
DOBROŘEČ DUŠE MÁ HOSPODINU,
A NEZAPOMÍNEJ SE NA VŠECKA

DOBRODINÍ JEHO,…
Žalm 103,2

Pán Bůh si jistě zaslouží, abychom
mu vyjadřovali chválu, uznání a
žehnání. K tomu nám může velice
napomoci uposlechnutí druhého
imperativu „nezapomínej!". 
Předpokládám, že je to žalmistova
zkušenost. I naší chvále pomáhá
dobrá paměť ohledně všeho, od
čeho nás uchránil, co jsme od něj
vzali, ba, i co jsme přes naši veli-
kou touhu nedostali; ale to větši-

nou oceníme až časem. Takový se-
znam důvodů chvály vlastně žal-
mista vypisuje.
Jsme na začátku nového školního
roku, všelijakých nových aktivit, a
asi hledíme především kupředu.
Ale nezapomeňme: chvála a dob-
rořečení Bohu vychází především
z toho, jaký Pán Bůh je a jaký byl.
To nám může pomoci i v tom, že
se prohloubí naše důvěra v něj –
jaký bude: dnes, zítra i pozítří.
Tak nezapomínej a dobrořeč!!

Zdeněk Eberle, 
farář ECM v Plzni
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Poselství k 14. neděli po svaté Trojici

Na posledním zasedání synodu Čes-
kobratrské církve evangelické se prý
krátce  mluvilo o rozvodovosti rodin
(zvláště farářských) a případném
postihu farářů. Ukázalo se údajně
také, že chybí shoda na tom, co to je
řádná nebo vzorná rodina. Tudíž ne-
byl ani započat rozhovor na téma,
jak kýženého stavu dosáhnout. Kdy-
by tu vzor byl, už by šlo k němu ně-
jak dopomáhat a už by mělo smysl
mluvit i o kázni či sebekázni. Ale!
Hledáme skutečně tento vzor? Není
pro nás pohodlnější žádný vzor ne-
mít, abychom se vyhnuli sebekázni a
pak také nepříjemnému uplatňování
kázně v rámci církevních struktur? 
Bezbřehost však nevyvolává touhu
rozletět se, jak se někdy naivně do-
mníváme, naopak, vyvolává obavu z
každého kroku. Jako tma – je bezbře-
há a vyvolává pocit, že na každém
kroku šlápneme vedle. Jistotu man-
želského vzoru, kterou v tuto chvíli
jasně nedáváme, hledají pak lidé mi-
mo církev v řadách sekt a jiných se-
šněrovanějších společenství. Do-
stane se jim tam ve formě tuhého
řádu pro nejmalichernější kroky dne
všedního i svátečního. Nechceme být
církví zákonickou, ale o mimocírkev-
ních lidech si pokrytecky stejně mys-
líme svoje. Ve skrytosti jsme my ti
uvědomělí, slušní, hrdí na to, že jsme
vždycky o něco lepší než ti tam, kteří
nedovedou žít s takovým nadhle-
dem. Pýchu nedáváme znát, tváříme
se, že zákony a pravidla vlastně žád-
né nemáme, a když jsou na papíře,
tak stejně tak úplně neplatí. Ale stej-
ně si pak utváříme společenství ka-
marádů a příbuzných, v němž platí
zákony nevyřčené, nepsané, ale o to
důležitější a intimnější. Naše církev
se pak stává nečitelnou, nevypočita-
telnou, někdy dokonce nekulturně
lidovou a hlavně podezřívavou. 
Už bez ohledu na zvláštní problema-
tiku manželství: Máme nějaké řády,
ale kázeň nepotřebujeme? Společen-
ství, které si neváží svých řádů tak,
že by nad nimi otevřeně bdělo, samo
sebe a toho, ve jménu koho slouží,

znevažuje a v očích veřejnosti budí
nedůvěru či jen lhostejnost. Proto se
pak stává, že mnozí sympatizující s
naší církví, kterým je třeba naše vlíd-
nost blízká, někdy ne a ne dospět k
tomu, že členem naší církve je třeba
se nějak stát, tj. křtem, přihlášením se
do sboru a viditelným, účinným a
vytrvalým nasazením. Českobratr-
ská církev evangelická má sice zříze-
nu jakousi smírčí, případně kázeň-
skou instituci v podobě tzv. pastýř-
ské rady na seniorátní a celocírkevní
úrovni.  Je však otázka, zda se od ní
ještě dnes očekává, aby jakkoliv
ukázňovala, tj. bděla nad dodržová-
ním pravidel a vedla k nápravě. To
samozřejmě předpokládá pastýř-
skou radu pokornou, statečnou a ta-
kovou, která kázeň dovede uplatnit i
sama na sebe, tak jak se na bratrskou
církev sluší a patří. 
Lze se vůbec  vyhnout uplatňování
kázně, kázně bez přijímání osob
podle hesla „padni komu padni"?
Neodsouváme zde problém, který se
nám jednou vrátí v daleko nebezpeč-
nější míře? Z životní praxe víme, že
jakmile se kázeň neuplatňuje v ma-
lém, ve stavu zárodku, např. u dětí,
o to hůře se pak uplatňuje ve chvíli,
jakmile se problém rozroste do vět-
ších nebo dokonce nekontrolovatel-

ných rozměrů. Z historie např. dále
víme, že liberální duch konce 19. a
první poloviny 20. století - jak na to
mimochodem poukazoval náš Ema-
nuel Rádl - nedovedl zastavit nebo
dokonce sám ještě podpořil vypuk-
nutí celosvětového konfliktu, který
se vyhrotil do podoby  dvou světo-
vých válek. Ani dnešní svět není
dostatečně ochráněn před podobný-
mi nebo ještě horšími konflikty, které
třeba již v malém tu a tam začínají
vybuchovat mezi západní civilizací a
kulturami východními. 
Proto je třeba, aby kázní a v prvé
řadě pochopitelně  sebekázní začala i
naše církev předcházet něčemu tak
hrozivému, jako je válka nebo živelní
katastrofa, nebo cokoliv hrůzně roz-
kladně ničivého, co dělá ze světa pro-
středí, v němž  se nedá žít. Rezignace
na kázeň v takové míře je v naší círk-
vi čímsi novým. Tuto otázku rádi
podceňujeme a všelijak obcházíme.
Svádí se to často na postmoderního
ducha doby, který neuznává vzory.
Ale právě to patří k nejdůležitějším
úkolům církve, aby s tímto a podob-
nými duchy bojovala, jinak v ní pře-
vládne rezignace, rozklad a sama bu-
de léčkou pro nově příchozí. 

Adam Balcar

Nedávno zajali tálibánci v Afghánistánu třiadvacet jihokorejských rukoj-
mích. Dva z nich popravili, dvě ženy propustili, o osudu ostatních v den,
kdy píši tento článek, nic nevím. Bohu jistě záleží především na osudech
těchto lidí, a podobně na nich záleží i jejich rodinám, včetně rodiny sbo-
rové. Přesto si dovolím tuto nepochybně nejdůležitější otázku pominout.
Chci se věnovat především promítnutí této události na naši mediální
scénu. 
Jako pozitivum vidím, že se naši spoluobčané díky této tragické události
dověděli, že mimo Evropu a Severní Ameriku existují obrovské křesťan-
ské komunity, ba že křesťanství je v současnosti mnohem silnější v Asii,
Africe a Jižní Americe než v Evropě. (Není to tak dávno, co Jan Jandourek,
který má náboženskou tematiku „pod palcem" v našem největším dení-
ku MF Dnes, psal, že křesťanství se nepodařilo proniknout do zemí s ji-
nou než evropskou kulturou.) 
Ivan Odilo Štampach při této příležitosti opět oprášil tezi, že jsou hodní
křesťané a hodní muslimové, a že křesťanští fundamentalisté nejsou lepší
než islámští, a že za to vlastně mohou nepřímo tito křesťanští fundamen-
talisté. Sice nemohl uvést příklady, kdy by křesťanští fundamentalisté
podnikali sebevražedné (či jiné) útoky na islámské mešity či unášeli mus-
limské duchovní, ale aspoň (po kolikáté už?) zmínil jakéhosi vraha, který
zabil lékaře provádějícího potraty. (Co na tom, že se nenašlo žádné hnutí,
žádný sbor či žádná denominace, které by takový čin schválilo, že ano? Už
to těm fundamentalistům přišijeme jednou provždy.)
Většina komentátorů uznala, že Jihokorejci se snažili především huma-
nitárně pomáhat. Nešlo o nějaké plamenné kazatele, kteří se vydali Af-
ghánce obracet na víru hlava nehlava. Naši komentátoři zaujali vesměs
typicky český postoj: Neměli tam lézt, když každý ví, že je to tam nebez-
pečné.
A tak můžeme jen trpělivě opakovat: Uvěřit v Ježíše Krista a následovat
ho je vždycky nebezpečné. Jenže člověk, který uvěřil v Ježíše Krista, se
neřídí heslem „bezpečnost především". A snaží se přinést Boží lásku i do
míst, kde je to nebezpečné. Ostatně, tam to bývá potřeba nejvíc.

Dan Drápal

Jihokorejci v Afghánistánu

Kázeň v liberální ČCE?

ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

AKTUALITA

Když jsem před lety ve škole sezna-
moval skupinku dětí s křesťanstvím,
dalo se čekat, že dojde na otázku, jak
je to s tím stvořením světa. Vyprávěl
jsem jim, jak ve starověku lidé pova-
žovali slunce, měsíc, hvězdy a příro-
du za božstva a že biblickým příbě-
hem o stvoření světa Izrael vyzná-
val, že všechno, co je na zemi a na
obloze, je jen a jen Božím stvořením,
které Bůh svěřil člověku, aby ho
spravoval, odpovědně na něm hos-
podařil a pamatoval, že jednou bude
ze svého hospodaření skládat účty. K
tomu jsem vždy dodával, že je třeba

také poznávat a odkrývat zákony
přírody, a proto se máme stále vzdě-
lávat a věnovat pozornost vědě a
jejím poznatkům.
Když se ale o vyučování náboženství
dozvěděla paní učitelka přírodopisu,
měla za to, že je zapotřebí farářské
bludy napravit, a tak ve svých hodi-
nách zabrousila i ona k této otázce.
Jaká byla její představa o tom, co asi
tak může farář dětem vykládat, to si
dokážete představit. Marně se snaži-
la jedna žačka paní učitelce povědět,
co skutečně pan farář říká a že to

Neprůstřelnost předem hotového názoru

Evangelický kostel v Krnově

Dokončení na str. 2
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Vážení čtenáři,
srdečně vás vítáme u vydání prvního poprázdninového čísla našeho týdeníku.
Jsme vděčni, že jsme mohli s přispěním dvou subjektů vydat letní dvojčísla.
Nyní je před námi již pravidelnější rytmus vycházení, do kterého se pomalu
dostáváme, když se nesnadno vypořádáváme s následky rekonstrukce redakč-
ních místností; ta nejen ledacos obrátila vzhůru nohama, ale také pořádně zamí-
chala složkami a papíry jak našeho občanského sdružení, tak redakčními mate-
riály... Ale pracovní prostředí se zlepšilo, doufáme, že v něm bude i potřebná
inspirace!
S vděčností přijímáme články od našich „stálých dopisovatelů" a těšíme se i na
nové přispěvatele.
Do dalšího školního roku, který přináší více aktivit i do našich sborů, vám všem
přejeme Boží vedení a radost ze Slova – slyšeného i čteného.

Za Kostnickou jednotu – Sdružení evangelických křesťanů, o.s.
i redakci Evangelického týdeníku

Bohumil Kejř

KONZULTACE O OTÁZKÁCH NÁBOŽENSKÉ KONVERZE
(Toulouse (Francie), 9. 8. 2007 – ENI) V dnech 8.-12. srpna se v městě
Toulouse na jihu Francie uskutečnila druhá fáze studijního procesu o mezi-
náboženském dialogu, který nese název „Mezináboženská reflexe o obráce-
ní: Od kontroverze ke společnému kodexu chování". Během prvního setká-
ní v květnu minulého roku, na kterém se zúčastnili představitelé různých
náboženství, potvrdili a vyzdvihli svobodu vyznání víry jako neoddiskuto-
vatelné základní lidské právo. Druhou fází studijního procesu byla vnitro-
křesťanská konzultace. Na konzultaci se účastnili zástupci římskokatolické
církve, tradičních protestantských církví, pravoslavných církví, a také evan-
gelikálních a letničních společenství. Při reflexi o obrácení k jinému nábo-
ženství jednou z otázek, které se setkání nevyhnulo, byla i častá vzájemná
obvinění z „kradení oveček" mezi křesťany a hledání řešení tohoto problé-
mu. Studijní proces koordinuje společná komise Světové rady církví a Pa-
pežské rady pro mezináboženský dialog.

NÁBOŽENSKÁ LITERATURA NEJVYŠŠÍ KATEGORIÍ NA KNIŽNÍM VELETRHU
V HONGKONGU
(Hongkong, 20. 7. 2007 – ENI) 48 ze 475, což je víc jak 10 % vystavovatelů
na Hongkongském knižním veletrhu tvořila náboženská vydavatelství
nebo organizace. Byla tak největší kategorií na tomto podniku, který podle
očekávání měl přitáhnout víc jak 700 000 návštěvníků. Veletrh, který trval
od 18. do 24. července, zorganizovala Rada pro rozvoj obchodu v Hong-
kongu. Na veletrhu vystavovalo 29 křesťanských skupin včetně evange-
lických, římskokatolických či anglikánských vydavatelství. Kromě nich se
o pozornost návštěvníků ucházelo 18 buddhistických společností a 1 tao-
istická organizace. Oznámila to agentura ENI.

VZPOMÍNKA NA OBĚTI STALINISMU
(Moskva, 10. 8. 2007 – ENI) Ruská pravoslavná církev si procesím s obrov-
ským křížem připomenula 70. výročí nejkrvavějších událostí teroru Josefa
Visarionoviče Stalina. Procesí začalo na nejvzdálenějším severním ostrově
souostroví, které bylo kdysi vězeňským táborem. Souostroví se zapsalo do
dějin prostřednictvím známého románu Alexandra Solženicyna „Souostro-
ví Gulag". Procesí skončilo na okraji Moskvy, někdejším „poli vraždění",
které se v současnosti stalo posvátným pamětním místem věnovaným mili-
ónům obětí vlády sovětského vůdce Stalina.

Ekuména vo svete 33/2007

ČCE k vztahům mezi státem a církvemi

Ministr vlády a předseda legisla-
tivní rady vlády Cyril Svoboda
vyjádřil svůj názor na vztahy mezi
státem a církvemi v příspěvku
„Nebojme se konečně začít". 
Synodní rada ČCE pokládá pří-
spěvek Cyrila Svobody za výraz-
ný hlas dovnitř římskokatolické
církve i do ostatních církví a nábo-
ženských společností. Souhlasíme
s jeho východiskem, že církvím a
náboženským společnostem je po-
skytována taková míra svobody,
jako pravděpodobně nikdy v mi-
nulosti. Stále však zůstávají dva
neřešené problémy: náprava ně-
kterých majetkových křivd způso-
bených církvím a náboženským
společnostem a spolufinancování
církví v oblastech, kde společnost
reprezentovaná státem uznává
činnost církví za obecně prospěš-
nou. 
K výzvě Cyrila Svobody, aby si
vnitřní život platila církev sama,
konstatujeme, že pro Českobratr-
skou církev evangelickou i pro
mnohé jiné nekatolické církve je
dobrovolný příspěvek členů na
činnost církve již historickou sa-
mozřejmostí a příspěvky členů
byly často jediným zdrojem finan-
cování nekatolických církví v
dříve převážně katolickém pro-
středí Českých zemí. ČCE v sou-
časnosti vyzývá své členy k dobro-

volné platbě ve výši 3 – 5 % příj-
mu, v jiných církvích jsou běžné
dokonce desátky. Sbírky na pro-
voz sborů, stavební akce a charita-
tivní účely jsou konány každou
neděli. V souhrnu je činnost ČCE
přibližně z dvou třetin financová-
na z příspěvků členů a dárců i z
výnosu vlastního majetku. Pře-
hledné a kontrolovatelné výkaz-
nictví těchto prostředků je v naší
církvi samozřejmostí. 
Je nezpochybnitelnou skutečností,
že v držení státu zůstává značné
množství majetku, který byl círk-
vím v minulosti nezákonně ode-
jmut. Současné financování platů
duchovních církví a náboženských
společností státem proto chápeme
pouze jako část úroků z majetku,
který dosud nebyl vrácen. 
Dobrovolné příspěvky členů
církve proto v žádném případě
není možné dávat do věcné sou-
vislosti s restitucí majetku církví. 
Souhlasíme s Cyrilem Svobodou,
že řešení nevydaného majetku
musí být jednoduché. Jediný navr-
hovaný princip restituce, a to resti-
tuce naturální, podle Svobodova
principu „ber nebo neber, ale
nepřebírej",  však nepokládáme za
vhodný, protože je v mnoha přípa-
dech obtížně realizovatelný.
Jednoduchým a přehledným řeše-
ním je pro nás Ekumenickou ra-

dou církví podporovaná  paušální
finanční náhrada za nevydaný
majetek. Souhrn nevydaného pro-
tiprávně zabaveného majetku by
byl expertizně oceněn a za cenu,
která by byla stanovena politickou
dohodou, by jej církve postoupily
státu na dlouholeté splátky.  Tyto
splátky by byly rozděleny mezi
církve podle jejich dohody. Dlou-
hodobé splácení nevydaného ma-
jetku by zajistilo spolufinancování
církví penězi, které by pocházely z
jejich vlastního nevydaného ma-
jetku, a nikoliv,  jak se často mylně
uvádí, z peněz  daňových poplat-
níků. 
Na rozdíl od ministra Cyrila Svo-
body  chceme věřit, že česká poli-
tická reprezentace přistoupí k této
problematice poctivě, a nikoliv
jenom pro zisk voličských bodů a
účelové zrušení blokačních para-
grafů zákona o půdě. Vnímáme
přitom, že dosud vázaný církevní
majetek představuje překážku pro
rozvoj mnoha obcí. Věříme, že je
možné nalézt takové řešení, které
bude přijatelné pro stát i církve,
bude respektovat jejich rovno-
právnost, napraví největší křivdy
z doby nesvobody a umožní círk-
vím existenci bez vměšování státu
do jejich vnitřních záležitostí. 

Synodní rada 
Českobratrské církve evangelické 

V tisku i na internetu se objevila
přehršle reakcí na podpis Charty
Oecumeniky, zčásti přejných, zčás-
ti kritických. To je pochopitelné.
Až na to, že většina příspěvků
byla formulována buď jednoznač-
ně pro, nebo jednoznačně proti.
Jako by tu mělo cíleně jít o pole-
mické třídění duchů, a ne o přijetí
společné platformy k dialogu a
spolupráci. U většiny reakcí se
dalo hned z prvních vět uhodnout,
z jaké pozice a s jakým předporo-
zuměním ten který autor píše.
Komu jde o sbližování křesťanů
přes denominační hranice a sám se
angažuje ve společných akcích,
vidí v textu Charty řadu chvály-
hodných a inspirativních podnětů.
Kdo pohlíží na ekumenické akce
přesahující rámec reformačních
církví s nedůvěrou, chytá se sebe-
menšího detailu, aby vše zpochyb-
nil. Taková se mi zdá poznámka
bratra Jana Kašpera „Podivná
deklarace" v ET-KJ 22-23/07. Při-
jímám ji jako formulaci názorů
autora, ale příčí se mi, hovoří-li v
ní i za jiné. Bratr Kašper píše, že
text Charty sotvakdo v církvích
přečetl, a proto byly podpisy před-
stavitelů našich církví údajně uná-
hlené. Přitom kdo měl zájem,
mohl si tento stručný text dávno
přečíst, neboť český překlad byl
pořízen již před šesti lety. Mám
zkušenost, že lidé, kteří se zajíma-
jí o text ekumenické charty, zpra-
vidla přemýšleli a jednali v tomto
duchu ještě před jejím sepsáním.
Její znění, podepřené podpisy
představitelů církví pravoslav-
ných, katolických a protestant-

ských, především formuluje spo-
lečnou touhu dál rozvíjet spole-
čenství rozdělených křesťanů. A k
tomu nabízí podněty a témata
vycházející ze styčných bodů víry,
spirituality a svědectví vůči okol-
nímu světu. 
Bratr Kašper se pozastavuje nad
formulací „zavazujeme se", kterou
jsou v každé kapitolce uvozeny
závazky k dialogu, společnému
svědectví a službě. Chápe je jako
příliš zavazující a současně jako
matoucí. Když ovšem vybere z
celého textu jen některé, může to
snad zmatečně působit. Proto
bych rád odkázal na samotný text
Charty oecumeniky, který byl pu-
blikován mj. v minulém dvojčíslí
ET-KJ. Samotný text je uveden od-
dílem Ef 4,3-6: Usilovně hleďte za-
chovat jednotu Ducha, spojeni
svazkem pokoje. Jedno tělo a je-
den duch, k jedné naději jste byli
povoláni… Což není tento biblic-
ký oddíl, spolu s mnoha dalšími,
jasným závazkem hledat a vytvá-
řet jednotu, a to z pozice víry v
jednoho Pána a jednoho křtu v Bo-
hu Otci, Synu a Duchu svatém?
Nemodlí se za jednotu křesťanů i
Ježíš? Tak proč se bránit étosu
určitého závazku? Navíc, čteme-li,
k jakým krokům a úkolům se za-
vazujeme, nerozumím jejich zpo-
chybňování. Jako bychom si měli
vzít tuš a každý si ve své Bibli
začernit, co se mu nezamlouvá.
Raději se začtěme do samotného
textu. Podpisem ekumenické char-
ty se například zavazujeme, že 
- budeme usilovat o společné po-
chopení evangelia

- budeme pracovat pro viditelnou
jednotu církve Ježíše Krista, která
je vyjádřena ve vzájemně uzna-
ném křtu a v eucharistickém spo-
lečenství
- budeme spolupracovat v misii
- budeme překonávat pocit vlastní 

soběstačnosti
- budeme se modlit za sebe 

navzájem, poznávat a oceňovat 
bohoslužby a duchovní život 
jiných církví

- vytvářet cestu k eucharistickému 
společenství, atd.

Mám za to, že podnětů ke kon-
krétní společné akci je tu celá řada,
a je na našich církvích, sborech,
jednotlivcích, jak s nimi naložíme.
Tento ekumenický dokument byl
sepsán a podepsán zástupci pra-
voslavných, katolických a protes-
tantských církví v Evropě a odráží
společnou touhu po vzájemném
sblížení. Vedle toho je každá cír-
kev vedena snahou po sebevyme-
zení, jak jsme byli nedávno svědky
v případě církve římskokatolické.
Tyto dva proudy však nemusíme
vidět jako protikladné. A už vůbec
nemusíme poukazovat na údajné
přitvrzení (Kongregace pro nauku
víry), když jde o vyjádření dlouhé
kontinuity, jak katolická církev
rozumí sobě samé. Pro kulturu
dialogu a společného svědectví je
zapotřebí obou proudů. Za prvé
abychom věděli, na jakém základě
stojíme a v čem se odlišujeme. A
potom onen druhý hlas, vyjadřují-
cí touhu po sblížení a společné
službě Bohu i lidem, zaslechneme
mnohem autentičtěji a naléhavěji. 

Marek Zikmund

Editorial

Z církví u nás i ve světě

Podivná zpochybňování 
POLEMIKA

Stanovisko synodní rady Českobratrské církve evangelické k názoru ministra
Cyrila Svobody vyjádřenému v článku  „Nebojme se konečně začít", MFD 11.8.2007

není tak, jak si paní učitelka předsta-
vuje – učitelčina "autorita" nepřipus-
tila diskusi. 
Zašel jsem za paní učitelkou, abych jí
vysvětlil, že tak, jak si ona myslí, bib-
lické příběhy nevykládáme. Nabídl
jsem jí také materiály, které kdysi
vypracovala komise synodu o vědě
a víře, aby věděla, jak je to dooprav-
dy. Nic platné, žádný argument ne-
zabral. Dotyčná učitelka měla pře-
dem hotový názor, že přece farář
musí popírat vědu.
Vzpomněl jsem si na to při sledová-
ní jednání o radaru v Brdech. Také
tady mohou odborníci přicházet s
argumenty, že radar nebude škodit
lidskému zdraví, že jeho paprsek
bude vysoko nad brdskými vrchy, že
nebude zapnut nepřetržitě, že nebu-
de zaměřen jen jedním směrem atd.
Žádný z argumentů potvrzujících
bezpečnost radaru nepronikne ne-
průstřelnou pevností předem hoto-
vého názoru: "Ať si odborníci říkají
cokoliv, radar škodí a my ho tu ne-
chceme."

Myslet na to, že přece jde také o naši
bezpečnost a že nám spojenec nabízí
zdarma pomoc a ochranu, zdá se být
mimo zorný úhel brdských i jiných
odpůrců radaru. Stejně tak, jako brát
zřetel na to, že USApomohly Evropě
ve dvou světových válkách, hospo-
dářsky po válce, že měly podstatnou
účast na tom, aby se z Německa stala
demokratická země, že svou přítom-
ností v Evropě zabránily tomu, aby
se dostala - když ne celá, tak další její
část - do područí sovětské moci a tak
upadla do otroctví komunismu, jako
se to stalo nám. Jen podstatnou
zásluhou americké politiky prohrál
Sovětský svaz studenou válku a my
jsme dnes svobodní.
I v případě brdského radaru je pře-
dem vytvořen hotový názor hájený s
umíněností a zatvrzelostí, které ne-
připouštějí argumenty. Nepochybně
v tom hraje roli už tradiční česká ne-
důvěřivost počítající předem s tím,
že budeme podvedeni a že se niko-
mu nedá věřit, ale je to užitečné a
nosné myšlení? 

Jaroslav Voříšek

Dokončení ze str. 1

Neprůstřelnost předem hotového názoru

– ještě k Chartě Oecumenice
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V 19. čísle ET–KJ vyjadřuje Fran-
tišek Schilla svůj názor na film Alice
Nellis „Tajnosti". O osobním estetic-
kém názoru na umělecké dílo se lze
těžko přít. Každý jej má takový,
jaký jej má. Je však nutné ohradit se
proti křivým obviněním a nesmys-
lům, které kritik veřejně hlásá,
obzvlášť hlásá-li je v křesťanském
tisku.
F. Schilla se dopouští křivdy tvrze-
ním, že autoři filmu jsou jako kejk-
líři, při jejichž produkci se lidem z
kapsy ztrácejí peněženky. Proti při-
kázání „Nepokradeš" se prý provi-
nili tím, že divákovi před oči na
chvíli dali logo jisté firmy. Prý se za
tím skrývá reklama, která manipu-
luje divákem a narušuje hospodář-
skou soutěž. Podle závěrečných
titulků dotyčná firma přispěla na
natočení filmu. Neznám podrob-
nosti, ale byl to zřejmě oboustranně
výhodný obchod: My vám poskyt-
neme své služby a vy nás ukážete
na plátně. Spíš než o skryté reklamě
je lepší mluvit o viditelném umístě-
ní výrobku, tzv. „product place-
ment". Podle odborníků se s tímto
jevem budeme setkávat stále častě-
ji. Množství reklamy, tedy té skryté

i zjevné, má význam hlídat u licen-
covaných médií, kde je možnost
výběru omezená. (Např. televize
nebo školní učebnice.) Žádný zá-
kon ani předpis ovšem neomezuje,
kolik reklamy smí být ve filmech
produkovaných soukromými pro-
ducenty a promítaných v soukro-
mých kinech. Každá druhá věta
může klidně vychvalovat olomouc-
ké tvarůžky, pokud to vyhovuje
záměru autorů. Diváka tím však
nikdo neokrádá – za své peníze
uvidí film, který si sám zvolil. Že si
zvolil špatný film, plný vlezlé rekla-
my, je věc jiná.
F. Schilla argumentuje dvojnásob
nesmyslně, když tvrdí, že Iva Bit-
tová coby herečka romského vze-
zření není schopna zahrát ženu,
která pracuje soustředěně jako
překladatelka a navíc ještě zvažuje
potrat. Zaprvé je tahle výpověď
rasistická. Zadruhé není podmín-
kou úspěšného zvládnutí role, aby
herec sám na vlastní kůži obdob-
nou situaci zažil. (Kdopak by hrál
vrahy v tragédiích? Odsouzenci
zapůjčení z věznic? A kdo by hrál
jejich oběti?) Herecké umění přeci
spočívá v schopnosti zahrát pře-

svědčivě i to, co jsem nikdy nepro-
žil.
Schillova recenze doporučuje
„Tajnosti" jakožto odstrašující pří-
klad, který člověka pod záminkou
kulturního zážitku připraví o pení-
ze. Já osobně jsem filmem nebyl
okraden, nýbrž obohacen. Vřele jej
doporučuji jako povzbuzující pří-
klad. Podobně jako režisérčiny
předchozí filmy vypráví o lásce.
Alice Nellis umí jít na dřeň a jemně
vykreslit složitý život lásky. V rodi-
ně nejde vše jako po másle.
Zadrhává se o tisíce všedních potí-
ží. Manželé se sobě odcizují, rodiče
si nerozumějí s dětmi. Soužití je
dřina, soužití v lásce je dřina ještě
větší. Film „Tajnosti" ukazuje, že
tradiční vztah muže a ženy není
sice cestou lehkou, je však cestou
nejnadějnější, poněvadž na ní člo-
věk rozvíjí důvěru, pochopení,
trpělivost a odpuštění. Tomuto vy-
znění by měl zastánce konzervativ-
ních křesťanských hodnot jen přita-
kat. A děkovat Bohu, že aspoň
někdo z umělců ve svých dílech
zachycuje, jakým požehnáním je
živá láska. 

Jiří Tengler

Nadějné „Tajnosti"

Silné ročníky sedmdesátých let
rodí, porodnice jsou přeplněné.
Vypadá to jako zpráva šitá přesně
na míru okurkové sezóně. Přesto
pro nás jedna z nejpodstatnějších,
pokud chceme své době zvěstovat
Evangelium, věci neslýchané --- a
ne se opět kulhavě pokoušet dobu
dohnat. 
Spisovatelka Hůlová si nedávno v
časopisu Respekt postěžovala, jak
je jí vlastně všudypřítomnost mla-
dých maminek (a tatínků) mezi
jejími vrstevníky nepříjemná. Je
opravdu svobodný člověk po tři-
cítce sobec, jak mnozí naznačují?
Nemůže být sobectvím právě
touha protlačit své geny i do dal-
ších generací, nebo prostě jen mít
miminko "na hraní"? Smělá úvaha
o téměř nedotknutelných věcech.
Ale řekl bych, sám otec dvou dětí,
že míří celkem přesně.

* Přelstít smrt
Co to vlastně znamená, ta oslavo-
vaná touha po pokračování rodu?
Nejspíše, že chce člověk přelstít
vlastní smrt. Že se těší představou,
že i za sto let tu bude běhat někdo
s jeho nosem, očima a třeba i tem-
peramentem. Tedy touha obejít
Boží soud nad hříšným stvořením;
dosáhnout částečně věčného živo-
ta zde na zemi vlastní vůlí, proto-
že nad tím věčným vládne Bůh.
Touha po dětech může být krásně
i vzpourou proti Stvořiteli. Vždyť
co říká Eva při narození Kaina?
"Získala jsem muže a tím i
Hospodina." Proč nezřídka rodiče
očekávají od dětí, že dosáhnou
toho, co se jim samým v životě
nezdařilo; že zopakují jejich život,
tentokrát však úspěšně? Co je ještě
horší, dítě opravdu může rodičům
sloužit jako živá hračka, tvor bez
vlastní vůle, se kterým si dělají co
chtějí --- a to třeba až do hluboké
dospělosti.

* Lépe dávat než dostávat
Na to, že vzniká tvor, kterému Bůh
svěřil vládu nad tvory, je pořídit si

děti extrémně snadné, skoro
mimovolné. Ale vychovat je ---
zde už jsou biologie s genetikou
bez odpovědi. To je náročný úkol a
břemeno na celý život. Proč to
všechno?
Tuto otázku si po letošním létě
zase jednou bude klást daleko více
lidí než dříve. Mělo by zaznít, že v
rodičovství máme příležitost růst
v obraz Boha --- jako se Bůh přímo
i skrze naše rodiče staral o nás,
když jsme se ještě ničím nemohli
vykázat, tak se o to teď budeme
pokoušet my. Na vlastní kůži mů-
žeme zakusit smýšlení Kristovo ---
že totiž blaženější je dávat než
dostávat. Nebo, že skrze dar živo-
ta staví Bůh doprostřed našeho
života dítě, abychom každý den

slyšeli: "Amen, pravím vám, jestli-
že se neobrátíte a nebudete jako
děti, nevejdete do království ne-
beského. Kdo se pokoří a bude
jako toto dítě, ten je největší v krá-
lovství nebeském. A kdo přijme
jediné takové dítě ve jménu mém,
přijímá mne."A na druhou stranu,
buďme vzpruhou lidem svobod-
ným, osamělým uprostřed dětské-
ho štěbetání. 
Vždyť "někteří nežijí v manželství,
protože se ho zřekli pro království
nebeské".
Letošního léta máme zase jednou
příležitost jít opravdu s dobou,
aniž by to bylo trapné, právě nao-
pak. Využijme ji.

Tomáš Pavelka

Pajcr, prejskáč, špičák, dláto, pemrlice, rozbrušovačka… to byly nejfre-
kventovanější výrazy, které se ozývaly v průběhu června v areálu lys-
kého evangelického sboru. Rekonstruovali jsme zde hlavní schodiště do
kostela. Pět stupňů mířících ke dveřím ze tří stran obnáší několik tun
materiálu. Na jeho převoz jsme zkonstruovali speciální nízkopodlažní
vozítko. Žulové bloky se jím vozily z "přípravny" na staveniště. Když
už se jelo, bylo to dobré. Fyzicky nejnáročnější byly ruční manipulace.
A těch nebylo málo. Naložit, složit, usadit. Když kámen neseděl, tak
znovu nahoru, odstranit závadu a potom zpátky. I tady nám ovšem
ulehčovala práci "technika". Na čtyřmetrové lešenářské trubce visela
dvě drátěná oka, do těch jsme navlékli schodišťový stupeň a už se
manipulovalo. V sedmi jsme tímto způsobem dokázali přenést i pěti-
metrákový kus.
Důvodem rekonstrukce schodiště byl jeho špatný technický stav. Beton
praskal a pouhé zamazání puklin by nebylo trvalým řešením. Vzhledem
k tomu, že toleranční sborový areál je kulturní památkou, jsme se roz-
hodli pro zásadní opravu a začali se rozhlížet po klasických materiá-
lech. Záhy se na nás štěstí usmálo. Pět schodišťových stupňů jsme obje-
vili v základní škole, ve které učíme náboženství. Nikdo už nevěděl, kde
se tam vzaly. Ležely na dvoře, protože na odklizení byly příliš těžké.
Dostali jsme je za odvoz. I další tři stupně jsme získali v souvislosti s
duchovní aktivitou. Narazili jsme na ně, když jsme v nedalekých Mi-
lovicích roznášeli nově přistěhovaným pozvání k bohoslužbám. Byly
složeny před jedním z opravovaných kasárenských baráků. Když nám
je pan stavbyvedoucí za příznivou cenu prodával, komentoval své počí-
nání slovy: "Je lepší činit dobro nežli zlo."
Zedničit v Lysé chlapi umí. Kameníka však ve sboru nemáme. Vlastně
teď už ano. Před třiceti lety jsem na vojně sloužil u protitankového
dělostřelectva a velitele děla mně dělal kameník. Když jsem  mu napsal
o úmyslu budovat schodiště a prosil ho o radu, přijel, zaučil mne a půj-
čil nám své nářadí. Celý měsíc jsem pak v průběhu týdne opracovával
materiál, v sobotu jsme společně prováděli montáž. Od kamenického
nářadí bolí ruce i záda. Současně je však ta práce nesmírně povznášejí-
cí. Člověk opracovává materiál, který svou tvrdostí a čistotou odkazu-
je k věčnosti. Tesá na něm hrany, vytlouká rovné plochy. V daném pří-
padě byla tato tvůrčí činnost umocněna ještě vědomím, že nejde o něja-
ké patníky, ale o schody do chrámu. Vůbec mně nevadilo, že se do opra-
covávání kamene nikdo z brigádníků nehrnul. Zušlechťovat žulu je
práce buď pro kameníka nebo pro teologa. 
Před položením nových stupňů jsme museli rozbourat stávající scho-
diště. Přitom jsme učinili nečekaný objev. Ani pamětníci nevěděli, že se
pod rozpraskanou betonovou vrstvou skrývají zbytky původních pís-
kovcových schodů. Jejich nalezené části jsme očistili a zakomponovali
do venkovních úprav v rámci areálu. Návštěvník ocení zejména kamen-
né lavičky, na kterých si může odpočinout a v klidu vstřebávat atmo-
sféru místa. Kamenický mistr ohodnotil při své "kolaudační" návštěvě
vykonané dílo slovy: "Na amatéry je to velmi dobré." Spokojeni jsou i
uživatelé. Už není každý schod jinak vysoký a jinak široký. Všechny
jsou takové, jaké mají být. Tím vydávají i teologické poselství: Kaž-
dému, kdo po nich přichází k bohoslužbám, naznačují, že ani to, co se
děje uvnitř chrámu, není chaotické, ale má to svou kvalitu a svůj řád.

Emanuel Vejnar

Babyboom a Evangelium

Schody

Již dlouhou dobu se prezident
Klaus ptá občanů prostřednictvím
billboardů a rovněž ve své knize,
jestli je ohroženo klima nebo naše
svoboda. Myslím, že by se měl
dočkat odpovědi. 
Jako odborník odpovídám, že sou-
hlasím se závěry mezinárodních
konferencí o klimatu. Je nesporné,
že klima Země se otepluje, to
dokazují měření, citelné je to v
posledních desetiletích. Otázkou
je, do jaké míry je oteplování způ-
sobeno lidskou činností. Časový
průběh vzestupu teploty je nápad-
ně podobný s časovým průběhem
vzestupu koncentrace skleníko-
vých plynů v atmosféře, který je
způsobený lidskou činností. Je
tedy zřejmé, že civilizace má na
globálním oteplování značný
podíl. Je pravděpodobné, že
důsledky globálního oteplování
budou závažné (vzestup hladiny
moří, tání ledovců jako zdrojů
vody, změny podmínek pro země-
dělství, bouřlivější počasí atd.).
Zhoršené životní podmínky v
některých oblastech mohou vyvo-

lat stěhování lidí a následné kon-
flikty (vzpomeňme si na Židy a
Palestince na Blízkém východě,
kde se po řadě desetiletí situace
nestabilizovala). Některé důsled-
ky zřejmě ani nedovedeme do-
myslet. Je faktem, že tato hrozba
není jediným globálním problé-
mem, a že finanční zdroje nejsou
neomezené. Je ale jistě potřebné
hrozbám důsledků globálního
oteplování čelit.
Jako občan odpovídám, že svobo-
da je cenný statek, ale nemůže být
neomezená, ať jde již o zločince,
podvodné podnikatele (viz páter
Halík: „…aby naše doba nebyla
nazývána dobou koženou a želez-
nou…"), nebo jiné nezodpovědné
konání včetně ovlivňování klima-
tu. Svoboda musí obecně končit
tam, kde se začíná škodit. To by
měl vědět a řídit se tím každý
občan demokratického státu včet-
ně politiků a státníků.

Jan Pavlík,
meteorolog,

Praha - Lipence

Klima nebo svoboda?
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Olga Zelená, žena statečná
RADA CÍRKVE BRATRSKÉ VYHLAŠU-
JE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA FUNKCI

ŘEDITELE
DIAKONIE CÍRKVE BRATRSKÉ.

Požadujeme:
Vzdělání: vysokoškolské, (příp.
VOŠ)
Praxe: nejméně dva roky v někte-
ré z vedoucích pozic v nezisko-
vém sektoru
Ostatní: dobré organizační a ko-
munikační schopnosti, znalost AJ
nebo NJ, znalost práce na PC (MS
Office - velmi dobrá úroveň)

Platové podmínky: 12. plat. tř.
dle nařízení vlády 564/2006 +
osobní ohodnocení
Termín nástupu: ve IV. čtvrtletí
2007

Strukturovaný životopis spolu s
motivačním dopisem zasílejte do
15. září 2007 na adresu: 
Kancelář Rady Církve bratrské,
Soukenická 15, 110 00 Praha 1 -
Nové Město. 
Výběrové řízení bude probíhat v
říjnu. 
Další příp. informace získáte na
tel.: 777 559 232. 

č. 38

NOEMI WWW.NOEMKA.COM
Seznamka pro věřící všech věko-
vých skupin (st. 18 let). 
Podrobné informace Vám zašleme
poštou nebo e-mailem. 
Adresa: Noemi, Na Mušce 1124, 534
01 Holice. 
Tel/sms: 00420-777222877, 
e-mail: info@noemka.com

č. 1

Inzerce

Pozvánka

Narodila se 12.10.1914 v Lounech,
otec se jmenoval Julius Fleischer a
byl tam správcem cukrovaru,
matka byla Olga rozená Soukupo-
vá, starší bratr byl Julius. Dědeček
Julius Fleischer a pradědeček Karel
Fleischer byli faráři ve Chvaleticích
nedaleko Přelouče. Jsou pochováni
na tamním hřbitově. Olga navště-
vovala rodinnou školu v Praze. V
jednadvaceti letech se vdala za
Eugena Zeleného, evangelického
faráře v Trnovanech a pak v Tep-
licích. Od ledna 1940, to už bylo za
německé okupace, za války, byl
farářem v Pardubicích a toho roku
byl kvůli kázáním zatčen gestapem.
Věděl, kdo na něho podal udání, ale
nikdy nepomýšlel na nějakou
odplatu. S pomocí právníka se
manželce podařilo, že byl po třech
měsících propuštěn. Od 1. ledna
1941 byl Zelený farářem v Javor-
níku na československém pomezí.
Manželka se čtyřmi malými dětmi
přebývala tehdy v Luhačovicích,
protože javornická fara nebyla ještě
připravena. Otec přijel za rodinou
na návštěvu a byl v Luhačovicích
23.4.1941 podruhé zatčen gesta-
pem, mezi jiným pro to, že při
Hitlerových narozeninách ho v ká-
zání vůbec nezmínil. V době zatče-

ní otce byly nejmladšímu dítěti
čtyři měsíce. Olga Zelená se manže-
la opět energicky a důsledně zastá-
vala. Podařilo se jí mluvit s ním ve
vlaku při transportu vězňů z Brna
do Prahy, podařilo se jí navštívit ho
také v Praze, kde byl vyšetřován
gestapem. Vypráví o tom v knize
Ženy z fary z roku 2006, kterou při-
pravily V. Lukášová a H. Schillero-
vá. Eugen Zelený byl odvezen do
koncentračního tábora v Dachau
nedaleko Mnichova a tam byl věz-
něn do konce války. Paní Zelená s
dětmi bydlela na faře v Javorníku a
lidé ze sboru byli na osiřelou rodi-
nu velmi hodní a pomáhali jí.
Zvláště vděčně vzpomínala na ro-
dinu Šáchovu. Posílala manželovi
do koncentračního tábora dopisy a
balíčky, do jejichž obalu vynalézavě
ukryla a zalepila další psaní. Po
válce rodina po několika měsících
odešla z Javorníka do Prahy na
Vinohrady, protože tam mezitím
nastoupil jiný vikář, pak farář
Eugen Zelený pracoval v České
diakonii a potom na synodní radě.
Narodily se další dvě dcery. Později
paní Zelená pracovala v družstvu,
kde se vyráběly elektrody. Velkou
pomocí rodině byla jedna tichá a
hodná paní. Máma Zelená měla

stále starostlivě na mysli své děti a
těšila se z vnoučat a pravnoučat.
Měla otevřené srdce pro hosty a
dovedla je také pěkně pohostit, pro
lidi, kteří utrpěli v životě křivdu,
pronásledování a věznění, pro lidi
potřebné a ohrožené. Spolu s man-
želem velmi ráda jezdila na chalu-
pu do Bedřichova v Jizerských
horách. Tam také nalezla milé lidí v
sousedství a vzájemné dobré vzta-
hy vytrvaly až do konce. Ve stáří
byla velmi trpělivá, když jí slábl
zrak a dále jí ubývalo sil. Poslou-
chala rozhlas a v něm také boho-
služby a čtené romány z magneto-
fonu. Celý život si vážila evangelic-
ké víry, měla ráda církev a pravidel-
ně se účastnila bohoslužeb ve sbo-
rech, kde byl manžel kazatelem, a
dále ve sborech v Praze na Vino-
hradech, v Jablonci nad Nisou a
jinde. Zemřela ve své chalupě v
Bedřichově v Jizerských horách 
8. srpna 2006 ve věku nedožitých 92
let. Na úmrtním oznámení jsou bib-
lická slova: 
Ženu statečnou kdo nalezne? Nebo
daleko nad perly cena její. Dověřuje
se jí srdce muže jejího. Kristus
zahladil smrt, život pak na světlo
vyvedl.

Jan Čapek

MUDr. Štěpán Rucki, CSc.: 
Je někdo z vás nemocen?
Křesťanský pohled na zdraví, ne-
moc a uzdravení.
Vydalo nakladatelství Návrat do-
mů v Praze v r. 2007.
Po více nežli dvou desetiletích stu-
dia a  práce v oblasti zdravotnictví a
17 letech řízení aktivity Sdružení
křesťanských zdravotníků podává v
recenzované knize dětský lékař a
výrazný křesťan MUDr. Štěpán Ru-
cki, CSc. celkový pohled na danou
problematiku v knižní formě.
Kniha o rozsahu 203 stránek je roz-
dělena do celkem  19 volně na sebe
navazujících kapitol.Ty jsou věnová-
ny přerůzným otázkám, s nimiž se v
dané oblasti setkáváme – jako např.
svět, ve kterém žijeme, nemoc a Boží
suverenita,  problém bolesti, uzdra-
vení z Boží moci, zázračná uzdrave-
ní – kdysi a dnes, vztah mezi uzdra-
vením a spasením, návštěva nemoc-
ných, uzdravující láska, lék na strach
ze smrti, proměnění v nepomíjitel-
nost atp.
Každá kapitola je uvedena biblickým
citátem, odkazy na literaturu a bližší
vysvětlivky jsou uvedeny ke každé
kapitole zvláště na konci knihy. Tam
je i obecný přehled literatury, z níž
autor čerpal. Kladem knihy je i pře-
hled biblických míst, kde se hovoří o
nemoci a uzdravení, a to jak uzdra-
vení ve Starém zákoně, tak zvláště
uzdravení Pánem Ježíšem Kristem –
jednotlivců i skupin - a na závěr i
přehled údajů o uzdravování v době
apoštolů (s. 182 – 187).
O zdraví a nemoci se obvykle píše
jen nestranně - „objektivně". Kladem
recenzované knihy je to, že v úvod-
ních kapitolách je uveden osobní
zážitek autora, u něhož se objevila
rakovina diagnostikovaná v mízních
uzlinách a vylíčen je boj autora s
touto diagnostikou (s. 9 – 16). Autor
věnuje na jedné straně poměrně
hodně pozornosti otázce zázračného
uzdravování, na druhé straně by by-
lo přínosem, kdyby se v knize objevi-
ly informace o tom, co se v dané
oblasti v posledních desetiletích po-

dařilo zjistit v řadě oborů bezpro-
středně s danou tematikou souvisejí-
cích (např. v psychosomatice, klinic-
ké psychologii, psychologii zdraví a
nemoci atp.), z nichž mnohé je do-
stupné již i v česky psané literatuře.
Autor má odvahu zabývat se otázka-
mi, s nimiž si čtenář Bible kolikrát
láme hlavu a neví rady – např. s otáz-
kami démonického ovlivňování zdra-
votního stavu, nemoci jako projevu

působení démonů, nemoci jako ná-
sledku prokletí atp. Autor, kterému
je blízké evangelikální pojetí těchto
otázek, se však nepřiklání k extre-
mistickým postojům a dovede vidět i
vztah mezi zdravím, nemocí na jed-
né straně a neuspořádanými vztahy
mezi lidmi na straně druhé. Kladem
knihy je i způsob zpracování proble-
matiky osobního vyrovnávání se s
bolestí, kde biblické pojetí Jobova zá-

pasu autor doplňuje vlastními –
osobními zkušenostmi (s. 63 - 64).
Celkově je možno říci, že recenzova-
ná kniha je výrazem celoživotního
zápasu autora - lékaře a křesťana
(křesťana a lékaře) - o ujasnění celé
řady otázek, které si  člověk zasaže-
ný nemocí klade. Za možnost  na-
hlédnout do tohoto zápasu a jeho
současného stavu jsme vděčni.

Jaro Křivohlavý

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ EXULANT
srdečně zve na konferenci, kterou
každoročně pořádá k připomenu-
tí významných událostí z dějin
české náboženské emigrace, živo-
ta v exilu a návratu potomků po-
bělohorských exulantů do staro-
nové vlasti. 
Letošní konference se uskuteční v
sobotu 15. září 2007 ve sboru Čes-
kobratrské církve evangelické v
Letohradě, Petříkov 201.
Dopolední program začíná v
10.00 hodin úvodní bohoslužbou
a bude pokračovat přednáškami
věnovanými letošním výročím,
která jsou spojena s českou refor-
mační minulostí. 
V polední přestávce (od 11.45 do
13.30 hodin), určené pro rozhovo-
ry, setkání a občerstvení, se usku-
teční i  valná hromada občanské-
ho sdružení EXULANT. 
Odpolední program se bude ko-
nat v Kunvaldu, v domku "Na
sboru", na místě prvního sboru
Jednoty bratrské. 
Ukončení konference předpoklá-
dáme kolem 16. hodiny.

* * *
MISIJNÍ ODBOR KOSTNICKÉ JEDNOTY
pořádá již sedmý seminář křes-
ťanské psychiatrie a pastorace s
našimi osvědčenými švýcarskými
lektorkami dr. Lýdií Šetlíkovou –
Vožehovou a Heidi Schenkerovou.

Program
* Homosexualita
* Duševní hygiena pastoračního
pracovníka
* Prorocky naslouchat – prorocky
žít!
* Naslouchání Božímu hlasu v pa-
storační službě
LITOMĚŘICE 26. – 29. ZÁŘÍ 2007
Začátek 26. 9. v 18 h, závěr 29. 9.
ve 12 h.
PŘIHLÁŠKY: 
Ludmila Hallerová, Ve vilách 7,
140 00 Praha 4 – Michle
Tel.: 241 41 41 20
e-mail: hallerova@volny.cz
Nebo (raději)
Martin Okáč
Dům křesťanské pomoci Betel,
Pražská 14/992,
412 01 Litoměřice
Tel.: 603 552 276
e-mail: martin.okac@seznam.cz

Křesťan tváří v tvář nemociRecenze

„Vyzdrojovat (si)" popř. „odzdrojo-
vat (si)" spolehlivé informace k té či
oné věci, o to v současné přemíře a
záplavě informací rozlišné hodnoty
běží především. Zejména u média
nové doby, totiž internetu, kam kde-
kdo vkládá kdeco, takže solidní in-
formace leží zasuté mezi spoustou
balastu. Zmíněným novotvarem
označuje současná čeština výsledek
určitého procesu, totiž výsledek pát-
rání po informačním zdroji (větši-
nou internetových stránkách) nikoli
odvozeném nebo druhořadém, ale
po zdroji pokud možno přímém,
prvořadém, relevantním. Odtud ten
dokonavý vid. Běží o rešerši, která
má určitý pevně stanovený cíl a kte-
rou až po dosažení onoho cíle lze
považovat za ukončenou.
I mezi češtinskými novotvary by-
chom měli kriticky rozlišovat. Zda-
leka ne všechny je třeba přejímat!
Nově vytvořené a intenzivně použí-
vané sloveso „vyzdrojovat (si)",
„odzdrojovat (si)" však označuje čin-
nost zcela legitimní a žádoucí. V
určitém specifickém novém prostře-
dí, totiž v prostředí internetu (jež
před pár desetiletími neexistovalo
vůbec a před pár lety neexistovalo
ve stávajícím rozsahu), ukazuje do-
konce stejným směrem jako huma-
nistická a reformační zásada AD
FONTES (česky: k pramenům), nám
tolik blízká a drahá. Z tohoto důvo-
du bych proti sledovanému novo-

tvaru zásadní výhrady neměl, ba
naopak.
Týdeník ET-KJ chce být ve své tiště-
né i elektronické verzi solidním, rele-
vantním, spolehlivým informačním
zdrojem. Zdrojem odkazujícím vpo-
sledu až ke zdroji zcela primárnímu,
totiž k Písmu. Snažíme se působit

tak, aby kterýkoli internetový surfař
mohl uzavřít prověřování relevant-
nosti té či oné informace o křesťan-
ství a církvích prohlášením: „Tak
jsem si to odzdrojoval a mám to
přímo ze stránek ET-KJ!"

František Schilla

Vyzdrojuj si informace!
Internetová čeština a důraz známý z reformace

Mají někteří naši premiéři i další špičkoví politici, nyní propíraní v médiích, máslo
na hlavě? Nemají. Chovají se jako většinová společnost. A tím nám jsou přeci tak
blízcí! Odložme jen stranou otázku, zda to, co koná většina, bude určitě to pravé, či
dokonce skvělé. John Fitzgerald Kennedy napsal svého času Profily odvahy, založe-
né na obdivu k těm, kteří jednali proti naladění většinového mínění. Sám přitom v
soukromém životě, jako římskokatolický křesťan, jednal proti svému vyznání.
Většinová společnost byla tehdy vůči státníkům tolerantnější než dnes, ani po jejich
soukromí tolik nepátrala jako dnes. Spíše mohla Kennedymu ublížit neúspěšná inva-
ze v Zátoce sviní, než jeho nevěry. A v čem uspěl jak nikdo jiný? Ve schopnosti jed-
nat s Chruščovem. V boji o lidská práva ve vlastní zemi. Vkladem k jasné porážce
Sovětského svazu o přistání na Měsíci. Nakonec zabránil učinit z Kuby nepřátelskou
základnu, Floridě na dostřel. To vše je nepopiratelné.
Málo platné, půjdeme-li si nechat spravit hodinky nebo boty, nebudeme zkoumat,
zda švec či hodinář je zbožný, nýbrž zda umí porouchanou věc dobře spravit.
Dobromyslný a hodný švec, leč nešika, nám je k ničemu.
Budiž našim vrcholným politikům odpuštěno? Nikoli. Jednak o nic takového nesto-
jí. Jednak jejich selhání spočívá ještě v něčem jiném, než v samotné nevěře nebo roz-
vodu. Jsou lidmi, kterým byla svěřena mimořádná moc, vliv, odpovědnost. V době,
kdy své postavení přijali, ani když šli do volební kampaně, neřekli jasně, že jsou pro
volné, nezávazné svazky mezi mužem a ženou a rodina je pro ně rozvolněným svaz-
kem nezávislých jedinců. V takovém případě by se zachovali čestně, jejich program
by si možná získal voliče, byť by se nám to nemuselo líbit. Naši politici však vystu-
povali jak pomník soudržnosti, solidnosti, garanti tradičních hodnot. Nechali se
svými manželkami veřejně obdivovat, s rodinami fotit na reklamních poutačích. A
právě to od nich bylo křivé a nikdo už to z nich neodpáře. 

Jan Kašper

Manželství, nevěra, moc a vliv


