a
třeba, že se čím dál více pokoušíme
něco dělat pro ty děti, které se rodí z
neodpovědného jednání a přicházejí
mezi nás s cejchem nechtěnosti. To

jsou známky opačného vztahu k ži-
votu existujícího vedle nás. 
Proto myslím, že není důležité přes-
ně určit stupeň úcty k životu v naší
době. Je však potřebné vědět, že
úcty k životu není a nebude nikdy
dost. Uctivý postoj však není věcí
pouze poznání, nebo rozhledu, či
snad jen inteligence. To je výraz
schopnosti a chuti nahlížet souvis-
losti života a všeho kolem nás z více-
ra úhlů než pouze ze svého.
Nelze zamlčet, že každá krev na na-
šich civilizovaných rukách našemu
úsilí o úctu k životu dává neustále
rány. Co prorok Izaiáš připomíná, to
Ježíš Kristus potvrzuje: nejde o úsilí
naivní a bezzubé. Dar každého no-
vého dne k životu je novou příleži-
tostí měnit směr. Špína viny může
být proměněna v bělost čistoty a sle-
pota v prozření díky tomu, že Bůh,
kterého vyznáváme a jehož díla si
vážíme, tak podpoří toho, kdo se
rozhodne s uctivostí přijmout život,
svůj i druhých. 

Z toho pak plyne dost dobrá nadě-
je, že rok, který dnes začíná, může
být dobrým rokem. Pokud se udr-
žíme na cestě moudrého poznává-
ní souvislostí života, pokud si
uchováme ještě jinou míru korekce
než jen podle sama sebe a pokud
neustaneme v pokusech dívat se
také pohledem druhých. Takový
postup následně v sobě skrývá
jeden zvláštní Boží fígl – Bůh lid-
skou úctu k životu přijímá a kaž-
dému jejímu nositeli nese následně
prospěch svou přízní a svým pože-
hnáním.
Proto i v této věci stojí před námi
dvě základní možnosti, je na nás,
kterou zvolíme. Jménem všech věr-
ných následovníků Kristových a v
parafrázi stanoviska jiného Jehošuy,
Jozua, říkám: My budeme sloužit
Bohu také tím, že budeme ctít dar
života i v roce 2007.

Joel Ruml, 
Novoroční televizní 

ekumenická bohoslužba
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V dnešním posledním zamyšlení se ukáže, kdo je vlastně zastánce.
Vůbec to slovo „zastánce", které probleskuje celou knihou - kdo to je?
Zastánce, goél, má co do činění s vykoupením, ale také s poskvrněním
krví a zhanobením -a s krevní mstou! Všech těchto významů nabývá
slovesný základ slova goél. Jaká je osa všech těchto významů, o čem
vypovídá toto jediné slovo? Krev zavazuje.
Hned se vynoří z temných koutů obavy. Snad krev národa? Krev a
půda? To jistě ne - žádná národní krev při tom všeobecném lidském
stěhování a míšení snad ani nikdy neexistovala. Dnes se ukazuje, že
soused odvedle může být geneticky odlišnější než rodák z africké
vesnice kdesi v savanách. (Jak mezi prvními dokázal antropolog C. L.
Brace.)
Je to tedy krev rodiny? Jako na Balkáně, jako i na našem území před
příchodem křesťanství? Za smrt mého bratra zemře tvůj bratr? Krev,
která zakládá nekonečný řetěz pomsty? Musím přiznat: tady už jsme
o něco blíž. Ale přesto vidím v dnešním příběhu zlom v chápání krve,
nebo ještě lépe, Boží vlomení, Boží slovo nad lidskou krví.
,Je však ještě jiný zastánce, bližší příbuzný." A Bóaz se rozhodne obe-
lstít ten odvěký zákon krve. Je krev panenství, je krev manželů, která
se smísí početím dítěte, je krev mrtvého příbuzného, je krev, která
stoupá do tváří v okamžiku hanby.
A nyní, když Bóaz číhá se svým plánem u brány, je to náhle krev člo-
věka. Nikoliv národa, nikoliv rodiny. Je to krev člověka. Člověka,
který žije v ponížení, který je ohrožen na životě.
Jde o Rút, která nemá zastání, která se svou tchyní živoří, která nemá
děti. Barva krve, červená, je barvou lásky. Náš příběh je už od začát-
ku příběhem lásky. A my nyní vidíme, že v příběhu lásky musí vystu-
povat zastánce. Že láska není jen ta omamná letní vůně obilí, že to
není jen noc na humně. Že láska jde ruku v ruce se spolehnutím, s
vírou; jako když šla Rút bez řečí na humno, když „udělala všechno,
jak jí tchýně přikázala". A že láska je zastání. Že láska je zodpověd-
nost za druhého, uprostřed všech ostatních, uprostřed řádů tohoto
světa. A taková láska, ta žádá i zadostiučinění za krev.
Je láska Boží k člověku, kterou urazila krev prvorozeného Ábela. A je
Vykupitel, který bere pomstu na sebe, který prolil vlastní krev, aby se
před Bohem stal naším zastáncem. Je to král z rodu Davidova. A rod
Davidův je rod Rút a Bóaze.
Kupodivu, nakonec je to zase Noemi, kdo má v knize poslední
výstup. Hned po tom, co celý příběh „oficiálně" uzavřou starší města,
muži, svým chlapáckým požehnáním: „Počínej si zdatně v Efratě a
zachovej jméno v Betlémě.''' To bylo v městské bráně. Ženy pak gra-
tulují v soukromí Noemi k tomu, že ji Hospodin nenechal bez zastán-
ce - bez vnuka. Jako bychom viděli na tváři pisatele knihy lehké pou-
smání nad mužským schůzováním. Tečku tomu dávají až ženy, neofi-
ciálně, ale pravdivěji. Ty vystihnou, o co šlo - ne o jméno, o slávu
rodu, ale o zastánce.
Ale tomu všemu předchází ještě Bóazova lest, na kterou jsme málem
zapomněli. Tedy: Je tu lukrativní nabídka na přednostní odkup pole.
Kdo by se jí nechopil? Ovšem váže se na ni i svatba, zaopatření moáb-
ské Rút. Asi jako byt v centru po babičce, s nímž se ovšem pojí i péče
o dosud čipernou babičku. „Nemohu je vykoupit pro sebe, aniž bych
zničil vlastní dědictví. Použij pro sebe mého výkupního práva; já je
vykoupit nemohu" 
Čili, přece si péčí o někoho, byť blízkého, nezničím vlastní život. A tu
i ten oficiální, trochu namyšlený svět mužů, svět zákonů, cti a pravi-
del, musí uznat: Kdo nechce převzít zodpovědnost, nemá ani právo na
majetek. Majetek, postavení, moc znamená zodpovědnost. Jedno od
druhého nejde oddělit.
Jediné tajemství, tajemství Zastánce, tak protíná život Noemi, noc na
humně, i radu starších v bráně města. Ten jediný pravý Zastánce,
Vykupitel, je osou Zákona, všeho lidského společenství, i každého
života. Amen.

Tomáš Pavelka

Více dětí než obvykle se účastnilo bohoslužeb v kostele Českobratrské církve evan-
gelické v Lysé nad Labem na třetí neděli adventní. Důvodem byla "dětská vánoč-
ní slavnost". Děti chodící na vyučování náboženství při ní přednesly připravené
básně. Trio větších zahrálo skladbu pro varhany a dvě flétny. Předškoláky přivádě-
li či přinášeli rodiče. Za ty, kteří při pohledu do více než stohlavého shromáždění
ztratili hlas, básničku i zarecitovali.
Dospělí však dodali slavnostní ráz tomuto dopoledni ještě jiným způsobem. Na
programu se podílel třemi skladbami desetičlenný sborový orchestr, dvě skladby
přednesl patnáctičlenný pěvecký sbor. Obě tato hudební tělesa reprezentují spon-
tánní lidovou kulturu vznikající v prostředí, kde se lidé nedívají jen na sebe, ale i
nad sebe. Při slavnosti samozřejmě nechyběly ani dárky. Mládež jich po kostele
roznesla plný koš.
V podvečer téže neděle se reflektory v kostele rozsvítily ještě jednou. V komorním
koncertě pro cembalo, kytaru a dvě flétny zde vystoupili místní hudebníci Ellina
Belchiková, Štěpánka Škochová, Vít Andršt a Kateřina Brázdová. Předvánoční
atmosféru, kterou svým projevem pro asi sedmdesát přítomných vytvořili, umoc-
ňovaly planoucí adventní svíce, příjemné teplo a nedávno restaurované nápisy na
stěnách kostela.

Emanuel Vejnar

Nad Biblí

Nad knihou Rút IV
Ještě o katedrále
V 8. čísle Českého bratra bratr farář
Miloš Rejchrt, člen synodní rady
ČCE, odpovídá na otázku, jaký je
názor synodní rady na skutečnost,
že rozhodnutím Nejvyššího soudu
získala Římskokatolická církev do
vlastnictví památný chrám sv. Víta.
Jeho odpověď zní, doslova to tak
milý bratr pověděl, a je to to nej-
důležitější, co pověděl: "Otázka
vlastnictví je někdy vedlejší, zatím-
co podstatné je, jak se s vlastnictvím
zachází. Právě u sakrálních staveb
jde především o to, jak a k čemu se
jich užívá."
Naprosto a vřele s ním souhlasíme.
Katedrálu sv. Víta bez jakýchkoli
překážek a omezení užívala a užívá
Římskokatolická církev ke svým
bohoslužbám. Bylo tedy vše v po-
řádku, jako je to v pořádku v jiných
zemích, kde církev - církve staveb
podobného charakteru svobodně a

plně užívají, ačkoli je nevlastní. Oč
tedy v tom sporu o sv. Víta u nás
jde? Proč se u nás církev římskoka-
tolická tak velice a už tak dlouho o
jeho vlastnictví dere, když je hlavní-
ho účelu chrámu a zájmu, který má
mít církev jej užívající - konání služ-
by Bohu - dosaženo? Nejde-li pak
tu o zájem a službu ještě jinou?
Zavi-lost vedení toho dlouholetého
úsilí i první kroky nového vlastníka
chrámu po onom pochybném
soudním rozhodnutí tomu nasvěd-
čují. Ne-jde-li tu o zájem a službu
církvi Kristově nepatřičnou, o
zájem o majetek a jeho rozmnožení,
v Bibli nazývaný službou mamonu,
službě Bohu zcela protichůdnou a s
ní ne-snesitelnou? A tak, i když roz-
sudek vynesl, jak bratr Rejchrt píše,
orgán k tomu kompetentní, pode-
psali jsme proti němu petici, žádají-
cí jeho odvolání.

Podepsali jsme ji a jsme přesvědče-
ni, že tento náš krok není proti
zájmům Římskokatolické církve. Je
naopak v jejím zájmu a v zájmu věci
Kristovy a jeho evangelia v tomto
národě. Církev římskokatolická je
důležitým a pro mnohé neinformo-
vané jediným reprezentantem křes-
ťanství v tomto národě a v něm
vskutku nejde, nemá jít o majetek, o
peníze, ale o službu Bohu a lidem,
na tomto místě o službu tomuto ná-
rodu. Římští katolíci, uznávají-li
přednost a jedinost, až i výlučnost
této služby, by měli náš protest po-
depisovat spolu s námi. Ježíš, když
se v jeruzalémském chrámu setkal 
s kupci, kteří službě Bohu zde
konané přidružili službu penězům,
velmi ostře se proti nim postavil a
vyhnal je dokonce z chrámu.

Dalibor Molnár

Zastánce

Na starostovi Čunkovi jakoby spo-
činuly naše viny. Kdo z nás by si
nepřiznal, že si občas o jiném etniku
pomyslí své. Tu myšlenku potichu
nebo nahlas zaplašíme sloganem "já
přeci nejsem rasista". A dotčení lidé
byli navíc různorodí. Vždyť nám
jde o rovnost před zákonem. Při po-
suzování jednání vsetínského
zastupitelstva rádi zapomenem na
řadu věcí. 
Běžnou věcí se stává exekuce,
vystěhování.
Nejednou už naše média přinesla
obraz zadlužených rodin, které byly
po zásahu exekutorů vystěhovány
na ulici. Obvykle to nevyvolalo žád-
nou pozornost. Veřejnost zů-stala
lhostejnou, novináři zmínili jen udá-
lost, dále se věci téměř nevěnovali.
Vznikají protikladná ghetta. Nejen
na okraji Prahy se vytvářejí zvláštní
čtvrti. Nejednou s vlastními stráž-
nými systémy i ochrankami. Jsou to
ghetta obráceného gardu. Ovšem
věc naveskrz privátní. Budeme-li
upřímní, přiznáme nejspíš fakt, kte-
rý neměl svého času povědět veřej-
ně jeden z ministrů vnitra. Totiž to,
že "by se zbláznil", kdyby měl byd-
let s Romy v jednom domě. Čtenáři
nechť si přiznají, zda při svém vlast-

ním stěhování by tuto věc nebrali
vůbec v úvahu.
V naší zemi jsou rozpadající se
slumy. Řada měst má svá bolavá
místa. Často s nimi nic nedělá. Ře-
šení bývají nejednoznačná (prostě-
jovské bydliště u sv. Anny!), ale
lepší než předchozí stav. Zruino-
vané vsetínské chudinské mega-
bydliště bylo nahrazeno budovou
při vší bídě nesrovnatelně lepší.
Větší vadou vsetínského řešení, než
vybudování náhradního domu,
bylo rozseknutí vsetínského uzle
přesunutím údajně nejtíže přizpů-
sobivých občanů kamsi jinam. No-
vý senátor by se měl omluvit za
tento skutek temné noci. 
Chudinský dům může být stanice
"Konečná". Existují i domy na půl
cesty. A kam jde mládež z "děcáků"?
Jaká je pro ni nabídka práce a byd-
lení? Neměla by automaticky byd-
let s "nepřizpůsobivými" občany,
ani s čerstvě propuštěnými z výko-
nu trestu. Slumy pro ně, stejně jak
pro ty druhé, bývají častým azylem.
Tvrdívá se, že obce si mají pomoci
především samy. Sociální reflektor
státu do šerých míst v naší zemi
často nedosvítí. Zabývat se křikla-
vými problémy, až nastane karam-

bol, není právě štastné. Mluvit o
prevenci jen zavání frází. Konkrét-
nější program i pomoc z centra pro
nejchoulostivější případy jsou na-
nejvýš potřebné.
Zřejmý je nezájem politických
stran. Čteme-li jejich programy,
volební kandidátky a sledujeme
jejich konání, zájem o dané minori-
ty je mizivý. Také by u nás asi tím
partaje sotva zabodovaly. Prosla-
venou poslankyni s "G" na klopě již
sotva potkáme. Alespoň jeden čini-
tel zmíněné menšiny za prokázané
zásluhy pro ni obdržel vyznamená-
ní. Parlamentní strany svým
ne/zájmem vystavují bianko šek
radikálnějším mimoparlamentním
stranám a hnutím.
Slýcháme trestuhodné výroky. Ne-
jen dávného ministra vnitra. Sta-
rostovo vyjádření se již stalo okříd-
leným. O co hůř, těchto výroků
neváhají použít ani ústavní činitelé.
A snadno jim to projde. Mohou
mluvit o nocích křišťálových i dlou-
hých nožů, aniž jim zatrne. Mohou
zlehčovat roli "prasečáku" v Letech,
vlastně o žád-ný lágr nešlo.
Zbývá otázka, zda jsme všichni
pokrytci. Docela určitě! ANO I NE. 

Jan Kašper

Naše pokrytectví a starosta Čunek 

Bratr Dan Drápal ve svých posled-
ních textech (č. 32 - Co se to děje?, č.
33 - Budeme stavět plot?) diskutuje
aktuální problematiku vztahu zá-
padního světa ke světu islámu a
snaží se získat čtenáře pro určitý typ
řešení, který shrnuje pod zkratkou
stavění plotu. Sleduji dlouhodobě
diskusi na některých internetových
serverech, které se danou problema-
tikou zabývají (především http://
eurabia.cz ) a vím, že nutnost obrany
proti islámu zastává početný tábor
příznivců a že se nabízejí různé způ-
soby, jak Evropu před vlivem islámu
uchránit. Já uznávám palčivost
všech diskutovaných problémů a
nezpochybňuji jednotlivá fakta, ji-
miž je hrozba islámu vykreslována.
Nesouhlasím však s principem ko-
lektivní viny, která je nevysloveně,
ale zřetelně na muslimy přikládána.
Především proto nejsem zastáncem
restriktivních opatření proti musli-
mům a nevidím v uzavření se
západního světa vůči přítomnosti
islámu cestu vpřed.
Bratr Dan Drápal klade v závěru

svého posledního článku otázku:
„Budeme pouštět do své země ty,
kdo nechtějí žít podle pravidel, na
nichž jsme se dohodli?" Odlišnou
otázkou by bylo, zda jsou příchozí
ochotni respektovat zákony země, v
níž chtějí žít, protože psané zákony
se nedotýkají jejich soukromí, svědo-
mí a prožívání kulturní identity. Je
totiž poměrně nejasné, na čem jsme
se mimo rámec psaného práva
dohodli. Jedni volají do zbraně proti
islámu ve jménu křesťanství a poža-
dují, aby Evropa znovu objevila
Boha a své vlastní historické kořeny.
Druzí stejně rozhodně volají po
odstranění vlivu náboženství vůbec
a požadavek odstranění viditelných
symbolů přítomnosti islámu (mešit,
zahalování žen) spojují s odporem
proti jakýmkoliv náboženským
symbolům a jakýmkoliv skupino-
vým odchylkám od sekulárně uni-
formní společnosti. Našel jsem
(vedle věcných námitek) argument
proti přiznání registrace českým
muslimským obcím, a sice že podle
Koránu dudek mluví a český stát

nesmí ze svého rozpočtu financovat
ve školách vyučování nevědeckých
bajek. Vůbec jsem se neodvážil na-
psat do diskuse, že v Bibli mluví
had, bodlák i Balámova oslice. Za
naprosto zásadní považuji v rámci
Evropy dohodu, či spíše nedohodu,
že v preambuli evropské ústavy ne-
má být zmínka o Bohu ani jiná for-
mulace, která by privilegovala křes-
ťanství oproti jiným životním posto-
jům. Pokud se Evropa vědomě
odmítla definovat na křesťanských
základech, potom může těžko stavět
plot vůči muslimům s odkazem na
neslučitelnost křesťanství s islámem
a těžko může z podobných důvodů
zablokovat vstup Turecka do Evrop-
ské unie.
Přesvědčivě zní požadavek bratra
Dana Drápala, který považuje za
spravedlivý a logický, abychom se
chovali k muslimům v Evropě tak,
jak se chovají muslimové k nemusli-
mům doma. „Západ by měl trvat na
tom, že pokud nebude dovoleno
hlásat v muslimském světě jinou

Kostel, v němž se žije

Otazníky nad stavbou plotu

Dokončení na str. 4



kuse. Jeho odpověď byla jednoznač-
ně "ano". Podmínkou je: "nestát
mimo, ale angažovat se". "Vstoupit
do víru dění" by řekl Dietrich

Bonhoeffer. E. Fay uváděl Matku
Terezu jako příklad –nejen toho, že
to jde, ale i toho, jak se to dělá.

Jaro Křivohlavý

3ET-KJ

V polovině listopadu 2006 byla v
Galerii Paměť v Praze představena
nejnovější kniha Miroslava Matou-
še. Autora netřeba na stránkách
našeho týdeníku zvlášť představo-
vat, mnoho desetiletí je spolupra-
covníkem redakce. 
O „jubilejní" Matoušově knize –
neboť vyšla téměř shodně s jeho
pětaosmdesátinami – přetiskujeme
několik odstavců, které zazněly na
zmíněné prezentaci. 
Před časem nazval M. Matouš svoji
útlou knížku o Přemyslu Pittrovi
„Zvláštní člověk". Tento název by-
chom mohli maličko pozměnit a
říci o zatím posledním Matoušově
díle „zvláštní kniha". Patří sice do
memoárové literatury, ale naprosto
se liší od valné většiny dnešních
pamětí, vzpomínek i autorského
sebevychloubání. Ty píší totiž i
mnohé ze současných „celebrit",
které díky záměně a převrácenému
chápání hodnot i nezměrnému úsilí
médií nahradily na pomyslných
žebříčcích opravdové velikány a
hrdiny. A neumějí-li to celebrity
napsat samy, nechají si takové
vzpomínání „vyrobit" od jiných.
Ale tyto knihy mívají vesměs jepičí
život. 
Matoušova kniha bude jistě patřit 
k těm, o kterých platí heslo starého,
dobrého nakladatelství Melantrich:
„Nec igni cedit, nec ferro" (nepod-
lehne ohni ani meči). Zejména pro-
to, že se v ní prolíná autorova auto-
biografie s rozhovory, výpověďmi
nebo vyprávěním o mnoha osob-
nostech a jejich názorech na smysl
lidského života a o jejich vztahu k
Pánu Bohu.
V knize se ozývá řada dalších pro-
blémů, otázek a názorů o nemocné
modré planetě i nemocné naší re-
publice a národní pospolitosti. 
M. Matouš zdokumentoval pohled
na svět, ve kterém žije už deváté
desetiletí. Stručně řečeno: prožil a

přežil 1. a 2. republiku, dvě okupa-
ce - kterým předcházely zrady dří-
vějších spojenců - 2. světovou vál-
ku, 2. a 3. odboj, sledoval 2. a 3. exil,
zažil komunistický puč, několik re-
volucí, jednu „kontrarevoluci" – to
vše je pozadím jednotlivých příbě-
hů a lidských osudů a svým způso-
bem se odráží v knize. Poskytuje
dokumenty a svědectví, nejednou
originální, o době, lidech a událos-
tech. 
Kniha nese od první do poslední
stránky pečeť toho, že jejím auto-
rem je křesťan. Právě z tohoto zor-
ného úhlu hodnotí osobnosti a udá-
losti, trápí se nad převráceným chá-
páním morálních a životních hod-
not, nelidskými mezilidskými vzta-
hy atd.
Přízrakem smrti, který vystupuje v
Matoušově knize, je zrůdnost ko-
munistického režimu např. při
zmínkách o procesu s dr. Miladou
Horákovou a dalšími nevinnými
oběťmi. 
Jakoby mimochodem se v knize
mihne i plakát z předposledního
roku 2. světové války: nad Hrad-
čanami, na ruce s krvavými drápy,
srpem a kladivem je varovný nápis:
„ Ergreift sie dich, gehst du zugrun-
de !" (zachvátí -li tě, zahyneš !).
Habent sua fata libelli. I Matoušova
kniha měla své osudy. Zhruba před
10 roky odevzdal totiž autor ruko-
pis rozhovorů a vyprávění o osob-
nostech, nazvaný „Hledání cesty
světla bývalému nakladatelství
Zvon". Po náhlém a nepochopitel-
ném zrušení nakladatelství byl ru-
kopis autorovi vrácen. Před pěti
roky u příležitosti 80. narozenin byl
M. Matouš požádán, aby pro sbor-
ník Nadace P. Pittra a O. Fierzové
„Hovory" napsal vlastní životopis-
ný medailon. Ten vyšel ve sborníku
v roce 2001. Propojením a rozšíře-
ním obou elaborátů vznikla kniha,
která před několika dny vyšla.

„Vystupuje" v ní v různě dlouhých
rolích na 100 osobností. S dalšími
lidmi, kteří dotvářejí pozadí udá-
lostí, jsou jich v knize dobré dvě
stovky. Škoda, že kniha nemá rejst-
řík. . . 
Závěrem chci čtenáře našeho týde-
níku pozvat k „Putování rosou i
prachem" po dějišti a jevišti našich
novodobých dějin od 20. let minu-
lého století do současnosti.
M. Matouš: „Putování rosou i pra-
chem. Hledání cesty světla." Str.
280. Graf. úprava, sazba a návrh obál-
ky Jakub Kubů. Kresba na obálce Jana
Wienerová. Kresby v textu M. Matouš.
Vydal a vyrobil Ermat, Praha 2006.
Cena 220,- Kč. 

Jan Štěpán

Říká se: Sejde z očí, sejde z mysli. Vzpo-
mínky na nemocnici a na pacienty,
kteří se mnou byli na pokoji, už dávno
vybledly. Proto mě moc překvapilo,
když jednou došel na mou adresu dopis:
"Milé Krůtě, snad si na mě ještě vzpo-
meneš. Ležel jsem vedle tebe v nemoc-
nici, když ze mne zaživa stáhli kusy
kůže, aby s ní mohli zaflastrovat popá-
leninu nějakému člověku.
Tenkrát jsme spolu plá-
novali, že se někdy
sejdeme u vás na
dvoře. Uběhlo však
už kolik měsíců a
nikdo si po mně
ani nevzdechne.
Neklame-li mě pa-
měť, máš zanedlou-
ho oslavit narozeni-
ny. A tak se připrav, že
se u vás, objevím. Tebe i
pány rodiče srdečně zdraví Kazi-
mír Vepř."
Vyhlídka, že se setkám s panem
Vepřem, mě potěšila, zato maminka
Krůta mi přísně vyčetla: "Krůtě, to
není jen tak, plácnout nějaké slovo a
pak na ně zapomenout. Sliby se mají
plnit! Teď se však musíme na návštěvu
přichystat." A potom u nás vypukne
gruntování jako před velkými svátky.
"Čím bych vlastně toho tvého přítele
měla uctít?" láme si hlavu maminka.
"Ten sní úplně všecko, mami, v nemoc-
nici dojídal i po druhých," uklidňuji
maminku. Maminka tedy připraví na
hostovu počest dort, který dost připo-
míná dort z Čapkova vyprávění o
Pejskovi a Kočičce. Jsou v něm kromě

mouky, vajec a cukru ještě tlusté pon-
ravy, mláto z pivovarského sladu a
šlichta nejlepší jakosti.
Když se pan Vepř u nás. objeví, nemů-
žu ho ani poznat. Strašně ztloustl,
takže má veselá očička téměř zapadlá v
tuku a kalhoty má napjaté k prasknutí.
"Přibral jsem, viď, Kůzle?" usmívá se
můj dospělý kámoš. "Když mně ale

tolik chutná. Tobě jsem při-
nesl na olíznutí tohle,"

dodává a podává mi
bonboniéru, která
má přinejmenším
čtyři patra. A tak
oslavujeme na-
rozeniny, a záro-
veň se radujeme

ze setkání a klábo-
síme o všem mož-

ném. Když tatínek
Krocan zabrousí jako ob-

vykle do sportu, ukáže se, že i náš
host o něm ledacos ví. O sobě říká:
"Když jsem byl mladší a nebyl jsem
ještě jako bečka sádla, také jsem vydržel
hodinu poskakovat po dvoře jako čamr-
da. Ale jak vidíš, Krůtě, teď jsem na
tom skoro jako ty s tou končetinou.
Jenže ty to můžeš v životě ještě někam
dotáhnout, kdežto ze mě už nebude nic
jiného než starý tlustý vepř." No řek-
něte: není můj přítel z nemocnice
prima?

Podle čeho pozná člověk      
přítele a přítelkyni?

Podle toho, že jsou stálí
věrnější než všichni jiní.

Daniel Henych
Pokračování

Kamarád, který nezapomněl
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„Putování rosou i prachem"

Koho z nás netrápí to či ono, co při-
chází "shora" – od vrchnosti, vlády?
Tolik se o tom namluví všade, kde se
jeden setkává s druhým. Kritizu-
jeme, stěžujeme si, naříkáme a není
nám dobře. Co tak podívat se na to,
jak se to vše děje, z poněkud odbor-
nějšího hlediska?
Takovouto možnost jsme měli 3.
října 2006 na přednášce, kterou
uspořádala Křesťanská knihovna
Praha. Měl ji profesor doktor Elton
W. Fay, J.D. ze státu Missouri, presi-
dent místní právní asociace. O čem?
Téma znělo: " Zákony a jejich vliv na
běžného člověka." Přednáška začala
informacemi o tom, jak se rodily
zákony. W. Fay podal přehled nej-
starších sbírek zákonů – od sumer-
ských zákonů Ur-nammu, Hurrina-
nova zákona v Nuzi, Chamurapiho
zákoníku a Mojžíšova zákona.
Ukázal, jak od počátku lidského
života na této planetě bylo potřeba
pořádku v lidských společenstvích.
To bylo nezbytné pro úspěch dané
skupiny. Setkáváme se s tím v každé
kultuře, která alespoň chvilku přeži-
la. E. Fay poté ukazoval to, co je v
mnohých těchto nejstarších záko-
nech společné a v čem se liší. Tuto
část končil větou: "Špatná vláda je
lepší nežli žádná vláda."
V druhé části přednášky na to navá-
zal větou "Dobrá vláda je lepší nežli
špatná vláda". Nezůstal u obecného
tvrzení, ale vypočetl charakteristiky

dobré vlády. Tou je vláda, která dává
dobré zákony. Ty chrání úctu k lid-
skému životu, umožňují lidem žít
řádným životem beze strachu a
zastrašování a budují obecné blaho
společnosti osvobozené od otroctví,
Dobré zákony mají tendenci udržo-
vat svobody života, zakazují vzít
život dalšímu člověku, zakazují
fyzické zranění druhých lidí, umož-
ňují svobodnou volbu každému člo-
věku, zakazují brát majetek druhého
člověka, chrání zdraví a bezpečí
občanů. Přinášejí pořádek do života
lidí s minimálním vměšováním do
jejich života.
Špatnou vládu též přesněji defino-
val. Špatná je vláda, která dává špat-
né zákony. Špatný je podle něho
zákon, který zotročuje jednotlivce
tak, že chamtivost jedné skupiny
využívá životy jiné skupiny pro své
obohacení, upřednostňuje jednoho
člověka nebo skupinu na úkor nebo
v neprospěch jiné osoby nebo skupi-
ny, omezuje svobodu jednotlivce,
předpokládá vynucování zákona.
Hovořil při tom i o hromadění špat-
ných zákonů v průběhu dlouhé
vlády a o neřesti neodstraňování
špatných zákonů. Vše přitom do-
kládal příklady.
Nakonec vyslovil třetí větu: "Špatná
vláda je lepší nežli vláda ošklivá."
Protože hovořil anglicky, použil pro
tuto vládu výrazu "ugly". Ošklivá
vláda eliminuje velké skupiny lidí,

zavádí genocidu nebo etnické čistky
– i když vše omlouvá rádoby chyt-
rými teoriemi. Vede občany k nená-
visti jedné skupiny proti druhé a ex
post se o ní hovoří jako o temném
období v historii. Řekl: "Když toto
chování se stane ohavným pro spo-
lečnost, pak výsledkem je často
odstranění nebo nahrazení této
vlády nebo skupiny podporující
ošklivý zákon.".
V uvádění příkladů špatných vlád v
historii i současnosti vyzdvihl zvláš-
tě "holokaust nenarozených", který
považuje za nejkrvavější v historii.
Jen v USAv důsledku zákona umož-
ňujícího přerušení těhotenství byl
znemožěn život 42 milionům 282
tisícům 923 nenarozeným dětem.
Končil větou: "Každý člověk má
hodnotu a každá vláda je pouze tak
dobrá jako lidé, kteří jsou ochotni být
součástí procesu tvoření zákonů."
Profeso Elton W. Fay jako právník a
křesťan je sám příkladem ochoty
angažovat se. Zapojil se aktivně do
výchovy mladých lidí ve státě
Missouri k hlubšímu porozumění
otázkám práva a spravedlnosti (Mis-
souri Plan for Justice), je aktivní ve
společnosti Christian Legal Society,
angažuje se (zadarmo) jako právník
v řízení školství ve státě Missouri a
pomáhá vést křesťanský domov pro
zneužívané a opuštěné děti.
Může jednotlivec něco dobrého udě-
lat v politice? To byla otázka do dis-

On
On zrodil se a on je na útěku.
Je tupen on a on je křižován.
Tak nastal průlom do našeho

věku,
tak vstoupil na zem, neznám,

nepoznán.

On třeba opuštěn, přec neopou-
ští

a všechno najde, najde chlév 
i chrám,

zná vody jezerní i písek pouští.
Je se všemi. Je s Bohem. A je

sám.

Nic nežádaje, tíhu světa nese,
sám svobodný, sám bez vin, bez

tíže.
On mluví tam, kde nikdo 

neozve se

a mlčí tam, kde hlučí prázdné
řeči.

V tom zrození je Bůh nám 
nejblíže,

když naše srdce u Betléma klečí.

Miroslav MatoušVíra a právo

V posledních říjnových dnech se v některých sborech a v prodejně Kalicha
objevila nová nenápadná kniha s černou obálkou, na níž jsou zřetelné leto-
kruhy a nad nimi kalich. Kniha s fotografiemi na křídovém papíře je výsled-
kem čtyřleté práce autora. Má vzletný, básnický  a plně vystihující název
Paprsky kalicha v letorostech Čechů z Volyně. Autorem je člen mělnického
sboru ČCE Oldřich Rejchrt, nikoliv historik, ale zanícený laik. Jeho vhled do
problematiky volyňských Čechů je dán faktem narození ve vesnici
Michalovka, reemigrací do České republiky a celoživotním zájmem  o koře-
ny vlastní rodiny v nejširším úhlu pohledu.
Ve své knize, kde zachytil dosud nezpracované specifikum života volyň-
ských Čechů, je uvedeno mnoho faktů, které pracně a pečlivě vyhledal s
pomocí pamětníků a jež by jinak zůstaly nezveřejněny. Kniha je velmi pře-
hledně uspořádána, od prvních stránek zaujme i čtenáře nezasvěceného,
který si přeje poznat více o jedné významné kapitole české evangelické his-
torie. Sama jsem knihu přečetla jedním dechem, a protože bratra Rejchrta
osobně znám, nacházela jsem v ní fakta, o kterých nejednou vyprávěl.
Věřím, že kniha bude vděčně přijata nejen těmi, kteří pocházejí z více než 
8 000 reemigrujících rodin z Volyně do České republiky. To, co si autor kladl
za cíl, uvedeno jeho slovy  „zachovat památku na život církevní menšiny
evangelického vyznání českého obyvatelstva …. na Volyni", se mu skutečně
podařilo. A jeho „četné cesty za pamětníky" nebyly zbytečné a „ poslouží k
obohacení vědomostí o jedné z historických epizod příslušníků českého
národa".
Knihu vydalo Občanské sdružení Exulant, recenzovali Mgr. Jan Bystranin,
Ing. Jiří Hofman, ThDr. Pavel Smetana, Ing. Dobroslav Stehlík, doslov doc.
PhDr. Jaroslav Vaculík,CSc. 

Lenka Pašková Špeciánová

Paprsky kalicha



víru než muslimskou, nebude na
Západě dovoleno hlásat muslim-
skou víru". Zdá se to být neotřesitel-
né stanovisko, ale v podstatě zna-
mená, že se k českým občanům
muslimského vyznání nebudeme
chovat podle toho, jací jsou jako lidé
a zda jednají v souladu s právním
řádem, ale podle toho, nakolik nás
pobouří míra nelidskosti, barbarství
a netolerance v islámském světě. A
protože ten zahrnuje přes miliardu
lidí ve společnosti převážně kmeno-
vého typu a mnoho desítek států,
potom si vždy najdeme důvody pro
omezení občanských a nábožen-
ských práv těm několika stům či pár
tisícům domácích muslimů, kteří
mezi námi žijí. Neumím si předsta-
vit princip kolektivní viny v krysta-
licky čistším provedení.
Já jsem pro to, abychom se nejprve
detailně věnovali popisu současné
situace a zkoumáním příčin jejího
vzniku a potom teprve diskutovali
přiměřenost a účelnost navrhova-
ných opatření. Já vidím to, že musli-
mové jsou v Evropě a i mezi námi z
řady příčin: především pro koloniál-
ní minulost některých států a z
důvodů ekonomických. Dále vidím
motivy soukromé, uzavírání sňatků,
ovlivnění našich lidí při dlouhole-
tém pobytu v islámském prostředí.
Dále to bývá u jednotlivců klasická
konverze jako vyústění jejich osob-
ního hledání duchovní orientace.
Vidím také to, že islám svou vazbou
na arabštinu jako jediný autentický
jazyk posvátných textů, arabský text
koránu a arabské citace modliteb
staví kolem sebe pro naše lidi vyso-
kou hradbu a v podstatě je v našem
prostředí náboženstvím nemisijním,

navzdory své rétorice a navzdory
tomu, že některé islámské země
vynakládají pro šíření islámu znač-
né finanční prostředky. Dále jsem
přes bedlivé sledování článků v
médiích nenašel přímý důkaz, že by
činitelé domácích muslimských obcí
podporovali terorismus a byli
(vedle občasných nepříliš inteligent-
ních vysvětlování pro média) s tero-
risty v přímém a vědomém kontak-
tu. Proto neoslavuji jako kulturní
vítězství rozhodnutí ministerstva
vnitra, které nedávno odmítlo udělit
Svazu českých muslimských obcí
výjimku ze zákona a přiznat mu
první stupeň náboženské registrace.
Bylo to rozhodnutí sice vycházející
vstříc cítění veřejnosti, ale i z důvo-
dů bezpečnostních bych považoval
za prozíravější muslimům vyhovět
a požadovaný statut jim udělit. Stát
by tak za nepatrné navýšení rozpo-
čtu získal daleko větší možnost kon-
troly jejich vnitřního života a finan-
cování, než má za současného
stavu. Podobně bych považoval za
velkorysé a velmi prozíravé, kdyby
se český stát v rámci určitého pro-
gramu podílel na financování teolo-
gického studia budoucích imámů
pro vybrané české studenty na
zahraničních univerzitách solidní
pověsti. Za rizikové naopak pova-
žuji nekontrolovatelné působení
zahraničních imámů, o jejichž záze-
mí a duchovních východiscích neví-
me v podstatě nic.
Hlavním důvodem mé skepse vůči
snahám odstranit z našeho prostře-
dí přítomnost muslimů je přesvěd-
čení, že neexistuje slušný způsob,
jak toho dosáhnout. Mezi čtenář-
skou obcí serveru eurabia se objevu-
jí různé nápady: např. omezit přistě-

hovalectví z určitých zemí, navracet
nepřizpůsobívé jedince do zemí
jejich původu, podrobit muslimy
policejní kontrole, či odebrat sociální
dávky rodičům většího počtu dětí -
ovšem jak nepatrný zlomek mezi
rodinami s pěti a více dětmi u nás
tvoří muslimové? Navíc pokládám
za iluzi představu, že vydělíme ze
společnosti skupinu lidí a společen-
skou ostrakizací jim dáme najevo, že
mezi nás nepatří, a zbytek společ-
nosti si uchová demokratickou ne-
poskvrněnost. Na povrch vyplují
xenofobie různého druhu a extrémní
fašizující hlasy, které až dosud regist-
rujeme na samém okraji politického
spektra, se posunou do středu poli-
tického dění více, než by nám bylo
příjemné. Společnost bez muslimů
by se nestala společností křesťan-
skou ani politicky kultivovanou.
Já sám sice obecně považuji islám-
ské prostředí za v mnoha ohledech
rizikové, ale součástí obrany proti
terorismu a politickému extremis-
mu by měla být naše velkorysost
tam, kde muslimové jako lidé i jako
vyznavači svého náboženství proží-
vají své obyčejné životy. Pokud jsou
policejní složky a pracovníci tajných
služeb na odpovídající profesionální
úrovni, měli by zajistit bezpečnost
státu bez toho, aby jakkoli otravova-
li život lidem, kteří se přijdou v
pátek do mešity pomodlit.
Já sdílím s bratrem Danem Drápa-
lem zájem jednak na duchovním
rozvoji Evropy, jednak na maximál-
ním zajištění osobní a společenské
bezpečnosti před vnějším hrozbami.
Za plotem, vztyčeným proti islám-
skému světu, by se mi však nedý-
chalo příliš dobře.

Miloš Hübner
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14. 1. 2007
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 Mareš 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
bohoslužby v ruštině - Pankrác, Na Topolce 14:
10 J. Gonda 
OCHRANOVSKÝ SBOR (dříve JB)
Michle, kaple Domova Sue Ryder, bývalý mi-
chelský mlýn, Michelská 1: 9.30 
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.) - 
BOHOSLUŽBY V NĚMČINĚ Praha 1, Martin
ve zdi: 10.30

Bohoslužby

Ze 4. synodu Leuenberského společenství 14. února: O svaté, katolické církvi  
21. února: O křtu a eucharistii
28. února: O Kristově vládě a politické
správě
Případné změny termínů budou uvedeny
na internetu: 
http://vinohrady.evangnet.cz
Po uvedení do tématu bude následovat
rozhovor a modlitba. Koná se vždy od
19.30 do 20.45 v Korunní ul. č. 60, 1.patro.

EVANGELICKÝ SBOR V PRAZE 2 - VINOHRADY
vás zve na cyklus sedmi výkladů Martina
T. Zikmunda O Janu Kalvínovi.
První dvě setkání budou věnována Kalví-
novu životu, dalších pět jeho vybraným
bohosloveckým důrazům.  
17. ledna: Štvaným a vábeným exulantem
1509-1541
24. ledna: Budování města Božího 1541-
1564 
31. ledna: O Bohu Stvořiteli a Vykupiteli
7. února: O posvěcení a vyvolení

Pozvánky

Dokončení ze str. 2

Čtvrtý synod církví Leuenberského
společenství v ČR se sešel ve dnech
24. a 25. listopadu 2006 na pozvání
Církve bratrské v jejím sboru v Pra-
ze-Smíchově.
Na synod vyslaly své delegáty
všechny církve Leuenberského spo-
lečenství (Církev českobratrská
evangelická, Církev československá
husitská, Církev bratrská, Slezská
evangelická církev a.v., Evangelická
církev metodistická), které jsou
členy Společenství evangelických
církví v Evropě (GEKE). Nezúčast-
nila se tentokrát Jednota bratrská,
která oznámila, že si napříště přeje
prozatím pouze status pozorovatele.
Synod dopisem této církvi sdělil, že
s lítostí přijal zprávu o jejím rozhod-
nutí ukončit plné členství v synodu
Leuenberského společenství v ČR,
avšak nadále počítá s účastí této
církve, jejíž zástupci budou na syno-
dy zváni jako vítaní hosté, jak je
tomu pravidelně i se zástupci Bratr-
ské jednoty baptistů. Zároveň vyjád-
řil otevřenost k rozhovoru s předsta-
viteli Jednoty bratrské.
Synod přivítal ve svém středu jako
hosty představitele církví, a to jak
členských (synodního seniora Mgr.
Joela Rumla, předsedu Rady CB dr.
Pavla Černého, superintendenta
Evangelické církve metodistické
Mgr. Josefa Červeňáka), tak také
církve římskokatolické, reprezento-
vané biskupem Františkem Rad-
kovským, a ústřední tajemnici Eku-
menické rady církví v ČR Jitku Klu-
balovou. Synod navštívil také prezi-
dent Rady Společenství evangelic-
kých církví v Evropě (GEKE), prezi-

dent Svazu reformovaných církví
Švýcarska farář Thomas Wipf. Ten
ve svém proslovu zdůraznil, že pří-
nosem protestantismu je jeho roz-
manitost, která by se stala jeho úska-
lím, kdyby ji zároveň neprovázela
ekumenická otevřenost. Vyjádřil
proto radost, že na tomto synodu,
který může být příkladem ostatní
Evropě, osobně zakusil,co znamená
žité společenství leuenberských círk-
ví, které se snaží uskutečnit jednotu
v různosti.
Ústředním tématem letošního syno-
du bylo téma misie. Rozprava, která
se zaměřila na specifické podmínky
(a úskalí) misijně-evangelizační prá-
ce v českých zemích v dnešní době,
vyústila v závěrečné doporučení
církvím, aby se vzájemně informo-
valy o svých aktivitách a projektech
na tomto poli a podnítily spolupráci
na úrovni místní či regionální.
Téma „homosexuality", resp. regist-
rovaného partnerství osob téže
sexuální orientace, bylo na podnět
Církve bratrské zařazeno i na pořad
synodu letošního. Rozprava byla
nesena otázkou, zda různé přístupy
a různá praxe církví v této věci jsou
takové povahy, aby měly destruktiv-
ní dopad na společenství našich
církví. Výsledkem rozpravy nebylo
žádné usnesení, ale apel na církve,
aby se vzájemně informovaly o
svých postupech a případných roz-
hodnutích v této věci.
Synod také stanovil hlavní téma
synodu příštího, který se bude konat
na podzim 2008 a jeho hostitelkou
bude Slezská evangelická církev a.
v., a postup jeho přípravy. Zaměří se

na téma „diakonie". Prostor v jedná-
ní bude věnován také výměně zku-
šeností z konkrétní misijní práce.
Synod zvolil své nové předsednic-
tvo, složené ze zvolených zástupců
jednotlivých církví. Předsedou byl
znovu zvolen profesor Pavel Filipi
(ČCE). Místopředsedy byli zvoleni
Jana Křížová (ECM) a Jan Valeš(CB).

to, co se ve vzájemných vztazích
našich církví vyvíjelo víceméně
spontánně (např. vzájemné zastu-
pování v diaspoře, sňatky mezi
členy našich církví) a vyjasnit, co
vše nám princip plného vzájemné-
ho uznání umožňuje, resp. k čemu
nás zavazuje (např.ve věci uznání
ordinace, pochopení autority Písma
a jejího výkladu). A zadruhé: Spo-
lečně si v procesu vzájemné porady
posvítit na otázky, které zaměstná-
vají jednotlivé církve, umožnit, aby
do rozhodovacích procesů v círk-
vích vstoupily i hlasy druhých,
popřípadě zaujmout souhlasné, kri-
tické nebo korigující stanovisko k
rozhodnutím již učiněným.
* Existuje společná organizace menši-
nových luterských církví (KALME). Je
žádoucí „síť" menšinových církví v
rámci leuenberského společenství?
Ne. To, co je na společenství církví
tohoto formátu zvláštní a přitažlivé,
je právě to, že zde spolu existují
různé církve, jedna vedle druhé,
jedna s druhou, jedna pro druhou,
církve nejen různých konfesních
pozic, nýbrž i různé velikosti.
Církve většinové zjišťují, že tvoří
jedno společenství s církvemi men-
šinovými - a naopak.
* Co u vašich ekumenických partnerů
převažuje poté, co jste synod uvedli v
život: Je to skepse, že vznikl protestant-
ský blok, nebo ochota k rozhovoru?
Hned z prvního synodu (v r. 2000)
jsme zaslali dopis ostatním církvím,
v němž jsme je informovali o tom,
co je naším záměrem, a ujistili je, že
v žádném případě nejde o zakládá-
ní nějakého protestantského bloku,
který by měl poškodit naše ostatní
ekumenické vztahy. Při zahájení
synodu byl přítomen katolický bis-
kup - a tak tomu bylo při každém
dosavadním synodu.
* Váš synod se opakovaně vyjádřil k
ekumenickému dialogu. Existují kon-
takty k židovskému společenství a jed-
notě baptistů? Diskutovalo se i o „při-
druženém členství" baptistů?
Není to tak zcela. Synod sám se za-
tím přímo nevyslovil k dialogu s ži-
dovstvím, pouze vzal na vědomí
prohlášení, které v této věci učinil sy-
nod Českobratrské evangelické círk-
ve. Otázka účasti baptistů spočívá na
nedorozumění. Ve společenství círk-
ví neexistuje „přidružené členství".
Valné shromáždění v Budapešti v
září t.r. to znovu potvrdilo. Ale od
samého počátku se zástupci baptistů
zúčastňují našich synodů jako hosté,
podílejí se na rozpravě, avšak bez
práva hlasovat o usneseních.

Dokončení příště

SBOR ČCE V ČESKÉM BRODĚ nabízí
cca 3000 kusů břidlicových střeš-
ních tašek -  rozměr 150 x 150 mm.
Vhodné pro historické stavby ne-
bo restaurování. 
Nabídky zasílejte na e-mail: 
cesky_brod@evangnet.cz
Další info na tel. : +420728301761

č. 43

Otazníky nad stavbou plotu

před 4. synodem církví Leuenber-
ského společenství v ČR. Otázky
kladl Thomas Flügge, referent pro
informace Společenství evangelic-
kých církví v Evropě (GEKE).
* Pane profesore Filipi, koncept synodu
leuenberských církví v rámci jednoho
národa je dosud unikátní. Jste v tom
ostatní Evropě vzorem?
To vůbec není naší ambicí. Chtěli
jsme toliko dát konkrétnější výraz
společenství církví, jež bylo vyhlá-
šeno. Zvolili jsme k tomu „synodál-
ní cestu". Pro společenství církví
není tato cesta jedinou možnou, ale
nabízí se nejbezprostředněji a je nej-
organičtější. Kromě toho to nejsou
jen české církve, které se o něco
podobného pokoušejí; vzpomeňme
například na společné synody
luterské a reformované církve v
Rakousku, na konferenci církví na
obou stranách Rýna atd. Takže:
žádný vzor, nanejvýš snad příklad.
* Čeho jste chtěli dosáhnout, když jste
synod zakládali? Jmenujte vaše nejdů-
ležitější cíle.
Dvojího. Jednak, aby formálními
usneseními bylo potvrzeno, legiti-
mizováno, popřípadě rozšířeno vše

Rozhovor s prof. Pavlem Filipim

Inzerce


