
OČI VŠECH S NADĚJÍ VZHLÍŽEJÍ
K TOBĚ

A TY JIM V PRAVÝ ČAS
DÁVÁŠ POKRM. 

OTVÍRÁŠ SVOU RUKU
A VE SVÉ PŘÍZNI SYTÍŠ VŠECHNO, 

CO ŽIJE. 
Žalm 145,15n

Co všechno máme před očima.
Tolik věcí, možností, nabídek.
Evangelium je mezi nimi pouze
jednou z mnoha. Ale rozhodli jsme
se pro ně a máme tak před očima a
ve svém srdci také cestu, kterou
prošel svým životem Ježíš Kristus.
Tu cestu, kterou nám otevřela a
každý den otevírá Boží štědrá láska
a jeho milosrdná přízeň.
To si smíme uvědomit zvláštním
způsobem, když slavíme díkůči-
nění. Reformační tradice zařadila
slavnost díkůčinění do podzimní-
ho času. Odkazuje nás to až ke sta-
rozákonním slavnostem. Úroda z
polí, sadů a zahrad, také z vinic, je
sklizena - a my jsme za to vděčni.
Máme přitom před očima obraz
Boží štědré ruky; Hospodina, sta-
rostlivého hospodáře, který „ote-
vírá svou ruku a ve své přízni sytí
všechno, co žije". Za to děkujeme.
Za sílu svých rukou, za schopnost
těžit svou prací prostředky ke
každodennímu životu.

A ještě za mnohem víc děkujeme.
Za to, že nás evangeliem Bůh vede
Kristovým směrem. Nenechává
nás zahledět se soběstředně do
svých schopností ani do zručnosti
svých rukou. Dává orientaci, nene-
chává nás na pospas našim úzkos-
tem, vyvádí z rezignace. Otevírá
nadějnou možnost spolu s druhý-
mi usilovat a zápasit o nadějnou
budoucnost i pro generace svých
dětí a vnuků. Přivádí do společen-
ství církve. Za to všechno jsou naše
díky. To všechno máme před očima
při díkůčinění.
„Oči nás všech s nadějí vzhlížejí k
tobě, Hospodine, vždyť ty dáváš v
pravý - ve svůj  - čas pokrm." Sytíš
nás tělesně i vnitřně. Za to všech-
no děkujeme. Do své péče a příz-
ně zahrnuješ celé své stvoření,
všechno živé. Díky, Pane, že pro
nás otevíráš svou budoucnost a že
máš pro nás a pro naše schopnos-
ti další úkoly.

Jaroslav Fér

Evangelický
týdeník
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Poselství k Díkůvzdání

Vděčnost znamená více než určité
konstatování. Skutečná vděčnost
ovlivňuje postoje, myšlení a jedná-
ní. Víme, že celé stvoření je funkč-
ním celkem, k němuž my, lidé, pat-
říme a který můžeme – zevnitř –
ovlivňovat. A to také činíme, avšak
žel, že z větší části destruktivně.
Spotřebováváme více, než je země 
s to obnovovat, produkujeme více
odpadů, než je země s to absorbo-
vat. Je v možnostech člověka naru-
šit onen zmíněný úžasný stabilitu
zajišťující mechanismus Země. Vděč-
nost za stvoření znamená postavit
se vědomě proti tomuto počínání a
působit konstruktivně: o stvoření
pečovat a vzdělávat je.
Co to však konkrétně znamená? Na
tuto otázku neexistuje jednoduchá
odpověď. A protože se týká Božího
díla, nemůže nechat Boží lid neteč-
ným. Je to důležité téma pro církev.
Velice záleží na našem postoji a jed-
nání. Záleží na něm stále. Přesto
však je dobré si tyto skutečnosti při
určitých příležitostech zdůraznit.
Evropská křesťanská environmen-
tální síť každoročně vyzývá církve
ke konání dnů vděčnosti za stvoře-
ní, a to v průběhu září a října. Toto
období začíná 1. zářím, které je v
pravoslavných církvích "dnem vděč-
nosti za veliký dar stvoření a proseb
za jeho zachování a obnovu", zahr-
nuje svátek sv. Františka, muže,
který předběhl svou dobu o více
než osm set let tím, že si už tehdy
uvědomoval ohromnou hodnotu
Božího stvoření jako celku, a leží v

něm i ty neděle, kdy se v evangelic-
kých sborech slavívá díkůvzdání za
úrodu. Ekologická sekce České
křesťanské akademie se od r. 2000 
k této iniciativě Evropské křesťan-
ské environmentální sítě připojuje a
spolu s Ekumenickou radou církví
a s Mezinárodním ekumenickým
společenstvím vyzývá farní spole-
čenství, sbory, náboženské obce,
kroužky křesťanské mládeže a další
formální i neformální skupiny křes-
ťanů, aby v tomto období pořádaly
různé akce vyjadřující vděčnost za
stvoření. 

Člověku je svěřen úkol o Boží stvo-
ření pečovat. Nejde o úkol malý, a
současné problémy ukazují, že jeho
plnění zůstáváme mnoho dlužni. Je
třeba, aby všichni, kdo si tuto sku-
tečnost uvědomují, ať se za křesťa-
ny považují či nikoli, ať patří k
některé církvi či nikoli, svorně toto
poslání uskutečňovali. K vděčnosti
za stvoření patří i vděčnost za
všechny – v duchu sv. Františka
řekněme – sestry a bratry, kdo se
pro stvoření angažují.

RNDr. Jiří Nečas
(redakčně zkráceno)

Reformu – dá-li se to tak nazvat – nám schválili. Nejvíce diskusí se
vedlo o otázce, na kterou nikdo odpověď nezná, leč kdekdo se k ní
vyjadřoval: Komu se bude dařit lépe a komu hůře. Vynechávaly se
ovšem diskuse o otázkách věru podstatných: Poroste ekonomika o
dvě procenta, nebo o sedm procent? Bude inflace dvouprocentní,
nebo pětiprocentní? A jaká bude kombinace růstu ekonomiky a růstu
inflace? Podle toho se budeme mít možná všichni lépe nebo všichni
hůře.
A už zcela mimo zřetel zájmu zůstávaly otázky, kde by se dalo ušetřit
nejvíce, a to na nejtučnější složce státního rozpočtu, na mandatorních
výdajích.
Zmíním jen dvě zajímavé skutečnosti, které jsem se dověděl v posled-
ní době.
Mluvil jsem s člověkem, který byl před několika lety náměstkem
ministra zdravotnictví. Nebudu říkat, za jaké vlády, protože to není
ani trochu důležité. Do jeho agendy mimo jiné spadaly invalidní
důchody. Říkal mi, že na ministerstvu se dobře vědělo, jak se v této
oblasti švindluje – neoprávněně proplácené invalidní důchody při-
pravují náš stát řádově o miliardy korun. Jenže boj s tímto jevem je
prý velmi těžký. Omlouvám se všem, které bolí záda a podotýkám
předem, že k těmto lidem také patřím. Nicméně od tohoto muže jsem
se dověděl, že téměř polovinu invalidních důchodů dostanou lidé „na
plotýnky". Proč? Protože tam se švindlování dokazuje nejhůře.
A nyní skutečnost druhá: V jednom moravském městečku o 2 788
obyvatelích nedávno zrušili vojenský útvar, kde pracovalo 220 vojáků
z povolání. Tři měsíce po zrušení útvaru jich bylo stále přes sto v
zaměstnaneckém poměru, protože byli „dlouhodobě nemocní". V
místě i v okolních obcích bylo veřejným tajemstvím, že se o to posta-
ral doktor ze sousedního městečka, který tyto „nemocenské" ochotně
psal. 
Myslím, že jako křesťané bychom nemuseli ztrácet příliš mnoho času
spory o otázky, které lépe vyřeší ekonomové. Jak ale pomoci vyřešit
uvedené jevy? Co kdybychom si začali lámat hlavu touto otázkou?
Odplata za hřích je smrt, praví Písmo. Mimo jiné ale také platí: hřích
je velice drahý. Můžeme rovněž říci, že odplata za (sociální) hřích je
vysoká státní zadluženost.

Dan Drápal

Kde začít šetřit?

Proč zveme ke konání 
dnů vděčnosti za stvoření ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

AKTUALITA

Začátkem září se konal postgradu-
ální kurz Českobratrské církve
evangelické v Daňkovicích. Pod-
nětné byly teologické přednášky
novozákoníka Jiřího Mrázka a reli-
gionisty Pavla Hoška. Zpestřením
byla účast speciální pedagožky a
psychoterapeutky Martiny Skle-
nářové i ministra životního prostře-
dí Martina Bursíka. Soustřeďme se
na neteology. 
Psychoterapeutka nás zaujala hlu-
bokým vhledem do práce se závis-
lými. V následném rozhovoru nás
překvapila odpovědí na otázku
ohledně současné péče, věnované
gamblerům. Záchytná síť pro ně
prakticky neexistuje. Léčení, či ko-
munitní péče, podobné těm pro

alkoholiky a drogově závislé, schá-
zí nejen u nás, nýbrž i ve světě.
Ohromným problémem je postoj
našich radnic, jež v daních z provo-
zu heren mají podstatné zisky pro
svůj rozpočet. Proto nemají zájem
provoz heren omezit. Také dotyčné
lobby ovlivňují naše zastupitelstva
na všech úrovních.
Pan ministr ohlásil přednášku vě-
nující se energetice a také se tématu
důsledně držel. Je to skutečně jeho
parketa. Zřejmě udivil tolerantněj-
ším postojem k jaderné elektrárně v
Dukovanech, jejíž provoz označil
za bezpečný, schází jí jen „příkrov"
proti teroristickým útokům. Ohled-
ně železniční dopravy připustil, že

(Nejen) místopředseda vlády mezi faráři

Dokončení na str. 2
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AFRICKÝ KŘESŤANSKÝ VŮDCE VARUJE PŘED OPAKOVÁNÍM CHYB V DARFÚRU
(Nairobi, 9. 8. 07 – ENI) Reverend Mvume Dandala, generální tajemník
Celoafrické konference církví, upozornil, že je třeba vyřešit základní
příčinu konfliktu v problematickém regionu západního Súdánu – v
Darfúru, jestliže se nemají opakovat chyby z minulosti. „Jsme velmi
rádi, že povolání 26 tisíc vojáků mezinárodních sil OSN do Darfúru se
silným mandátem přineslo ovoce.", řekl reverend Dandala. „Mír v
Súdánu je velkým vítězstvím pro Afriku, pro obě spoločenství konti-
nentu – muslimy i křesťany.", řekl Dandala v Nairobi. Celoafrická kon-
ference církví je největším ekumenickým sdružením církví na africkém
kontinentu.

ASIJŠTÍ KŘESŤANÉ VYZÝVAJÍ ČÍNU, ABY ZABEZPEČILA V ZEMI SKUTEČNOU
SVOBODU VYZNÁNÍ VÍRY
(Hongkong, 16. 8. 07 – ENI) Rok před otevřením olympiády v Pekingu
žádají křesťanští představitelé Hongkongu Čínu, aby zabezpečila sku-
tečnou náboženskou svobodu v zemi. „Peking se snaží vyvolat dojem,
že situace dodržování lidských práv se zlepšuje, když se uchází o mož-
nost zorganizovat Olympijské hry v roce 2008. Navzdory tomu chybějí
podstatné známky, které by poukazovaly na to, že situace lidských práv
se opravdu zlepšuje," pověděl pro agenturu ENI reverend Kwok Nai-
Wang, poradce Asijské křesťanské konference. 

Ekuména vo svete 35/2007

3. EVROPSKÉ EKUMENICKÉ SHROMÁŽDĚNÍ, SIBIU, RUMUNSKO 4.-9. 9. 2007

3. Evropské ekumenické shromáždění je iniciativou, na kterou se evrop-
ské církve připravovaly poslední dva roky. Setkání v rumunském městě
Sibiu předcházel proces duchovní pouti se zastávkami v Římě, Witten-
bergu a Stuttgartu a s aktivitami na místní úrovni po celé Evropě.

EVROPSKÁ EKUMENICKÁ SHROMÁŽDĚNÍ – OD BASILEJE PO SIBIU
V dnech 4. až 9. září se v rumunském městě Sibiu uskutečnilo v pořadí
už 3. Evropské ekumenické shromáždění. Setkání, na kterém se sešlo
více než 3000 delegátů, pozvaných hostí a dalších účastníků ze všech
zemí Evropy a širokého spektra křesťanských tradic, je společnou inici-
ativou Konference evropských církví a Rady Evropských biskupských
konferencí. První takové shromáždění se uskutečnilo v červnu 1989 v
Basileji ve Švýcarsku. Úspěch setkání v Basileji inspiroval zorganizová-
ní 2. Evropského ekumenického shromáždění v roce 1997 v Grazu v Ra-
kousku. Letošní setkání se neslo pod ústředním tématem „Světlo
Kristovo osvěcuje všechny - Naděje pro obnovu a jednotu v Evropě".

JEDNOTA CÍRKVÍ JE DNES TŘEBA VÍC NEŽ KDYKOLI DŘÍVE
(Sibiu/Ženeva, 5. září 2007 – ENI) „Dnes víc než kdykoli dříve je cítit
potřebu jednoty církví v Evropě. Sjednocené církve musí přinášet svě-
dectví o budoucnosti, která přesahuje vizi společné ekonomické a poli-
tické budoucnosti. Jejich jednota musí být svědectvím o budoucnosti, v
které hojnost života v Ježíši Kristu je nadějí pro všechny lidi všude na
světě," řekl reverend Samuel Kobia, generální tajemník Světové rady
církví na zahajovacím plenárním zasedání 3. Evropského ekumenické-
ho shromáždění v Sibiu v Rumunsku. Ve svém projevu k 2500 delegá-
tům a ostatním oficiálním účastníkům z takřka všech evropských církví
dále zdůraznil, že „církve na celém světě jsou připraveny stát po boku
církvím Evropy", zvláště v jejich nelehké úloze tváří v tvář sekularizaci.

EVROPSKÉ PROTESTANTSKÉ CÍRKVE POTVRDILY ZÁJEM O DIALOG S ŘÍMSKÝMI
KATOLÍKY
(Sibiu, 6. 9. 2007 – CPCE) Na svém valném shromáždění na podzim
minulého roku delegáti 105 evropských protestantských církví sdruže-
ných ve Společenství protestantských církví Evropy, známém pod
názvem Leuenberské společenství, podpořili zahájení dialogu
Společenství s římskokatolickou církví. Poslední týdny však ukázaly, že
partneři vnímají základy ekumenického dialogu rozdílně. Tváří v tvář
této situaci zdůraznil prezident Společenství protestantských církví
Thomas Wipf nevyhnutelnost dialogu a znovu potvrdil pozvání ke spo-
lečným rozhovorům. Udělal tak ve svém projevu k delegátům shro-
máždění v Sibiu v duchu ústředního motta setkání „Světlo Kristovo
osvěcuje všechny".
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Plíživý katolicismus
Pozorné zkoumání dokumentů 2.
vatikánského koncilu prozradí, že
přesvědčení o vlastní jedinečnosti a
naopak nedostatečnosti ostatních
církví, které zaznívá z nedávného
papežova prohlášení, je již zde vyjá-
dřeno v podstatě stejnými slovy. S
jemnou ironií poznamenejme, že
společných prvků s katolíky má
naše víra začasto více, než kolik jich
papež uvádí. Zejména s katolicis-
mem před druhým Vatikánem.

Vyslechnout mši
Nejzřejmější je to na bohoslužbě.
Když například začasto zpěv du-
chovního z čiré nutnosti výrazně
přebíjí zpěv shromáždění, vzpomí-
nám si na starý katolický výraz pro
účast na bohoslužbě --- „vyslechl
mši". Anebo rozšířený odpor k od-
povědím shromáždění na slova
předsedajícího: Místy není slyšet
amen ani za slovy Písma, o nějakém
"Vzhůru srdce! --- Máme je u Pána"
si můžeme nechat zdát jen v divo-
kých liturgických snech. Hojnější od-
povědi shromáždění přitom oproti
běžné představě nejsou něčím tra-
dičně katolickým, právě převážně
pasivní účast lidu byla jednou z
hlavních věcí, které „modernizační"
koncil napravoval. 

Staronové biřmování
Co platí o Slovu, platí ještě více o
svátostech. Křest je v obecném chá-
pání často zastiňován konfirmací,
která přece teprve zakládá plné člen-
ství ve sboru. Křest je jen nedostateč-
ným počátkem, plným křesťanem se
člověk stává až osobním uvědomě-
ním, stejně jako v katolickém biřmo-
vání (lat. confirmatio). Takové „con-
firmatio" reformovaná církev po
právu zrušila jako svátost ustanove-
nou nikoliv Bohem, ale lidmi. Je tře-
ba vrátit křtu zásadní důležitost a
konfirmaci ten smysl, který vedl k
jejímu znovuzavedení --- jako svě-

dectví o působení Ducha, který od
samého křtu vede křesťana ke zna-
losti pravd víry.
Přímo pozdně středověké zážitkové
pojetí pak připomíná „sváteční vy-
sluhování" večeře Páně. Zarážející je
už výsadní postavení „svátku" v cír-
kevním roce. Vždyť nakonec i sou-
časný katolicismus přijal reformační
zásadu, že neděle stojí svou sváteč-
ností vysoko nad ostatními připo-
mínkami dějin spásy (reformovaní
zpočátku ani jiné svátky neuznáva-
li). U nás jsou však Vánoce pořád
něco víc než běžná neděle. Argu-
ment o zevšednění Večeře vlastně
říká, že svátosti jsou něco více než
Slovo. Slovo tu pohanu zevšednění
unést může, svátost je na to příliš
posvátná. Večeře Páně je tak zcela
neevangelicky jakýmsi speciálním
zázračným zážitkem, ne potřebným
každotýdenním ujištěním o Božím
odpuštění, o milosti, která je zákla-
dem reformovaného křesťanství.

Spravedlnost ze skutků
Lze se potom divit, že správné skut-
ky stojí v očích mnohých výše než
správná víra? „Ať si každý věří po
svém, hlavně že je víra vidět na jeho
životě," slýcháme často. Z toho ply-
ne přesvědčení, že práce v různých
pomáhajících profesích je nějak více
křesťanská. Podobně pro středověk
byli mniši více křesťané než ostatní.
Právě reformace však přišla s ujiště-
ním, že poctivá práce na všech mís-
tech je pravou bohoslužbou všední-
ho dne.

Duchovní jako prostředník
Rozlišování mezi „povoláním" a
„zaměstnáním" je nejzřetelněji vidět
na postavení duchovních v církvi.
Jsou zcela otevřeně stavěni na místo
prostředníků mezi Bohem a lidmi.
Do kostela se totiž v běžné řeči chodí
„na někoho", nikoliv „do shromáž-
dění" Božího lidu. Originalita míst-

ního duchovního není vázána vy-
znáním celé církve a právě ona silně
formuje názory věřících. Naopak an-
tipatie k duchovnímu se bere za
platný důvod neúčasti ve sboru či
dokonce odchodu z církve. Běžná je
pasivita věřících v duchovních vě-
cech. Jako by jen farář byl na tyto
věci odborníkem a křesťanem byl
jakoby zástupně za lid. Stejně tak
viditelná, mezilidská jednota církve
stojí nad jednotou ve víře. Raději
mlčíme, jen aby v církvi nevznikly
spory. Stejně tak katolicismus upřed-
nostňuje všeobjímající jednotu círk-
ve před pravdou a svatostí.

Novodobé magisterium
Po staletí bylo naší hlavní výhradou
proti katolicismu, že je lidu odnímá-
no Písmo; dnes se ho vzdáváme do-
brovolně. Biblické hodiny se chápou
jako setkání starší generace. Nároky
Písma se stávají nepříjemnými.
Právo vykládat Písmo nakonec pře-
bírá od lidu samozvané „magisteri-
um" profesorů biblistiky. Má se za
to, že bez znalosti odborných metod
výkladu, dobového pozadí a původ-
ních jazyků není Písmo samo o sobě
srozumitelné. Laik a (nakonec i prů-
měrný farář) jsou odsouzeni k přije-
tí hotových soudů odborníků. Od
nich přejaté myšlenky potom sku-
tečně slyšíme všude a stále dokola:
„Desatero jako směrovky ke svobo-
dě, autentické Ježíšovy výroky ver-
sus církevní tradice, dobová podmí-
něnost etiky Pavlových epištol apod."
Jako bychom se tedy dlouhodobě
sunuli k mrtvému bodu, ve kterém
se nacházela katolická církev před 
2. Vatikánem a od kterého se poma-
lu odrazila ke klopotné reformě. Na
nápravě je potřeba vytrvale praco-
vat, abychom nakonec také my ne-
potřebovali svůj vlastní „revoluční"
2. Vatikán.

Tomáš Pavelka

Vy jste byli povoláni 
ke svobodě, bratři. 

Jen nemějte svobodu za příležitost 
k prosazování sebe, 

ale služte v lásce jedni druhým.
Galatským 5,13

Co znamená svoboda, nad tím se
apoštol Pavel zamýšlí tolikrát, že ji
lze pokládat za jeden z jeho ústřed-
ních termínů. Nemyslí tím na svo-
bodu vnější, společenskou. Už sta-
letí před ním si řecké myšlení všim-
lo, že vedle vnější nesvobody může
být člověk také vnitřně spoután.
Čím? Předsudky, zvyky, psychický-

mi zábranami, očekáváním od dru-
hých a podobně. A apoštol také
rozumí křesťanské svobodě jako
osvobození od zábran. Jaké zábra-
ny galatské křesťany omezovaly?
Stručně řečeno: v maloasijských
sborech tomu bylo takto: mnozí
znali svědectví o Bohu Abrahamo-
vu, Izákovu i Jákobovu, a to ze Zá-
kona Mojžíšova. Pro dosud pravo-
věrné poslušnost Boží spočívala v
poslušnosti Zákona. Bylo třeba Zá-
kon Mojžíšův znát a jeho předpisy
svědomitě dodržovat. Tak se to
Bohu líbí. Avšak tu přišel Kristův

svědek s překvapivě novým výkla-
dem poslušnosti Boží. Je zde prý
ještě vyšší hodnota než Zákon
Mojžíšův. Totiž milost Kristova. To
je na pováženou. Neznevažuje on
tím Mojžíšův Zákon? 
Neznevažuje, on jej bere velmi váž-
ně. Dokonce ještě vážněji než ti
zastánci Zákona. Právě proto, že jej
bere velmi důsledně, zjišťuje, že je
vlastně nesplnitelný. "Ve své nej-
vnitřnější bytosti s radostí souhla-
sím se zákonem Božím; když však
mám jednat, pozoruji, že jiný zákon
vede boj proti zákonu, kterému se
podřizuje má mysl, a činí mě zajat-
cem zákona hříchu, kterému se
podřizují mé údy. Jak ubohý jsem to
člověk!" (Římanům 7, 22.23) Proto
není jiné cesty k lásce Boží než
Kristova milost. A opřete-li se o ni,
jste svobodní od Zákona, zvěstuje
apoštol.
Po jeho odchodu z galatských sbo-
rů přišli jiní, kterým přesto taková
zvěst připadala jako potupa Záko-
na, jak mu celý život rozuměli. Ne-
mohli se smířit s tím, že by bylo
ještě něco nad Zákon. Jestli to byli
takoví, kteří apoštola osobně nesly-
šeli a jeho poselství měli z druhé

Z církví u nás i ve světě

Má svoboda končí, 
kde začíná svoboda druhého?

stát investicemi buduje přednostně
silnice. Pozoruhodnou byla jeho
odpověď na otázku týkající se
ČEZu. Chystanou ztrátu dvoutřeti-
nové, bezpečné kontroly nad spo-
lečností odůvodnil nutností získat
nejméně 30 miliard korun, které
schází do rozpočtu (!). V sevřeném
čase se téměř nedostal pan ministr
k jiným, politickým tématům. Ne-
věděl o tom, že na internetu jsou v
češtině vedle seznamů židů a mí-
šenců v politice daleko závažnější

fašistické a rasistické materiály (i
celé knihy ke stažení), včetně tvrze-
ní o osvětimské lži a popírání ply-
nových komor. Odkázal na zájem
své strany o tyto věci a složitost
dané problematiky.
Ponorem do teologických témat i
přesahem do jiných polí našeho
světa si oblíbený kurz drží svou
úroveň a zájem účastníků. Snad v
náznaku, byť jen několika perlička-
mi, zaujal i čtenáře našeho listu.

Jan Kašper

Dokončení ze str. 1

(Nejen) místopředseda vlády mezi faráři

NAD BIBLÍ

Dokončení na str. 4Místopředseda vlády Martin Bursík na farářském kurzu. Foto: Jan Kašper
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Když jsem ze sebe soukal tuto větu
poprvé, připadal jsem si trapně.
Bylo to na jaře roku 1972 v Tho-
mayerově nemocnici v Praze – Krči.
Tři psychologové tu tehdy zjišťovali,
zda zájemci o studium teologie ná-
hodou nepatří někam jinam nežli na
bohosloveckou fakultu. Moji budou-
cí spolužáci, kteří absolvovali poho-
vor přede mnou, zdůvodňovali
svou přihlášku zájmem o obor, tou-
hou číst biblické texty v původních
jazycích a snahou najít odpovědi na
otázky, kterým dosud nerozumějí.
Mohl jsem něco z toho zopakovat.
Ale dobře, že jsem to neudělal. Asi
bych si připadal ještě trapněji a ti tři
ostříži by mě nejspíš stejně prokouk-
li. Ke studiu teologie mě opravdu
nepřivedla ani touha po vzdělání,
ani představa, že se přede mnou
otevře cesta nějaké "vyšší duchov-
nosti". Ne že by mne studium ne-
zaujalo. Když jsem se k němu hlásil,
znamenalo pro mne však jen nutnou
přípravu pro to, abych mohl vrátit,
co jsem přijal a co jsem vrátit chtěl.
Teď už to zvláštní fluidum, které
mne v duchcovském sboru takto
ztvárnilo, dokážu pojmenovat. Byla
to "moc bezmocných". Ta moc měla
dva základní rozměry: lásku a ne-
mohoucnost. Cítil jsem se mezi
lidmi, s nimiž jsem se na faře od útlé-
ho dětství setkával, jako mezi svými.
Sbor byl pro mne velkou rodinou,
světem ve světě. To jistě souviselo s
tehdejší společenskou situací, která
církev do této opouzdřenosti tlačila.
"Náš svět" ovšem nebyl nějakým di-
sidentským spříseženectvím. Tvořili
ho lidé, které prostě evangelium
ztvárnilo tak, že se měli rádi, důvě-
řovali si a radovali se ze života. S no-
stalgií vzpomínám na úžasnou plu-
ralitu onoho miniaturního společen-
ství, ve kterém vedle sebe při boho-
službách sedával signatář Charty a
člen KSČ. A mně to připadalo doce-
la normální. Prostě se v té naší mod-
litebně naplňuje, co píše prorok Iza-
iáš o čase, kdy "tele a lvíče i žírný
dobytek budou spolu a malý hoch je
bude vodit".
Nikde jinde jsem už tuto podmani-
vou atmosféru bezprostřednosti, dů-
věry a svobody, v církvi nezakusil.
Pravda, nemohoucnosti je v ní stále
víc. Bez lásky však nemohoucnost
není podmaňující, nýbrž odpuzující.
Duchcovská nemohoucnost v sobě
měla vedle lásky dokonce ještě ja-
kousi noblesu. Nebyla ufňukaná,

ušmudlaná, neloudila. Je pravda, že
takto vysoko zdviženou laťku drželi
zejména moji rodiče. Údržba modli-
tebny, fary, jejího okolí a do určité
doby i kostela ležela především na
nich. Když chyběly peníze, tak jsme
vzali káru a jeli na haldu vybírat
uhlí. Od patnácti let jsem k té "nob-
lese" začal přispívat i já. V průběhu
září jsem vždycky nastartoval pio-
nýra, objížděl na něm okrajové členy
sboru a vybíral od nich salár. Někdy
jsem vzal s sebou kytaru a zazpíval
jim písničku. Nejdelší trasa vedla do
Libčevse. Z ní jsem pravidelně při-
vážel domů tašku hrušek. Po dobu
asi pěti let, co jsem takto vyjížděl,
platil Duchcov za "bohatý sbor".
Když se pan ředitel gymnázia do-
zvěděl, že jsem si podal přihlášku na
Komenského evangelickou bohoslo-
veckou fakultu, nenechalo ho to
klidným. Pro školu ve "městě revo-
lučních tradic", jak se tehdy Duch-
cov prezentoval, to jistě nemohla být
dobrá vizitka. Několikrát si mne za-
volal a rozmlouval mně to. Poslední
rozhovor zakončil jasnou nabídkou.
Navrhl mně, že pokud přihlášku na
teologii stáhnu, garantuje mně přije-
tí na práva. To bylo samozřejmě
lákavé. Prestižní škola a jistota přije-
tí proti nejistotě přijímacího pohovo-
ru. Ale s díky jsem odmítl. Ačkoli
jsem nabídnutý "úplatek" nepřijal,
musím dosvědčit, že se ke mně pan
ředitel nepřestal chovat korektně.
Při přijímacím pohovoru dokonce
vyšlo najevo, že jsem jako jediný ze
všech uchazečů dostal ze střední
školy doporučení ke studiu. Vzhle-
dem k tehdejší převrácené době si
ovšem nejsem jistý, jestli to pro mne
bylo plus nebo minus.
Důležitou motivační předehrou pro
podání přihlášky na teologii bylo
mé angažmá ve skupině mládeže.
Ta ve sboru vykrystalizovala kolem
bigbítu, který jsme dali dohromady
se třemi kamarády. Vzpomínám,
jak jsem si vypisoval lidi z křestní
matriky a zval je na faru. Někteří
skutečně přišli. K nim se přidali asi
dva mí vrstevníci, kteří se občas
objevovali na bohoslužbách, a zby-
tek tvořili přátelé a známí. Počátek
našeho setkávání se nesl ve zname-
ní "parťáctví". Postupně se však vy-
tvářela užší vazba k církvi. Někteří
lidé v souvislosti s tím odešli, jiným
to naopak připadlo zajímavé. Jez-
dili jsme na akce pořádané seniorá-
tem, navázali jsme kontakt i s evan-

gelickou mládeží v německém
Hermsdorfu. Transformace našeho
společenství se odrazila i ve změně
názvu bigbítu. Z "The Flowers"
jsme se přejmenovali na "Contact".
V průběhu asi čtyř let prošlo sku-
pinou duchcovské mládeže kolem
dvaceti lidí. Soudím-li podle sebe,
mají na tu dobu krásné vzpo-
mínky.
Zmíněná "moc bezmocných" vyza-
řovala například z dlouholetého
kurátora sboru, truhláře Jaroslava
Randáka. Dodnes ho vidím, jak se
neděli co neděli belhá o berlích na
bohoslužby. Po nich vždycky v kan-
celáři s bratrem Střelcem spočítali
sbírku a pak spolu s mým tatínkem
všichni tři snili o době, kdy bude
sboru naše modlitebna malá. Rád
jsem tam pobýval s nimi a poslou-
chal je. V jejich společnosti jsem se i
já naučil snít. Ale nejen snít. Naučil
jsem se i tomu, že víra vede k nasa-
zení. Když začalo stěny modlitebny
pokrývat dřevěné obložení, věděl
jsem, že latě na něj vyrábí ten invali-
da Randák zavěšený ve speciálním
úchytu. Co nedělal za peníze, to
udělal pro sbor zadarmo. Projevy
tohoto druhu si mne podmaňovaly.
Nesly na sobě punc oběti. Čím méně
byly - pro slabost těch, kteří je přiná-
šeli - ve svém výsledku efektivní,
tím větší jsem cítil nutkání přispě-
chat na pomoc.
Nejmocnější zbraň duchcovských
bezmocných však byla ještě silnější-
ho kalibru. Všichni, s nimiž jsem se
ve sboru setkával, reprezentovali
poslední článek své rodiny. Buďto
děti neměli nebo se jejich děti od
sboru odtáhly. I ti nejvěrnější chodili
na bohoslužby sami. Myslím, že
jsem si to nenamlouval, že do mne
skutečně promítali své touhy a am-
bice, které se nenaplnily v jejich
dětech. Ač nikdy nevyslovené, bylo
to tak naléhavé, že tomu nešlo odo-
lat. Nechtěl jsem je zklamat, jako
jejich děti. Cítil jsem přitom, že ke
kompenzaci tolika tragických údělů
nestačí jen chodit v neděli na boho-
služby, že je třeba učinit mnohem
víc. Proto jsem nemohl panu řediteli
na jeho lákavou studijní nabídku
kývnout. Nebylo v tom nic opozičně
politického. Nedovolilo mně to
vědomí odpovědnosti, kterou jsem
měl vůči své "velké rodině". Každé
kázání, které píšu, je dodnes splát-
kou toho, co jsem kdysi přijal ve
svém rodném sboru.

Emanuel Vejnar

Chtěl bych vrátit, co jsem přijal

Dvojí výročí slavil sbor ČCE v Ma-
riánských Lázních letos v létě.
Nejprve to bylo 24. června, kdy
uplynulo sto padesát let od otev-
ření evangelického kostela, pů-
vodně ovšem sloužícího jen lázeň-
ským hostům. 
Za přítomnosti četných hostí z
okolních sborů a z partnerského
sboru v Tirscheneuthu kázal při
slavnostních bohoslužbách sy-
nodní senior Joel Ruml. Jménem
synodní rady pozdravila shro-
máždění synodní kurátorka Ma-
hulena Čejková. Mezi řečníky
byli i starosta města pan Zdeněk
Král a někdejší dlouholetý farář
ThDr. Zbyněk Laštovka. PhDr.
Eva Melmuková pak ve velmi
poutavé přednášce o vývoji vzta-
hů mezi českými a německými
evangelíky již od dob české refor-

mace připomněla, za jak nesnad-
ných podmínek byl kostel budo-
ván. Povolení ke stavbě bylo totiž
získáno až na osobní intervenci
pruského krále Friedricha Wil-
helma IV., jenž také nesl nemalou
část nákladů. Podle zákonů, plat-
ných až do r. 1861, musel být kos-
tel nenápadný a nesměl mít věž a
zvony. Po druhé světové válce
připadl kostel ČCE. Dnes jsou bo-
hoslužby dvojjazyčné, účastníků
německy mluvících bývá o sezó-
ně velký počet. Kostel je po archi-
tektonické stránce i výtvarně
pozoruhodný. Průčelní obraz
žehnajícího Krista s kalichem v
levé ruce je pro původně luterský
chrám nezvyklý. Byl snad malíř
nadán jasnozřivostí a tušil, kdo
bude jednou kostel užívat? Či
šloo jeho teologickou výpověď?

Druhé výročí bylo rovněž kulaté:
šedesát let od založení samostat-
ného sboru ČCE. 
Na ně jsme vzpomínali při shro-
máždění 26. srpna při kázání prv-
ního faráře ThDr. Jiřího Ottera,
který působil v Mar. Lázních bez-
mála dvacet let. 
O týden později byly slavnostní
bohoslužby v kazatelské stanici
Tři Sekery. Bratr Otter připomněl,
jak svízelné byly začátky nově
vzniklého pohraničního sboru a co
práce, dnes už těžko představitel-
né, ale přesto radostné, leželo
tehdy na bedrech duchovního
správce rozsáhlé diaspory. Slav-
nostnost okamžiku byla podtrže-
na vystoupením třísekerského
pěveckého sboru.

Jaroslav Kraus

(Film Hlas moře o otázkách eutanazie)

„Naučit se mlčet." – Tato výzva zazněla v ET-KJ na přelomu tisícile-
tí během polemiky v souvislosti s historickým utrpením Židů.
Zaznívá takto doslova i ve filmu Hlas moře (Mar adentro) španěl-
ského režiséra Alejandra Amenábara z roku 2004. To samozřejmě
neznamená, že by španělský režisér opisoval z našeho týdeníku
nebo účastníci zmíněné polemiky opisovali ze španělských médií.
(Film byl natočen podle skutečného, svého času hojně medializo-
vaného příběhu člověka, jehož život skončil roku 1998.) Vypovídá
to spíše o obdobně bytostném zaujetí základními existenciálními
otázkami tu i onde.
Film přibližuje život Ramóna Sampedra, který jako pětadvacetiletý
po nešťastném skoku do moře ochrnul (stal se tetraplegikem) a v
posledních letech života se (jako padesátník) soudil se španělským
státem o přiznání práva na asistované ukončení vlastního života.
Spor nakonec prohrál. Jak je ve filmu výslovně řečeno, ačkoli je
Španělsko státem laickým, jeho právní systém spočívá na základech
křesťanských.
Ústřední téma eutanazie probírají ve filmu různé postavy s opravdu
jižanským temperamentem. O křik a hádky není nouze. Na adresu
katolického kněze, rovněž tetraplegika, který ve španělské televizi
prohlásí, že Ramón jako by chtěl svým soudním tažením nepřímo
upozornit na to, že by mu nejen jeho okolí, ale všichni měli „prostě
věnovat víc lásky", zazní (z úst rozhořčené švagrové hlavního hrdiny,
jinak spořádané, obětavé křesťanky) slova z nadpisu tohoto článku.
Přes ponurost hlavního tématu se paradoxně jedná o dílo plné života,
slunce, moře, přírody, barevných snů, v neposlední řadě i o příběh
lásky mezi Ramónem a jeho advokátkou a mezi Ramónem a prostou
vesnickou ženou. 
Ač s některými tvrzeními hlavního hrdiny („život je právem, není
povinností") nelze zcela souhlasit, on sám si nepochybně získá – tak
jako u několika lidí z nejbližšího okolí – sympatie diváků. Podobně
zaměřené filmy točí u nás snad jenom režisér Bohdan Sláma.

František Schilla

Jak se ukazuje, mnoho lidí, kteří by měli velký zájem, se ještě nedově-
dělo, že Zdeněk Susa vydal již před časem ve vydavatelství
Středokluky nejen svým významem pro církev docela mimořádnou
knížku.

Alfréd Kocáb: Cestou necestou

Napínavé a velmi poučné svědectví jednoho evangelického faráře.
Dětství ve Vídni, katolická maminka, konec války v Rakousku, půso-
bení Ducha. V Praze s rakouským pasem. Vnitřní i vnější zápasy
meditativně až mysticky laděného mladého muže. 
Studium na evangelické fakultě.
První sbor v Chodově. Tato zkouška měla skončit po intervenci StB
odnětím státního souhlasu. A že by náhoda? Krajský tajemník nako-
nec oproti pokynům státní souhlas neodňal.
Mladá Boleslav. Sbor začíná žít a v něm i farářova manželka PhDr.
Darja Kocábová - psycholožka a dvě děti. (Pozn. autora recenze -
mnozí dnešní „přespadesátníci" vzpomínají na otevřené a zároveň
úzké společenství v Boleslavi.).
Od roku 1974. bez státního souhlasu. Kocábovi zpočátku zůstávají s
podporou sboru na faře. Církevní praxe. Kázání při ohláškách, poslé-
ze odchod z Mladé Boleslavi.
Teolog a pastýř v kotelně. Charta 77. Za jakou cenu má církev přežít?
Čtěte.Vzpomínejte, ptejte se!
Veřejné angažmá, či duchovní pomoc v kotelně?
Postupné vracení na kazatelnu.
Radotín, Vršovice, Salvátor.
Co dělá evangelický sbor evangelickým sborem, co všechno může a
někdy musí dělat evangelický farář. Mimořádně čilý sborový život
nejen všech klasických sborových složek...
Salvátorská kavárna pro všechny. Mimořádný kazatel a duchovní
"správce" velikého a složitého sboru. Kritický teolog a pod hladinou
meditující křesťanský mystik.
Děkujeme Pánu Bohu, že bratru Kocábovi po všech zkouškách
dopřál to, aby před koncem své aktivní éry dělal to, k čemu byl
povolán a výjimečně nadán. 
Kniha přináší mnoho různých vzpomínek a svědectví a v neposled-
ní řadě i zvláštní nenápadné vyznání o až tajemně zvláštním vede-
ní ba téměř zasahování Ducha Božího. I já sám jsem vděčný, že mi
bratr Alfréd jak svými odvážnými postoji a rozhovory v kotelně,
tak potom jako salvátorský farář pomáhal v hledání Boží blízkosti
či působení Ducha...

Daniel Pfann

Poděkování rodnému sboru
Recenze

Naučit se mlčet

Cestou necestou

Dvojí výročí v Mariánských Lázních
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U filantropa
STŘEDISKO DIAKONIE VLAŠIM - DŮM

NA PŮL CESTY A AZYLOVÝ DŮM PRO

MATKY S DĚTMI vypisují výběrové
řízení na místo ředitele střediska
(předpokládaný nástup říjen 2007)
Požadujeme: 
* orientaci v resocializační proble-
matice,organizační schopnosti, zna-
lost hospodaření neziskových orga-
nizací
* respekt k církevnímu charakteru
střediska, SŠ, případně VŠ vzdělání,
práce s PC
Nabízíme:
* zajímavou a potřebnou práci na
plný úvazek, prostor pro realizaci
vlastních idejí, možnost profesního
růstu 
* byt 2+1 v budově střediska
Přihlášky se strukturovaným živo-
topisem, krátkou esejí na téma: "Má
představa o práci Střediska Diako-
nie Vlašim" a kontaktními informa-
cemi zasílejte do 15.10.2007 na adre-
su: FS ČCE Benešov, Husova 656,
256 01 Benešov
Více informací dostanete na telefo-
nu +420 317 844 482 (ředitelka stře-
diska), +420 317 722 215 (předseda
dozorčí rady T. Trusina), E-mailu:
benesov@evangnet.cz, vlasim@dia-
koniecce.cz, internetu: http://vla-
sim.diakoniecce.cz
Zájemcům nabízíme možnost se-
známit se s činností střediska přímo
na místě.

č. 40
ANGLIČTINA V MAJÁKU, Ječná 19,
Praha 2, Středisko volného času pro
děti a mládež otevírá další ročník
kurzů anglického jazyka.
Vyučuje rodilý mluvčí z USA, zku-
šený lektor Ray Wilck.
Kurzy jsou určeny pro mírně po-
kročilé, středně pokročilé a pokroči-
lé. 
I. semestr: 10.9.-3.12.2007 + 14.1.-
31.1.2008
Cena za semestr: 1x1,5 hod. týdně
1500 Kč, 2x1,5 hod. týdně 3000 Kč.
Info a přihlášky: Středisko křesťan-
ské pomoci - KC Maják Ječná 19,
Praha 2, telefon: 296 325 990 nebo
607 762 390, e-mail: lucie.hrdlicko-
va@kcmajak.cz, www.kcmajak.cz
(www.umc.cz/majak).

č. 42

DOZORČÍ RADA DIAKONIE ČES-
KOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ

vyhlašuje výběrové řízení na místo
ředitele Diakonie Českobratrské
církve evangelické. Nástup možný
od 1. 1. 2008.
Požadujeme: 
* Členství v Českobratrské církvi
evangelické, řídící a organizační
schopnosti, aktivní znalost němčiny
nebo angličtiny, základní orientaci
v sociální oblasti, vysokoškolské
vzdělání.
K výběrovému řízení bude třeba
předložit: 
Doklad o dosaženém vysokoškol-
ském vzdělání, výpis z rejstříku
trestů, strukturovaný životopis,
motivační dopis.
Při výběrovém řízení bude uchazeč
prezentovat svoji představu o sou-
časné i budoucí činnosti Diakonie
ČCE.
Přihlášky je třeba adresovat do 
15. října tohoto roku na adresu:
Dozorčí rada Diakonie ČCE, Bel-
gická 22,120 00 Praha 2
Výběrové řízení se bude konat 
15. listopadu 2007 v Ústřední dia-
konické kanceláři Belgická 22,
Praha 2; již předtím proběhne psy-
chologické vyšetření, uchazeči bu-
dou informováni, kdy a kde.
Další informace: telefon 242487812;
e-mail: ustredi@diakoniecce.cz. 

č. 41

Inzerce

Pozvánka

Vzpomínka

Křesťanská služba hladovým, žíz-
nivým a nahým (Mt 25,31nn)
může mít různou podobu. Často je
vhodné nezbytné potřeby prostě
darovat, jindy je zase účelnější
naučit chudé, aby si svou prací
pomohli sami. Někdy ovšem ani
jedno ani druhé nepřináší kýžený
trvalý výsledek. Například leckte-
ří pracovití rolníci někde v Africe
nebo Latinské Americe tvrdě pra-
cují celé dny, měsíce a roky, a přes-
to se stále pohybují na samém
okraji zničující chudoby. Nezřídka
musí využívat i otrocké práce
nezletilých dětí, které nemají kdy
chodit do školy. Výsledek je však
ubohý – produkty lze prodat
pouze hluboko pod cenou. D-ůvo-
dem jsou obchodní bariéry vyspě-
lého světa a „neviditelná ruka
trhu", která pojmy spravedlnost,
soucit a odpovědnost za druhé
nemá ve svém slovníku.
Je nanejvýš záslužné, že se církve

na Západě o tyto znevýhodněné
začaly už před více než 20 lety
zajímat. Vznikl tak systém spra-
vedlivého obchodu (Fair Trade),
jehož prostřednictvím se do Evro-
py přímo od malých pěstitelů z
třetího světa začaly dovážet jejich
produkty. Rozdíl od běžného způ-
sobu obchodování spočívá v tom,
že prvotní producenti dostávají za
své výrobky několikanásobně vyš-
ší cenu, která jim umožňuje přija-
telné životní a pracovní podmín-
ky. Dovozní organizaci sice zbude
nižší marže, nemůže si dovolit
nákladnou reklamu a exkluzivní
obchody, ale právě o to jde. Je pro-
stě nemravné žít si na vysoké noze
za cenu toho, že těm druhým ne-
zbývá nic jiného, než aby nám své
produkty prodali pod cenou. Fair
Trade – férový obchod narovnává
obchodní vztahy a vnáší do nich
duchovní rozměr soucitu a souná-
ležitosti.

Před několika lety se první dva
férové obchůdky objevily i v Pra-
ze. Inspirovali jsme se a v září loň-
ského roku otevřeli svůj vlastní
obchůdek U filantropa v budově
sborového domu v Růžové ulici.
Provoz je zajišťován výhradně
prostřednictvím dobrovolníků, kte-
ří za svou práci nejsou placeni. S
každou zakoupenou čokoládou,
kávou nebo čajem si zákazník zá-
roveň kupuje příjemný pocit, že
tenhle „byznys" není samoúčelný,
ale ohleduplný a především spra-
vedlivý, prostě férový.
P.S.: V případě zájmu můžeme
zaslat aktuální seznam zboží včet-
ně ceníku. Problémem není ani
ucelená zásilka do sboru ať už k
dalšímu prodeji nebo třeba ke sbo-
rové kávě.

P. Červinský, 
býv. kaz sboru BJB Liberec

(vybráno z časopisu Rozsievač)

ruky, takže už zkreslené, nebo tako-
ví, kterým to už za apoštolovy pří-
tomnosti bylo nepřijatelné, ale ne-
odvážili se veřejně vystoupit, nelze
říci. Jisté je, že někteří zvěstovatelé
začali přímo tažení proti apoštolovi
za jeho nepřítomnosti. On se to ne-
mohl nedoslechnout, takže od-
povídá právě naším dopisem: "Vy
pošetilí Galatští, kdo vás to oblou-
dil? 
Ten, který vám udílí Ducha a působí
mezi vámi mocné činy, činí tak pro-
to, že plníte zákon, nebo proto, že
jste slyšeli a uvěřili?" (Galatským 3,1.5)
Pán Bůh neočekává, že splníš nor-
mu, Kristus přece osvobozuje! Nedej
se tedy vázat tradicí či konvencí.

Ovšem: jak snadno se dá toto tvrze-
ní zneužít, přehnat na druhou stra-
nu. I to se v apoštolské církvi dělo.
Byli takoví, kteří tomu rozuměli:
Dopřejme si co hrdlo, srdce i tělo
ráčí, žádné zábrany, bezuzdný ži-
vot! A na to zase platí: "jen nemějte
svobodu za příležitost k prosazová-
ní sebe, ale služte v lásce jedni dru-
hým."(5,13) Kraličtí říkají: pod zá-
myslem svobody povolovat tělu. 
V naší české veřejnosti, když si ko-
nečně oddechla od prostoduchého
politického omezování všeho dru-
hu, se zabydlela svoboda. Ale brzo
si mnozí všimli, že ani ta svoboda
nemůže být neomezená. Tu se vžilo
dnes zřejmě obecně přijímané
heslo: Má svoboda končí tam kde

začíná svoboda druhého! Inu ales-
poň to! Kdyby toto všichni přijali za
své, byl by náš společný život bez-
pečnější i veselejší. Ale je to málo. Je
v tom jakési: já bych si chtěl počínat
volněji, ale co naplat, musím se
omezit. Jsou zde druzí, a já je chtě-
nechtě musím brát na vědomí, a tak
se musím omezit. Naproti tomu
biblická svoboda není omezovací,
nýbrž veskrze kladná, radostná.
"Kde je Duch Páně, tam je svobo-
da!" (2. Korintským 3,17) A s touto
svobodou ti nebude zatěžko dát se
omezovat druhými. Naopak: rád
jim vynalézavě posloužíš. Proto:
"služte v lásce jedni druhým."

Blahoslav Hájek

KOSTNICKÁ JEDNOTA – SDRUŽENÍ
EVANGELICKÝCH KŘESŤANŮ, O.S.,
vás srdečně zve na seminář k vý-
ročí 550 let Jednoty bratrské, který
se bude konat v sobotu 6. října od
10 h ve sboru ČCE na Vinohra-
dech, Korunní 60, v sále v 1. patře.
Předpokládaný konec ve 12.30 h
Příspěvky přislíbili: J. Polma, J.
Beneš, D. Čapková, J. Uhlířová, E.
Melmuková, D. Molnár.
Bude příležitost i k diskusi. Pří-
padné nabídky referátků zasílejte
na adresu ET-KJ

* * *
EKUMENICKÁ RADA CÍRKVÍ V ČR
SPOLU S EKOLOGICKOU SEKCÍ ČESKÉ
KŘESŤANSKÉ AKADEMIE zvou na úte-
rý 9. října 2007 od 18 h do Velké po-
sluchárny Evangelické teologické
fakulty v Praze 1, Černá 9 k účasti
na ekumenické bohoslužbě vděč-
nosti za stvoření, při níž poslouží
kázáním P. RNDr. Matúš Kocián a
zpěvem Pěvecký soubor Obce křes-
ťanů. Před bohoslužbou bude otev-
řena výstavka dětských kreseb na
téma "Světlo a tma", jemuž bude vě-
nována i beseda s prof. dr. Helenou
Illnerovou, bývalou předsedkyní
AV ČR. Beseda bude následovat po
bohoslužbě, přibližně od 19 h.

(jNe)

Má svoboda končí, 
kde začíná svoboda druhého?

Dokončení ze str. 2

Rosa exularia - Exulantská růže
mezinárodní soutěž a výstava amatérské fotografie 2008

k 380. výročí exilu J. A. Komenského do Lešna
Pořadatelé:
Exulant, občanské sdružení Praha a Parafia Ewangelicko-Reformowana w Zelowie 
Podmínky soutěže:
1. Téma: Náboženský exil z Českých zemí do světa a ve světě (ilustrace historických kořenů evangelických
církví a současný náboženský život).
2. Mezinárodní soutěže se může zúčastnit každý amatérský fotograf.
3. Do soutěže je možno zasílat fotografie černobílé i barevné, neadjustované a nepaspartované.
4. Kategorie: 

1. pro jednotlivce autory do 18 let (věk k 1. 5. 2008)
2. pro jednotlivce autory nad 18 let
3. volné kolektivy – sdružení
4. rodinné – fotografuje celá rodina

5. Autor může soutěž obeslat maximálně pěti jednotlivými fotografiemi. Seriál (maximálně 5 snímků) se počí-
tá jako jedna fotografie. Kolektiv může zaslat nejvýše 20 snímků a od jednoho autora maximálně dvě práce.
Každý autor se může zúčastnit jako jednotlivec i jako člen kolektivu (s různými snímky). Kolektiv zvolí k sou-
těži jednotné téma. Neuspěje-li kolektiv jako celek, porota má právo přeřadit vybrané fotografie do kategorie
jednotlivců.  
6. Formát fotografií 18x24, 30x40 cm a odvozeniny. Každá fotografie musí být označena na zadní straně v pra-
vém rohu dole: název snímku, u seriálu, pořadové číslo, jméno,příjmení, adresa; v levém rohu nahoře: kate-
gorie, případně datum narození, u kategorií plný název sdružení nebo rodiny.  
7. Zásilka musí obsahovat přihlášku.Pořadatel nepřejímá zodpovědnost za poškození fotografií při poštovní
přepravě. Posílejte je ve vlastním zájmu pečlivě zabalené.
8. Fotografie nesplňující uvedené podmínky nemohou být do soutěže zařazeny. 
9. Oceněné fotografie a další vybrané soutěžní snímky budou předány do Muzea Českých bratří v Zelowě
(Polsko) se zachováním autorských práv.
10. Pořadatel si vyhrazuje právo použít oceněné a vystavené fotografie pro propagaci akce.
11. Zaslané nevyžádané fotografie se nevracejí.
Kalendář soutěže:
- příjem fotografií do konce února 2008
- adresa pro Českou republiku:  MUDr. Josef Čáp, Nádražní 7, 568 02 Svitavy, Česká republika
- adresa pro Polskou republiku: Parafia Ewangelicko-Reformowana ul., Sienkiewicza 14a, 97-425 Zelów, Polsko
- zasedání poroty březen 2008
- premiéra výstavy květen 2008 Lešno
- vyhlášení výsledků na Evropském kongresu: Exul Johann Amos Comenius, květen 2008 Lešno 
Kontakty: e-mail: parafia@zelandia.pl;www.zelandia.pl;capclin@unet.cz;www.exulant.evangnet.cz
Přihláška: Exulantská růže, mezinárodní soutěž a výstava amatérské fotografie 2008 (jméno, adresa, katego-
rie, podpis) 

Dne 2. 7. 2007 jsme vzpomněli 
10. výročí úmrtí naší tety Emílie
Augustínové z Holína a 15. 8.
stejného výročí úmrtí i její sestry
Růženky Janečkové.
Za tichou vzpomínku děkuje 

Miluše Chvojková s rodinou

BETLÉMSKÁ KAPLE NA ŽIŽKOVĚ
Českobratrská církev evangelická
srdečně zve na přednášku: 
* PhDr. Eduard Stehlík: Antifa-
šistický odboj na Žižkově - sobo-
ta 6. října v 16 h
Farní sbor ČCE na Žižkově si
letos připomíná 65. výročí zavraž-
dění rodiny Fafkových v Maut-
hausenu 24. října 1942. Petr Fafek,
jeho manželka Liboslava a jejich
dcery Liba a Rela patřili k těm,
kteří před a po atentátu na zastu-
pujícího říšského protektora R.
Heydricha pomáhali a u sebe
skrývali parašutisty. Získali jsme
pplk. PhDr. Eduarda Stehlíka z
Vojenského historického ústavu
Praha, aby se podělil s námi o své
rozsáhlé znalosti z oblasti antifa-
šistického odboje v naší zemi a
zvlášť na Žižkově. 
Betlémská kaple, Prokopova 4, Praha 3


