
KDO SLYŠÍ VÁS, SLYŠÍ MNE, A KDO
ODMÍTÁ VÁS, ODMÍTÁ MNE; 
KDO ODMÍTÁ MNE, ODMÍTÁ TOHO,
KTERÝ MĚ POSLAL. 

Lukáš 10,16

Jedním z bludných článků, který v
Kostnici  předhodili mistru Janu
Husovi, bylo, že se prohlašuje za
čtvrtou osobu Božské Trojice. Je to
taková hloupost, že tento článek
byl záhy stažen, ale myslím, že je
možno domyslet, co se skrývá v
jeho pozadí. Dozajista Husův ka-
zatelský apel na lidskou zodpo-
vědnost za tento svět. Oprávněný
požadavek, aby se křesťan stal ja-
kousi prodlouženou Boží rukou. 
Právě první neděle po Trojici je
snad ta nejlepší příležitost k vy-
zdvižení tohoto apelu. Velké Boží
dílo započaté při stvoření vrcholí
při vykoupení. Lidé okolo Ježíše
očekávali, že již nyní obnoví krá-
lovství pro Izrael.  Joj! To by se to
žilo! Sedneme si do fotélu a bude-
me se dívat, jak Bůh koná velké
věci! Ale dějiny dostaly novou

dynamiku při svatodušních svát-
cích. Nic takového jako pasivní
přijetí byť sebekrásnějšího Božího
díla! Učedníci byli vybaveni mocí
Ducha svatého, aby v Božím díle
pokračovali oni. Na práci Otce,
Syna i Ducha svatého navazuje
práce učedníků. Jsou to oni, kdo
přebírají onu pomyslnou štafetu.
Ale s tímto úkolem přebírají i
nezměrnou čest. 
Někdy míváme pochybnosti o tom,
jak to naše křesťanské snažení
skončí. Ježíš však říká: Buďte hrdí
na tuto práci, konáte Boží dílo!
Dílo konané podle vůle nebeské-
ho Otce, které koná člověk povo-
laný Ježíšem Kristem a posvěcený
Duchem svatým, je dílem Božím.
A Boží dílo nemůže skončit špatně.

Jaroslav Pechar, 
farář ČCE, Strmilov

Evangelický
týdeník
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Poselství k 1. neděli po svaté Trojici

Ta otázka je dobře evangelická.
Evangelíci, zvláště českobratrští, na
ni vždy slyšeli, Odpovídali na ni při
sčítání lidu. Státní statistika nepří-
mo potvrdila, že čeští evangelíci
nepotřebují ke své víře církev, chá-
peme-li jejich výstupy z církve
jinak, než jako výhost víře. Svým
výstupem většinou protestovali
proti církvi a její praxi. Tato opováž-
livost pramení na dvou místech, v
dávném husitství a později v refor-
mované teologii Jednoty bratří,
kteří se nakonec přiklonili ke
Kalvínovi, jehož učení o církvi vy-
zdvihlo spasitelný význam víry,
nikoliv církve. Církev sama je jen
vnější pomocnicí víry. Nic víc, ne
však méně. 
V Českobratrské církvi evangelic-
ké, která měla třetinu luterských
členů, nabyla reformovaná ten-
dence vrchu nad luterskou. Kalvín
je muž církve, nicméně činí víru na
církvi nezávislou. V reformované
církvi najdete takové, kdo chtějí žít
svou víru nezávisle na církvi. I
mezi českobratrskými evangelíky
najdete takové, jejichž vztah k
církvi už nelze změřit: zůstávají jí
dlužni čas a peníze i ten kousek
srdce. Mohou žít svou víru bez
církve? Stěží, řekneme a připočte-
me tak smutné konce na účet indi-
vidualismu, který ve věci víry
zastával Kalvín.
Je s podivem, že Kalvín, vynikající
znalec Písma, svěřil víru do náruče
individualismu, pro nějž není ve
Starém ani Novém zákoně žádná
opora. Naopak Písma vydávají
jasné svědectví, že církev a víra
tvoří přirozenou jednotu. Věřícím
se člověk stává v církvi, víra jej činí
členem Kristova těla. Silové pole,
na němž pučí víra, je církev, spole-
čenství s Kristem a s bratřími a sest-

rami. Individualismus, který křičí
„já sám", je umělý skleník, kde se
bratrství nevypěstuje. Kalvín však
takto svérázně protestoval proti
pojetí církve jako instituce s budo-
vami, úřady a úředníky, kteří
podobně jako státní úředníci jsou
nadáni veřejným právem a jsou
také pod ochranou strážců veřejné-
ho a státního pořádku. V Novém
zákoně se církev nikdy nepředsta-
vuje jako taková instituce, ale vždy

jako společenství osob a život zalo-
žený v obecenství s Kristem. Víra
není nic jiného než toto obecenství s
Kristem a jeho přáteli. 
Bůh nám dal svého Syna, abychom
v něm a skrze něho měli obecenství
s lidmi. Hřích pak vždycky s sebou
přináší zničení a ztrátu obecenství s
Bohem a zároveň s lidmi. Hřích se
vždy dotýká Boha a bližních.
Podobně i víra se dotýká Boha a Před pár týdny dal učitel na jedné české škole své žákyni tako-

vou facku, že jí prorazil ušní bubínek. Ruply mu nervy. Za dva
týdny odejde ze školy.
Pokud odejde od soudu pouze s podmínkou, bude si možná za
pár let gratulovat, že už nemusí dělat učitele. Vyjít s dnešními
dětmi, zvláště dospívajícími, není vůbec jednoduché. Máte-li ve
svém okolí nějakého učitele (či spíše učitelku, jak je v kraji zvy-
kem), patrně vám to potvrdí.
Čas od času někdo napíše, že dnešní generace není jiná než ty
předchozí. Děti prý zlobily vždycky.
To je jistě pravda, nicméně přesto se situace podstatným způso-
bem mění. Nevím o podobném průzkumu z naší vlasti, nicméně
setkal jsem se se zajímavým srovnáním nejběžnějších žákov-
ských prohřešků ve Spojených státech. První seznam je z roku
1940, druhý z roku 1992. 
Jaké bylo pořadí nejběžnějších prohřešků v roce 1940? 1.
Mluvení bez přihlášení, 2. žvýkání žvýkačky, 3. hlučení, 4. běhá-
ní po chodbách, 5. předbíhání, 6. porušování kázně v oblékání,
7. odhazování odpadků. 
A nyní hlavní prohřešky žáků a studentů amerických škol v roce
1992: 1. Užívání drog, 2. opilství, 3. těhotenství, 4. sebevražda, 5.
znásilnění, 6. loupež, 7. násilné přepadení.
Ano, vím, že nejsme tak daleko jako Amerika. V něčem ji ale
dohánět ani nemusíme. Že je však situace na školách pro řadu
učitelů stresující, se ví už delší dobu. 
Místo toho navrhla ministryně školství Dana Kuchtová zpřísně-
ní dohledu nad rodiči praktikujícími domácí školu. Jako kdyby
dohled nad těmito podivnými lidmi nebyl velmi přísný od
samotného počátku. Přitom jedním z hlavních motivů řady rodi-
čů, kteří se rozhodli vyučovat děti doma, bylo právě to, aby
nebyly vystaveny prostředí, kde by se patrně setkaly s šikanou,
ponižováním a prosazováním hodnot neslučitelných s křesťan-
stvím. 
Nu, odborně to lze nazvat „optimalizací cest k cíli nevedoucích".
Hodně zdaru!

Dan Drápal

Osudná facka

Potřebujeme ke své víře církev? 

ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

AKTUALITA

Není to tak dávno, co Ministerstvo
práce a sociálních věcí řešilo, jak
pomoci narušeným rodinám, a ej-
hle, přichází doba, kdy je prý nutné
"podporovat" i rodiny plně funkční.
A vlastně, není se co divit! Za
posledních 100 let se následkem
politiky státu totálně vytratila pů-
vodní společenská a hospodářská
role rodiny. Manželství je nyní často
vnímáno pouze jako ochota dvou
osob žít spolu. To samozřejmě lze i
bez papíru a ti, kteří z jakési tradiční
zvyklosti vstoupili v svazek oficiál-
ně, v něm docela často nevydrží. 
O krizi rodiny se někdy uvažuje
také v souvislosti s úlohou ženy ve
společnosti. Jsem vystudovaný eko-
nom a nemohu si odpustit otázku:
"Zlepšilo se opravdu ve 20. století
postavení žen nástupem do práce?"
Dříve přece muž uživil ženu i děti z
jedné výplaty, a dnes mnohdy musí
pracovat muž i žena společně a ještě
brát přídavky, aby vyšli. Zvláštní,
že? Nechci hledat příčinu dnešních
rodinných nesnází v tržních mecha-
nismech, to by bylo téma na rozsáh-
lou odbornou diskusi, ale chci jen

říci, že ne všechno, co bylo uskuteč-
něno v době modernismu, bylo k
prospěchu.
Sousední Poláci jsou teď často kriti-
zováni, že se díky vládnoucí straně
"Liga polských rodin" vrací do zpá-
tečnické náboženské společnosti 19.
století. Podle mého názoru jde o při-
rozenou reakci, které se nevyhne
Evropa ani jako celek. Něco nefun-
guje, a tak se vrátíme k tomu již
osvědčenému.
Netvrdím, že bychom měli následo-
vat severní vzor. Zamýšlím se spíše
nad určitou skutečností, která je cha-
rakterizována jako "krize rodiny".
Hledání východiska z této krize bu-
de zřejmě ještě trvat velmi dlouho.
Možná, že se vyzkouší spousta soci-
ologických či psychologických
metod řešení. Mohou se na tom po-
dílet spousty odborníků, veřejně
prospěšných organizací, politiků,
ale nakonec si třeba někdo uvědomí,
že největším pomocníkem šťastného
manželství a úplné harmonické ro-
diny je VÍRA v Boha.

Ivo Kraus

Liga českých rodin?

7. července letošního roku uplyne 70 let od otevření kostela ČCE v Poličce

Dokončení na str. 2
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ERC ZVEŘEJNILA STANOVISKO K MEMORANDU ZA NÁPRAVU VZTAHŮ STÁTU
A CÍRKVÍ V ČR
Praha, 7. května 2007 (erc). Ekumenická rada církví se seznámila se sta-
novisky Memoranda za nápravu vztahu státu a církví v České republi-
ce a podporuje jeho hlavní záměr, jímž je apel občanů z křesťanských a
občanských iniciativ na vládní činitele, aby usilovali o dořešení úpravy
vztahu státu a církví. Náprava dosavadních poměrů, které stále ještě v
určitých ohledech neodpovídají uspořádání evropské a demokratické
společnosti, by měla vzejít z přátelského dialogu a měla by přispět k
efektivnější a kvalitnější spolupráci mezi státem a církvemi. 

FRANCOUZŠTÍ NÁBOŽENŠTÍ VŮDCOVÉ SPOLÉHAJÍ NA PREZIDENTA, ŽE PODPO-
ŘÍ DIALOG
Paříž, 16. května 2007 (eni). Náboženští vůdcové v otevřeně sekulární
Francii vyjadřují touhu, aby nově zvolený prezident Nicolas Sarkozy
podnítil dialog uvnitř společnosti v rámci počátku svého pětiletého
úředního období. „Dle naší víry a zkušeností s veřejnou diskusí se
domníváme, že poskytuje nejlepší garanci národní shody ve výkonu
vašich povinností," uvedl reverend Jean-Arnold de Clermont, prezident
Protestantské federace Francie, ve své zprávě Sarkozymu, který nastou-
pil do úřadu 16. května. V posledních letech navzdory růstu nových
náboženských hnutí a většímu veřejnému zviditelnění islámu většina
politických vůdců Francie intenzivně znovu uváděla v platnost seku-
lární principy podléhající zákonu z roku 1905, na jehož základě přetr-
vává oddělení církve a státu. Sarkozy však řekl, že je ochotný zvažovat
úpravy zákona. 

EVANGELIKÁLOVÉ PODPORUJÍ JERUZALÉM
Jeruzalém, 17. května 2007 (christnet). Mezinárodní křesťanské velvysla-
nectví Jeruzalém (ICEJ), evangelikální křesťanské sdružení sídlící v izrael-
ském hlavním městě, odsoudilo rozhodnutí USA a Evropské unie bojko-
tovat oslavy Dne Jeruzaléma. Řada představitelů se odmítla oslav na
počest 40. výročí sjednocení Jeruzaléma zúčastnit z obav, aby jejich pří-
tomnost nerozzlobila místní Araby, kteří si nárokují Jeruzalém, popřípadě
jeho část okupovanou v letech 1949 až 1967 za, uvádí ERETZ. Reverend
Malcolm Hedding, ředitel ICEJ, označil sjednocení Jeruzaléma za „jeden z
nejjasnějších příkladů historické spravedlnosti". V dopise starostovi Je-
ruzaléma Urimu Lupolianskému Hedding podpořil židovské osidlování
celého Jeruzaléma a odmítání uznat židovskou svrchovanost nad městem
označil za „perverzní a nemorální skutek“. Evangelikální křesťané jsou
známí pro svoji téměř bezvýhradnou podporu Izraele. Široce oceňovaná je
sociální práce ICEJ i dalších evangelikálních organizací a jejich celosvěto-
vá podpora Izraele. Na druhou stranu bývají terčem židovské kritiky za
pokusy o misijní činnost mezi Židy. ICEJ tato obvinění odmítá. Nicméně
kontroverzí je však často skutečnost, že křesťany židovského původu
označují někteří evangelikálové za „mesiášské Židy", čímž dle kritiků jen
úmyslně matou židovskou veřejnost.

ORTODOXNÍ VĚŘÍCÍ V RUSKU SE DOČKALI HISTORICKÉHO SJEDNOCENÍ
Moskva, 17. května 2007 (christnet). Stovky ortodoxních věřících se
shromáždily v Moskvě, aby se staly svědky sloučení ruské pravoslavné
církve v exilu s ruskou dominantní církví, osmdesát let po jejich rozdě-
lení, uvádí SITA. Historický obřad ceremonie znovusjednocení se konal
v největší moskevské katedrále Krista Spasitele. Duchovní vůdce ruské
pravoslavné církve v exilu metropolita Lavr přicestoval z New Yorku
do Moskvy s desítkami kněží, diakonů a sborových zpěváků, kteří se
zúčastnili bohoslužby. Liturgie začala podpisem dohody za účasti Lavra
a hlavy ruské pravoslavné církve, patriarchy Alexeje II., který bude stát
v čele spojených církví. Ruskou pravoslavnou církev mimo Rusko zalo-
žili duchovní, kteří odešli před bolševickou revolucí a po rozkolu s mos-
kevským patriarchátem po jeho deklaraci z roku 1927. Obě strany se
nyní shodly, že tato deklarace byla "tragickým kompromisem“.
Znovusjednocení je vítězstvím ruského prezidenta Vladimíra Putina,
který považuje pravoslavnou církev za klíčový pilíř postsovětské ruské
společnosti a propagaci ruské kultury v zahraničí, uvádí agentura AFP. 
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POLŠTÍ REFORMOVANÍ JSOU KRITIČTÍ VŮČI LUSTRACÍM
(Varšava, 8. 5. 2007 – ENI) Polská reformovaná církev se kriticky vyjád-
řila k nejnovějším snahám prověřovat  možnou bývalou spolupráci lidí
s komunistickou státní bezpečností. Vyzvali k ukončení lustrací, které
podle představitelů církví slouží víc k zneužívání informací než k nasto-
lení spravedlnosti. „Jen v několika málo případech se ukázalo, že lust-
race mohou být účinným prostředkem k určení skutečné odpovědnosti
konkrétních lidí za neštěstí jiných," uvádí se ve vyhlášení synodu
Reformované církve v Polsku. „O mnoho častěji vidíme snahu hledat v
archivech takové materiály, které stigmatizují jen určité lidi. Takové
kroky vycházejí z falešné morálky a poškozují celé národní společen-
ství," uvádí se dále v prohlášení. Církev v současném procesu vidí jen
snahu přesouvat vinu za špatnou minulost na jiné. „Odpuštění je vždy
těžší než odsouzení. Ale jsme přesvědčeni, že odpuštění je lepším důka-
zem síly našeho národního společenství," uzavírá prohlášení. 

Jednota církve (Ef 4,1-6)Z církví u nás i ve světě
Jeden je Pán, jedna víra, jeden křest.
Pokud se k tomu pokoušíme přidat
něco dalšího, snadno se stane z jed-
noty totalita. Vnějšně byly naše
země nábožensky nejjednotnější v
době temna. Ale chtěli bychom se k
tehdejším způsobům vrátit? Jedno-
tu Ducha nepodmiňuje jednotná
organizace, ale láska a pokoj. Církev
je kompaktnější ve stovkách vzá-
jemně se respektujících denominací
než jako jeden instituční celek drže-
ný pohromadě kletbami a žaláři.
Totalita je životu stejně nepřátelská
jako chaos. Má jen opačné předzna-
menání. Legitimní součástí křesťan-
ské církve je každé lidské společen-
ství, které se dává tvárnit Otcem.,
Synem a Duchem svatým. Všichni
pokřtění, kteří se hlásí k těmto třem
Božím osobám, tvoří jednotu. Spo-
juje je týž Duch a nese je táž naděje.
Všem se dostalo stejného povolání a
všem platí stejné zaslíbení. Každý,
kdo ve své vyznavačské přítomnos-
ti stojí na této linii, je nezpochybni-
telným spolupracovníkem na Bo-
žím díle.

Bibličtí pisatelé často konstatují urči-
tou skutečnost a vzápětí nás vybíd-
nou, abychom o ni usilovali. To proto,
že o uchování reality je třeba vždyc-
ky zápasit. Jsou lidé, kteří vnějšně
nesou lidské rysy, jednají však zcela
nelidsky. Co bylo Bohem založeno,
to máme usilovně hledět zachovávat!
Máme garantovat stav definovaný
apoštolským zvěstováním. Církev
se trhá tam, kde přestáváme mít jed-
noho Pána a zvěstujeme to, co apoš-
tolé neučili. Takové způsoby nejsou
ve shodě s povoláním, kterého se nám
dostalo. Rozčlenění křesťanské církve
na různé instituční celky s sebou
zcela určitě nese praktické kompli-
kace. Pokud se však tyto celky vzá-
jemně respektují, nevyvyšují se je-
den nad druhým, nevzniká žádný
zásadní problém. Kde tento respekt
chybí, tam ovšem komunikace ustá-
vá a vztahy naplňuje nedůvěra.
Volání „aby všichni jedno byli" se
pak dostává do vážného podezření,
že nezve ke Kristu, ale je jen svatě se
tvářícím náborem do své organi-
zace.

Odlišné projevy a důrazy nezname-
nají, že spolu křesťané netvoří jedno
tělo a nejsou neseni jedním Du-
chem. Naplňuje-li naše srdce Kris-
tovo evangelium, jsme v jednotě. Ne
v sociologické, ale v eschatologické,
tedy v té, k níž jsme byli povoláni.
Vyznáváme-li jednoho Pána, jednu
víru, jeden křest, jsme-li jedno tělo a
jeden Duch, musí se to samozřejmě
viditelně projevit. Ti ze sousedního
kostela jsou přece součástí svaté
církve obecné stejně jako my! Víra v
trojjediného Boha se podle apoštola
pojí se skromností, tichostí a trpělivostí.
Tyto projevy dokládají její pravost! K
herezi nedochází pouze v dogmati-
ce, ale i v etice. Jednotu církve lze
udržet jen tam, kde spolu v rozma-
nitosti konfesí jednáme čestně. To je
viditelná rovina povolání, kterého se
nám dostalo. Ovlivněni různými tra-
dicemi vidíme leccos různě. Skrom-
nost, tichost a trpělivost však působí,
že se navzdory tomu jako částky těla
Kristova plně respektujeme a máme
k sobě úctu.

Emanuel Vejnar

jako láska se vztahuje k bližním.
Víra vděčně přijímá toto obecen-
ství, darované v Ježíši Kristu. Život
bez Boha a bližního je temnota a
smrt. Dosud, pokud nenastane
konec všech dnů, Bůh nevychází k
soudu nade mnou, ale aby mne
objal a se vším svým domem se
radoval nad hříšníkem, jenž našel
cestu zpátky do obecenství. Ten
zázrak se děje!
Na otázku ze záhlaví článku
odpovídáme zčásti poukazem na
naprostý rozdíl mezi církví, chá-
panou jako instituce a církví, chá-
panou jako obecenství s Bohem a
lidmi, na němž je víra závislá.
Dokonce jsme řekli, že víra je život
v tomto obecenství. Odmítli jsme
Kalvína, jenž v církvi vidí jen vněj-
ší pomoc víře, a odmítáme i cír-
kevního otce Augustina, kterému
by se líbilo rozlišovat mezi nevidi-
telnou a viditelnou církví, přičemž
do neviditelné zařadí pravé věřící.
Ve viditelné církvi žijí vedle sebe

věřící s nevěřícími, kteří se jen
tváří jako věřící a jsou od nich k
nerozeznání. Na základě Nového
zákona smíme říct, že slovem
„neviditelná" nelze postihnout
pravou církev Kristovu. Nový zá-
kon nám nedává možnost utéci z
viditelné církve do neviditelné,
neboť zná církev jen jako bratrský
svazek, jako viditelné obecenství
smířených. Bible ji od začátku vidí
jako shromáždění, které Bůh smí-
řil se sebou. Je to nový Boží lid,
který žil a žije v dějinách pod jmé-
nem Izrael, tedy s jeho ctnostmi i
neřestmi. Totéž platí o lidu nové
smlouvy, o křesťanské církvi, kte-
rou před nenávistí i spravedlivým
rozhořčením lidu tohoto světa
chrání Bůh svým věčným vyvole-
ním. Proto si církve vážíme a milu-
jeme ji jako viditelnou nevěstu
Kristovu, která tu na zemi má rysy
duchovní i instituční.
Bůh nechce instituci, chce lidi, spo-
lečenství křesťanů. Tak je chtěl od
věčnosti mít. Však Nový zákon tak

definuje církev. Ve světě se o církvi
většinou mluví jako o instituci, jako
o právní korporaci. Je však nespor-
né, že Ježíš chtěl církev jako bratr-
ské obecenství. Nový zákon však
naznačuje, jak se s přibývajícím
časem toto bratrské obecenství ohlí-
ží po řádu a organizaci, které by do
budoucna zajistily řádný chod bra-
trského života. To však nebyl jediný
důvod. Dalším byla lidská touha po
moci a slávě, před níž Ježíš varoval:
vrchol učednické kariéry viděl v
dětské pokoře (Mt 18, 1-5) a „otroc-
ké" službě (L 22, 24-26). Dnes, po
dvou tisících letech, se Církev jako
viditelné bratrské obecenství jeví
jako jeden celek tomu, kdo se nepo-
horšuje nad slupkou natolik, aby se
vzdal i jádra.
Církev ještě není Boží království, je
příliš hrbolatá, ale díky svému
vyvolení v Ježíši Kristu je a zůstane
otevřenými dveřmi, zvoucími k
víře. Jinde je zavřeno.

Josef Veselý

Potřebujeme ke své víře církev? 
Dokončení ze str. 1

V čísle 11 ET-KJ bratr Drápal ve
dvou svých článcích mluví o refor-
mě, která má včas odstranit časo-
vanou pumu, která nám v naší
vlasti hrozí v podobě stále rostou-
cí zadluženosti a která by měla
učinit přítrž našemu nemravnému
živobytí, kterého si užíváme na
úkor svých dětí. Píše o tom, že
taková reforma musí bolet, že
žádná zdárná náprava se neobejde
bez obětí.
Má nepochybně pravdu, a to nejen
pokud jde o naši milou vlast, ale i
v daleko širší míře a horší hrozící
katastrofu, pokud jde o celý svět.
Jde jen o to, kdo tu bolest, oběť,
nebo i jen újmu s reformou či re-
formami spojenou ponese. 
Jak i bratr Drápal píše, prosazuje
se u nás ze strany dnes vládnou-
cích kruhů reforma penzijní a soci-
ální reforma a finanční přístup-
nosti zdravotní péče. Jde tedy o
reformu bolavou a oběti vyžadují-
cí zejména a především od těch,

kteří se na tom našem životu nad
poměry moc nepodílejí, ba, možno
říci, i v něm strádají. Znamená to
tedy, že na bedra těch, kteří se už
pod břemeny všelijakých nouzí
ohýbají, máme naložit břemena
ještě další.
Udivuje, jak se v této argumentaci
a pokud mám možnost ji sledovat,
ani v debatě, která ji provází,
vůbec nezmiňuje a ani jako by v
úvahu nepřicházelo a nám ani na
mysl přijít nemělo, ubrat tam, kde
zcela očividně míra života nad
poměry byla překročena. A s ja-
kým křečovitým úsilím jsme pře-
svědčováni, že ubrat tam, kde je
těsno, či se stejně očividně nedo-
stává, je to zcela nepochybné a
jediné řešení.
Bratr Drápal se ve svých článcích
zamýšlí i nad tím, jak můžeme
my, křesťané, v tom mnohdy i váš-
nivém rozhovoru pomoci, a kon-
statuje a radí: „...můžeme zacho-
vat klid ... můžeme zůstat (nebo

alespoň se o to snažit být) činiteli
pokoje."
Přiznám se, hrozím se toho, aby-
chom tváří v tvář časované pumě,
která tiká nejen u nás, ale ještě v
mnohem větší míře a nesrovnatel-
ně hroznější katastrofou hrozí
celému světu, neříkali (a jestli už
dávno neříkáme) po vzoru svých
nedobrých, proroky ostře kritizo-
vaných otců: (Jr 6,14n; Ez 13,10n)
pokoj, pokoj tam, kde není žádný
pokoj, kde nemá a nesmí ani být.
Nemá a nesmí ani být, poněvadž
je to pokoj nespravedlivý, kde
slabí nesou břímě často až neune-
sitelné a  ještě více by se jim mělo
naložit, kde se děje pravý opak
toho, k čemu nás ve společenství
církve zavazuje, v lidském spole-
čenství pak ukládá zastávat Slovo.
Citátů Písma tím směrem ukazují-
cích je tolik a jeho celkové zaměře-
ní je tak jednoznačné, že není
potřebí je uvádět a dále rozvádět.

D. Molnár

Kdo ponese břímě?Polemika

Daniel Neval
30. 5. 1970 - 3. 6. 2005
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Film „Amazing Grace" debutoval
na mezinárodním filmovém festi-
valu v Torontu loni v listopadu. Ve
Spojených státech se poprvé promí-
tal koncem letošního února. Tento
termín byl zvolen s ohledem na
dvousté výročí zrušení obchodu s
otroky v britském impériu. Zákon
zakazující obchodování s otroky
byl schválen ve svém druhém čtení
v Dolní sněmovně  parlamentu  23.
února roku 1807, schválení panov-
níkem se dočkal o měsíc později.
Děj filmu popisuje příběh Williama
Wilberforce (* 24. 8. 1759), britského
politika, filantropa,  v parlamentu
zasedajícího za oblast Kingston v
Yorkshiru, jenž  neúnavně po dobu
dvaceti let  vedl kampaň za zrušení
otroctví. 
Již  jako mladý člen Dolní sněmov-
ny Wilberforce udivoval svými řeč-
nickými schopnostmi, důvtipem a
inteligencí, když se zasazoval o
sociální reformy.  Jeho postoje byly
z velké části motivovány jeho křes-
ťanskou výchovou, velký díl osobní
inspirace pro něj znamenala posta-
va jeho rádce, anglikánského du-
chovního, autora písně, jež dala
název filmu, Johna Newtona. Tato
probuzenecká píseň je oblíbená i
mezi mnohými českými křesťany;
známá pod jménem Tvá vzácná
milost.
Odpůrce otroctví Wilberforce, muž
malého vzrůstu, trpící množstvím
zdravotních neduhů, se  zákona o
zrušení obchodu s otroky dožil v
roce 1807. Dočkal se také zákona,
kterým byla zrušena celá instituce
otroctví, a to v červenci roku 1833.
O několik dní později Wilberforce

umírá.
Film se snaží zůstat maximálně
věrný historické předloze celého
konfliktu a mistrně  zachycuje nej-
různější zákulisní politické tahy
odehrávající se mimo půdu parla-
mentu, jichž pomocí Wilberforce
dosahoval prosazení svého vzneše-
ného cíle.
Film netrpí přemírou sentimentu
stejně jako není přehlušen divoký-
mi akčními scénami, čímž strádá
většina  současných filmových pro-
dukcí. V době postupujícího všeo-
becného cynismu vůči nábožen-
ským otázkám přináší výrazný por-
trét člověka oddaného spravedl-
nosti, jehož celoživotní boj vyrůstá
z jeho hlubokého duchovního pře-
svědčení 

Hlavní výhrada k celému filmu
spočívá ve ztvárnění Wilberforce
Velšanem Ioanem Gruffuddem.
Grufudd je bezesporu výborný
herec, ale rozhodně se fyzicky míjí s
neduživým Wilberforcem. Na roz-

díl od něj je statný, pohledný a pře-
kypuje zdravím. Jinak je ale
Grufudd přesvědčivý,  dobře zvlá-
dá svůj herecký úkol, když nabízí
přesvědčivou charakteristiku hlav-
ního hrdiny, jenž probouzí sympa-
tie a přijetí u diváků.
Filmu ubližují některé historické
omyly. Charles James Fox umírá
rok před schválením zákona, za
nějž společně s Wilberforcem bojo-
val. Těžko mu proto může k úspě-
chu ve Sněmovně gratulovat. Také
postava Johna Newtona, kterého
hraje Albert Finney, je v některých
okamžicích nepřesvědčivá. Místy
až přespříliš zdůrazňovaný asketis-
mus tohoto rektora náboženské
koleje v Londýně  je zdůvodňován
především jeho výčitkami jako
bývalého kapitána otrokářské lodi.
Jeho podpora Wilberforce je však
zdařilá a dobře vystižená.
Nic z výše uvedených nedostatků
však nemůže přebít celkově kladný
dojem z tohoto filmu. Jeho dopad
na diváka je nesmírně silný. Zře-
telně ukazuje, jak odhodlaní jedinci,
navzdory mnoha počátečním pře-
kážkám, mohou ve světě prosadit
revoluční změny ve vnímání a poje-
tí spravedlnosti a milosti. Ve dnech,
kdy jsme s těmito otázkami stále
více konfrontováni také my, může
sloužit tento film jako bohatý zdroj
i naší vlastní inspirace.
(Hrají: I. Gruffudd, R. Garai, M. Gam-
bon, A. Finney, T. Jones, C. Hinds, N.
Farrel)

Pro ET-KJ
Ray Hobbs, Hamilton  

přel. a upr. LM

Nový film režiséra Michaela Apteda

Když se Jirka a Jar-
ka narodili, byli té-
měř k nerozeznání.
Maminka, která je
měla od prvního dne
stále na očích, je sa-
mozřejmě rozezná-
vala docela lehce
(možná, že ani sama
nevěděla, podle če-
ho). Tatínek si však
dost dlouho nebyl
jistý, kdo je kdo. Pro-
to byl rád, že se mi-
minka dala později
rozeznat podle oble-
čení. Když každé z dě-
ťátek mělo kabátky a dupačky různých barev a vzorků. Brzy se rodiče
shodli na tom, že jakožto moderní vychovatelé budou to tak dělat i v
budoucnu – totiž co nejvíc chlapce od sebe rozlišovat. „Nechci, aby se z
kluků staly dvě stejné loutky," prohlásil tatínek. „Jsou sice jako dvě
vejce, ale neměli by na sobě nepřirozeně záviset!" To byla ovšem rána
pro obě babičky, které se těšily, jak budou kloučkům plést stejné svetří-
ky a čepičky. Když ale viděly, že se rodiče shodují ve svých výchovných
představách, raději bez boje ustoupily.
A tak Jirka a Jarka vyrůstali jako dva bratři, kteří se sice narodili ve
stejný den, ale rozhodně nejsou spojité nádoby, jak to někdy u dvojčat
bývá. Je pravda, že si rádi hráli spolu a někdy společně zpívali. Těch
společných chvil však bylo časem méně a méně – zvláště když začali
chodit do školy. Neseděli v jedné lavici, ba dokonce nechodili ani do
společné třídy. Jeden byl vždy v áčku, druhý v béčku. Tak to rozhodli ro-
diče. Domů se vraceli různě, poněvadž každý měl jiný rozvrh, a domá-
cí úkoly dělali také každý zvlášť, poněvadž paní učitelky ukládaly v
každé třídě něco jiného. V neděli ovšem oba chodili s rodiči do kostela
a oba prošli stejnou konfirmační přípravou. V tom samozřejmě potře-
bovali být zajedno. To uznávali i jejich moderní rodiče. 
Později se však přihodilo něco zvláštního. Pro vyšší třídy byla vyhlá-
šena matematická olympiáda a když byly vyvěšeny výsledky, Jirka a
Jarka se dělili o druhé a třetí místo, poněvadž získali stejný počet bodů.
A než se oba bratři dostali k maturitě, opakovalo se několikrát totéž:
ačkoli stále ještě chodili každý do jiné třídy, obyčejně přinesli domů na
vysvědčeních téměř stejné známky. Na češtinu moc nebyli, zato biolo-
gie a chemie - to bylo jejich. Když se pak před maturitou zúčastnili tzv.
psychotechnických zkoušek, podle různých testů jim oběma shodně
vyšlo, že by pro ně bylo nejvhodnější studium na přírodovědecké nebo
lékařské fakultě.
A tak se stalo, co by leckdo nečekal. Jirka a Jarka se sešli ve škole –
nikoli však v jedné třídě, ale v jedné posluchárně. A doma si teď měli
stále o čem povídat. Však si to museli vynahradit i za minulá léta. I
když nikdy nenosili stejné šaty, byli si tam někde hluboko uvnitř straš-
ně podobní. A ještě něco! Když četli na chodbě před posluchárnou
výzvu, ať studenti darují nemocnici krev, bez váhání se oba přihlásili
mezi dárce. To však nemusíme přičítat jen tomu, že byli dvojčata. Bylo to
spíš proto, že odmalička slyšeli, že víra zavazuje k obětavému životu.

Děkujeme, božský Otče,
že jsou tady sestry, bratři –

sourozenci, o nichž víme,
že k nám velmi úzce patří.

Dej, ať vždycky pokládáme
za obzvláštní milost tvoji,
když nás s nimi vedle krve

také víra v tebe pojí.
Amen. 

Daniel Henych

2. Blíženci (21. 5. - 20. 6.)

Dejvický sbor měl odvahu a pustil se
do pořádání prodejní výstavy obra-
zů ve prospěch Střediska diakonie
Českobratrské církve evangelické v
Praze – Stodůlkách. Vynikající ná-
pad, za kterým stálo veliké úsilí
mnoha dobrovolných a nadšených
členů sboru, kteří museli začít jednat

s umělci různých generací a instalo-
vat jejich díla do nezvyklého prosto-
ru evangelické modlitebny v ulici
Dr. Zikmunda Wintra. Ta odvaha se
vyplatila. Milovníci umění si mohli
prohlédnout umělecká díla Elen
Jilemnické, Miroslava Rady, Marie
Jiřičkové, Veroniky Tydlitátové, Ha-

nuše Härtela, Pavla Rejchrta, Jiřího
Suchého, Jáchyma a Jaroslava Še-
rých a dalších a dalších známých i
méně známých malířů, na místě si je
zaplatit nebo zamluvit.
Po úvodních slovech kurátora výsta-
vy Ondřeje Macka a obsáhlém
výkladu synodního seniora Joela
Rumla volného tématu bienále
„Sestoupení do zahrady" otevřel
výstavu mimořádný host Karel
Schwarzenberg, ministr zahranič-
ních věcí. Přejně zhodnotil a pochvá-
lil úsilí dejvického sboru a požádal
přítomné, aby si koupili i „škaredá"
díla a darovali je „škaredým" lidem,
které chtě nechtě často potkávají na
ulicích nebo v paneláku. I tyto dary
pomohou diakonii a poslouží ne-
mocným dětem.
Jaký projekt bude podpořen výtěž-
kem z Bienále?
Středisko Diakonie ČCE  v Praze –
Stodůlkách chce založit Denní staci-
onář pro absolventy speciální školy
a rozšířit ubytovací kapacitu Domo-
va pro zdravotně postižené. První
etapa, která bude podpořena výno-
sem z Bienále, zahrne rekonstrukci
stávajících prostor a dostavbu výta-
hu,koupelen a několika pokojů s ná-
klady 2,5 mil. Kč.
A na závěr jen dvě krátké poznám-
ky. Program byl zpestřen vystoupe-
ním flétnového kvarteta (potěšil nás
velký Johann Sebastian a Telemann)
a jako vždy, a to opakuji, jako vždy
bezkonkurenční pohoštění připravil
tým sester z křesťanské služby; jsem
přesvědčen, že by s úspěchem mohl
reprezentovat cukrářské umě-ní v
řetězci světoznámých hotelů HIL-
TON.

zš

Bienále pro diakonii

S R B S K Á P Ř Í S L O V Í O C Í R K V I

Je to již dávno (1902), co vyšla v Budyšíně sbírka lužickosrbských přísloví.
Obsáhla přes devět tisíc výroků, jež shromáždil Jan Radyserb Wjela (1822
– 1907), uspořádal a vydal dr. E. Muka. Je to základní dílo, do něhož Wjela
v národním nadšení shromáždil vše, co slyšel, i když to někdy byly jen prů-
povídky. Nyní se do tohoto Wjelova díla zahloubal nám všem dobře známý
srbský superintendent v.v. Bernard Wirth a vybral 225 přísloví, vztahují-
cích se k církvi. Tato přísloví roztřídil tematicky: církev jako dům Boží –
jako bohoslužebné shromáždění a jako lid Boží. Spolu s německým překla-
dem vyšel tento Wirthův výbor ve 24. svazku „Kirche im Osten" (Vanden-
hoeck a Ruprecht). Je to pozoruhodný výbor. Přísloví překvapují zemitostí,
vtipem a ironií. Je to pohled zevnitř i zvenku. Některý výrok zní ze srdce, jež
je v církvi doma. Jindy je to pohled neskrývané kritiky, selsky hrubozrnné.
Tématem řady štiplavých výroků je farář... 
Některá přísloví říkají:
I starý kostel je dům Boží.
Někdo je hlavou v kostele a srdcem v hospodě.
V nebi nemá panstvo pro sebe zvláštní lóži.
Talár ledacos přikryje.
Na taláru je vidět každý chlup.
Není každý kněz, kdo bydlí na faře.
Krátké kázání, dlouhá klobása – to je něco pro sedláka!
Nastaly bláznivé časy: nejdřív křest a potom svatba.
Dobré činy lépe káží než krásná slova.
Válka, to je ďáblův svátek.
Každý dům nemůže být kostelem – ale může být domem Božím.
Poslední přísloví, jež si povíme, zní srbsky: „Cyrkej wostanje boži dom,
byrnjež se někajke swinjo wo nju pošundrovalo." Kostel zůstane Božím
domem, i když se občas nějaké prase o něj otře. 

J a n  N i e b a u e r  ( z k r á c e n o )
Kostnické j iskry 1982, č.  26, str.  2

Jiskry tiskly
před 25 lety

Wiliam Wilberforce
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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 nebo
M. Rejchrt (každou 1. neděli v měsíci ekumenic-
ké česko-korejské 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, Žatec-
kých 11: 9.30 Škeříková - 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. Gondáš 
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

Konference, synod, jednání... VYSOKÉ TATRY
- UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ.

Telefon: +421/52/7754 855,
+421/905/346 354. 

E-mail: valekmil@seznam.cz 
č. 15

LÉKÁRNÍK - NASTÁVAJÍCÍ DŮCHODCE
HLEDÁ KOLEGU (KOLEGYNI) do malé lé-
kárny u Českých Budějovic. Nejsem
řetězec. 
Zn. cz444003@tiscali.cz 

č. 10
VDOVA 60 LET středoškol. evangelič-
ka hledá přítele do 72 let, který je ta-
ké sám a má rád hudbu a knihy. Zn.
Naděje  

č. 28
CÍRKEVNÍ STŘEDISKO DOUBRAVKA,
Masarykova 273 v Luhačovicích, vás
zve k rekreačním pobytům. Provoz
celoroční. Tel. 577132028 

č. 11
HLEDÁME RODINU NEBO MANŽELE do
uvolněného kostelnického bytu 2+1,
75m2, 2. patro, velká zahrada. Oče-
káváme zájem o církev a účast na
sborovém životě. Bližší informace
podá s. kurátorka Marta Kosáčková,
tel. 481-543-069. FS ČCE 514 01
Jilemnice, Jungmannova 268. 

č. 22
SCHOOL SECRETARY NEEDED
Riverside School, an International
Christian School in Prague 6, is see-
king to appoint a school secretary as
soon as possible. Candidates should
be proficient in English and Czech,
customer service minded, and com-
fortable working in an international
environment. Previous administrati-
ve experience is desirable. Appli-
cants should be sympathetic to the
Christian ethos of the school. Please
apply by sending your CV in
English to Kelly Pokluda at finan-
ce@riversideschool.cz

č. 31

Inzerce
Již na konci měsíce dubna se uskutečnil
sjezd Bratrské jednoty baptistů, kterým
byla zahájena řada obvyklých jarních
zasedání. Závěr druhého květnového
týdne se pak odvíjel ve znamení velké
aktivity mnoha našich církví – totiž ales-
poň co se týká jednání jejich vrcholných
grémií. Přinášíme z těchto zasedání ales-
poň krátké zprávy v přesvědčení, že je
užitečné vědět, co se děje v našich – i těch
dalších – církvích.

SJEZD BAPTISTŮ
Ve dnech 27. a 28. dubna se v modli-
tebně sboru Bratrské jednoty baptis-
tů v Praze na Vinohradech konal
výroční sjezd delegátů BJB v ČR. Za-
stoupeno bylo na šedesát zvolených
delegátů z více než 35 českých a
moravských baptistických sborů. V
současném rámci BJB je však také
možné nalézt sbory anglicky i rusky
mluvících baptistů. Všechna setkání
byla zahájena krátkou pobožností,
modlitbami a společným zpěvem.
Zástupci sborů si nejprve vyslechli
zprávy o činnosti pracovníků Vý-
konného výboru BJB, odborů a ko-
misí, Diakonie a seznámili se s aktu-
álním děním na jednotlivých sbo-
rech. Velkou pozornost delegáti vě-
novali rozhovoru o působení vyšší
odborné školy sociální a teologické
Dorkas v Olomouci. Odpolední část
sobotního jednání zaplnila diskuse
nad některými návrhy ze sborů i z
Výkonného výboru BJB, týkajícími
se aktuálních témat současného smě-
řování českého baptistického hnutí.
Řada návrhů však z časových důvo-
dů musela být přesunuta na nejbližší
obdobné setkání. Mezi hlavní body
letošního jednání měla patřit volba
pracovníků do nového Výkonného
výboru, exekutivního orgánu BJB.
Tato však byla odložena až na mimo-
řádný podzimní volební sjezd. Dele-
gáti se stejně jako každoročně věno-
vali i celé řadě obligatorních úkolů,
otázek týkajících se společného hos-
podaření, účetní uzávěrce za loňský
rok, schvalování rozpočtu na rok
2007, k nimž dopředu obdrželi píse-
mně zpracované podklady Povzbu-
divým zážitkem pro všechny účast-
níky bylo další rozšíření baptistické
rodiny sborů o dvě nová společen-
ství. Jeden z nově přijatých sborů
nedávno vznikl z misijní práce mezi
neslyšícími v Brně. Důležitým bo-
dem zasedání se stalo projednávání
materiálu k zákonu č.3/2002 Sb. o
svobodě náboženského vyznání a
postavení církví a náboženských
společností, který by znamenal vý-
razný zásah do základního sebepoje-
tí BJB v oblasti autonomie sborů.
Delegáti v této souvislosti odmítli
jakékoliv změny, které by se dotkly
kongregačního charakteru českého
baptismu.

lam

KONFERENCE METODISTŮ
Evangelická církev metodistická v
ČR a SR uspořádala svou Výroční
konferenci 10. – 13. 5. v Praze, ve
sboru v Ječné ul. a kromě plnění
obvyklých povinností jako je projed-
návání zpráv (superintendenta, vý-
borů a komisí) se tato konference
soustředěně věnovala závažnému
tématu „Křesťanská víra a snášenli-
vost", které bylo také náplní tří kázá-
ní, včetně nedělního.
Během programu konference došlo
k radostné události, kdy byli čtyři
bratři přijati do církevní služby jako
plnoprávní faráři (2 z nich byli také
ordinováni, dvěma byla uznána dří-
vější ordinace) a 2 bratři vstoupili do

kazatelského stavu. Konference se
zúčastnila i řada zahraničních hostů,
včetně biskupa dr. Patricka Streiffa.
Obracíme se s několika otázkami na
emeritního kazatele br. Václava Svi-
denského:
* Jak vnímáš, již trochu s odstupem bý-
valého kazatele, atmosféru na konferenci?
Musím říci, že na mě působí velmi
povzbudivě, když kolem sebe vidím
tolik mladších lidí, pracovníků v
církvi. Ataké se těším z toho, že jsme
patrně již překonali nejrůznější pro-
blémy, kterými prochází snad každá
církev, např. to napětí, které působi-
la charismatická vlna. Ajako vítanou
pomoc – především s ohledem na
menší sbory a farnosti – přijímám
dosavadní podporu ze strany státu,
která nám přece jen umožňuje klid-
nější život. Také se mně moc líbí
letošní téma naší konference „Křes-
ťanská víra a snášenlivost". Potře-
bujeme být pevní v tom, co je ve víře
podstatné, a snášenliví tam, kde
zbytečně vznikají spory nad okrajo-
vými záležitostmi.
* Mohl bys charakterizovat onu silnou
generaci metodistických farářů – a taky
aktivních spolupracovníků Kostnické
jednoty a přispěvatelů do Kostnických
jisker  (mám na mysli např. bratry V. A.
Žáka, V. D. Schneebergera) – jíž jsi jeden
z posledních reprezentantů?
Domnívám se, že tato generace, kam
je třeba započítat i bratra Frankov-
ského, byla velice silně ovlivněna
evangelickou fakultou, zvláště pak
profesory biblistiky. To byl důraz,
který se do nás hluboce vryl. A i
když naše doba nebyla v některých
ohledech tak snadná a příznivá, jak
mají pro svou činnost dnešní du-
chovní, velmi na nás zapůsobilo až
neodbytné a někdy jakoby nevhod-
né připomínání kazatele Jáchyma
Erlebacha, který při každé příleži-
tosti zdůrazňoval nutnost misijní
činnosti jako toho, co církev má za
svůj prvořadý úkol. A tak i když se
misijní aktivity objevují ve větším
měřítku v naší církvi až v té přízni-
vější době, naše generace připravo-
vala půdu svou spisovatelskou a
publikační činností, mj. právě i v
Kostnických jiskrách.

red-bok

KONFERENCE CÍRKVE BRATRSKÉ
Ve dnech 10.-12. 5. 2007 proběhly v
brněnském sboru na Kounicově
ulici tři konference. Nejdříve jednaly
separátně obě národní konference z
České a Slovenské republiky. V so-
botu probíhala Společná konference
CB, která se koná jednou za dva
roky. Na základě společné dohody
mezi českou a slovenskou částí círk-
ve může základní dokumenty CB
(Vyznání víry, Ústavu a Řád) měnit
pouze tato Společná konference. 
Kromě běžné povinné agendy bylo
na brněnské konferenci schváleno k
ordinaci osm kandidátů v české části
a jeden v části slovenské. K vrcho-
lům konference patřila páteční spo-
lečná bohoslužba, která se konala v
evangelickém chrámu J. A. Komen-
ského. Homilií posloužil kazatel
Tomáš Holubec z Havířova. Ján
Henžel, předseda Rady CB ve
Slovenské republice, vedl slavení sv.
večeře Páně. Poté následovala ordi-
nace devíti nových kazatelů, kterou
vedl předseda Rady CB v ČR Pavel
Černý. Vyznání víry podepsali, svůj
ordinační slib složili a za kazatele
Církve bratrské byli modlitbami a
vkládáním rukou přítomných kaza-
telů ordinováni: Petr Asszonyi z
České Skalice, David Kašper z Kla-

tov, David Kubíček z Orlové, Pře-
mysl Pýter z Vysokého Mýta, Ken
Pitcher z Frýdlantu nad Ostravicí,
Bedřich Smola z Hradce Králové,
Libor Trousil z Litvínova, Zdeněk
Uhlík z Chomutova a Pavol Bom-
ba z Vranova nad Topl‘ou. Nově
ordinované kazatele a posluchače,
kteří zaplnili chrám, pozdravil za
ekumenu brněnský římskokatolic-
ký biskup Vojtěch Cikrle.
V sobotu se Společná konference vě-
novala duchovnímu stavu církve.
Jako základ diskuse posloužily zprá-
vy obou předsedů a koreferáty tří
seniorů (předsednické zprávy jsou
zveřejněny na webu cb.cz). V počtu
dvou set delegátů s hlasovacím prá-
vem pokračoval složitý proces nove-
lizace Ústavy a Řádu CB. Přes mno-
hé složité body a otevřenou diskusi.
Společná konference celý proces
novelizace usměrnila, odhlasovala a
uzavřela rekapitulací.
Církev bratrská z Boží milosti proží-
vá rozvoj a stále rozšiřuje svoji služ-
bu. Konference si uvědomila, že je
třeba vyhledávat a připravovat další
pracovníky pro práci ve sborech i ve
společnosti. Stále probíhá zápas o
duchovní obnovu a zpřesnění misij-
ního poslání církve v dnešní době.
Konference byla ukončena modlit-
bami a prosbami za Boží požehnání.
Poděkování za vynikající organizaci
a krásné prostředí patří brněnskému
sboru v Kounicově ulici.

Rada Církve bratrské

1. ZASEDÁNÍ 32. SYNODU ČCE
10.-13. května v evangelickém koste-
le na Vinohradech konal první ze
svých čtyř zasedání nový synod
ČCE. Jednotlivá jednání uvozovaly
krátké pobožnosti, celý synod pak
uzavřela nedělní bohoslužba s veče-
ří Páně. V ranních jednáních měly
své místo pozdravy hostů z ekume-
ny (bylo 13 zahraničních hostí, nejví-
ce ze Slovenska a sousedních zemí,
ale také 2 z Koreje).Nedílnou součás-
tí programu bylo představení 14 no-
vě ordinovaných duchovních a 3 no-
vě pověřených pracovníků církve. 
Hlavní téma synodu, "Manželství,
rodina a jejich současná úskalí" bylo
na programu jednání v pátek večer.
V debatě zazněly výrazně proti-
chůdné náhledy, sama o sobě však
byla poměrně krátká. Vyústila v při-
jetí studijního materiálu na dané
téma a rozhodnutí o jeho publikaci v
církvi. Zejména oproti minulým ro-
kům se stručností vyznačovala i roz-
prava nad zprávou synodní rady.
Výrazným bodem jednání byla libe-
ralizace odvodů do personálního
fondu, tj. návrh, který otevíral mož-
nost, aby obětavost sborů ovlivňo-
vala výši platu kazatelů. To synod
nakonec odmítl. Přejně se naopak
vyslovil k navrhované supervizi
kazatelů. Vybídl k rozpracování této
myšlenky. V budoucnu se supervize
může vydat mnoha směry: Od pro-
storu pro společné hodnocení vlast-
ní práce až po ustavení farářského
"zpovědníka". Pro některé z příštích
zasedání tohoto synodu bylo zvole-
no téma „Křesťanské svědectví a
misie v naší společnosti".
Synod dále podpořil práci nemoc-
ničního kaplana a vyzval k řádnému
začlenění funkce nemocničního kap-
lana do struktur ČCE. Na pořadu
jednání byla také četná ekonomická
a organizační témata, jako situace
rekreačního střediska v Herlíkovi-
cích, Jeronýmova jednota atd.

Tomáš Pavelka
Pokračování příště

Pozvánka
na slavnostní shromáždění k uctění
památky 27 představitelů českého
stavovského odboje, popravených 21.
června 1621 na Staroměstském ná-
městí v Praze, které se koná pod zášti-
tou primátora hlavního města Prahy
MUDr. Pavla Béma a s podporou sta-
rosty městské části Praha 1 Ing. Petra
Hejmy ve čtvrtek 21. června 2007 v 18
hodin v kostele sv. Mikuláše na
Staroměstském náměstí v Praze a u
pamětní desky popravených. 
V programu vystoupí mj.: 
Ing. Petr Hejma – starosta MČ Praha
1, Miroslava Němcová, místopřed-
sedkyně Poslanecké sněmovny Par-
lamentu ČR, Lenka Veselá, M. Neu-
dorflová PhD., primátor hlavního
města Prahy MUDr. Pavel Bém.
Spoluúčinkují: Smíšený sbor Gau-
dium Pragense, dirigent L. Hurník,
Orchestr armády ČR, prof. Magda
Bělohlávková – soprán, varhany:
prof. Jan Bernátek.
Moderátor: Mgr. Jan Židlický, CČSH
Vzpomínkové shromáždění opět spo-
lupořádá Kostnická jednota – Sdru-
žení evang. křesťanů, o.s.
Vstupné dobrovolné

* * *
Pozvánky na akce občanského sdru-
žení Exulant
Srdečně zveme všechny příznivce
našeho občanského sdružení a zá-
jemce o reformační minulost na tato
setkání: 
* v neděli 10. června 2007 společné
setkání nad zvěstí Písma a Komen-
ského radou, co jediné je potřebné –
Unum necessarium - v kostele Čes-
kobratrské církve evangelické v Šum-
perku, Revoluční 8 - začátek v 8,45 h.
Kromě vybraných textů z Komen-
ského díla Unum necessarium a
hudební části zazní úvahy nad biblic-
kým textem Lk 10,38-42: Přijmout
Ježíše; Plné ruce práce a Sedět u
„Ježíšových nohou".
* v sobotu 30. června vás srdečně
zveme na setkání při příležitosti 70.
narozenin předsedy Exulanta a eme-
ritního synodního seniora ČCE Mgr.
Pavla Smetany. Sejdeme se v 10 h v
kostele Českobratrské církve evange-
lické v Praze 8 – Libni, U Pošty
1098/6.  Na setkání si budeme moci
vyslechnout osobní vyznání Pavla
Smetany o jeho cestě životem a dále
promluví Mgr. Wiera Jelinková ze
Zelowa, synodní senior Mgr. Joel
Ruml, ředitel Komenského muzea v
Přerově PhDr. František  Hýbl a první
předseda Exulanta prof. Ing. Karel
Matějka.

Jan Bistranin

Pozvánky


