
A TAK MÁME OD NĚHO
TOTO PŘIKÁZÁNÍ: 

KDO MILUJE BOHA, 
AŤ MILUJE I SVÉHO BRATRA.
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Dnešní poselství vypadá jako jeden
z citátů Písma, které se staly vy-
prázdněnou frází. O čem jiném se
přece v církvi stále dokola mluví
než o lásce. A výsledek? Celá histo-
rie církve a historie našich životů
svědčí o opaku... Asi se všichni
shodneme na tom, že fráze a ob-
zvlášť fráze zbožné jsou průhledné a

hlavně odpuzující. Jenže prvopláno-
vě tady o žádnou frázi nejde. Jan
řeší základní problém, z něhož i pro
nás vyvstává otázka. Co znamená
milovat Boha a co znamená milovat
bratra? Odpověď je z celého No-
vého zákona zřejmá a je vždy dána
do přímé souvislosti. I v tomto listě
je velmi lapidárně vyjádřena. Láska
k Bohu není milování nějakého
„dobra" nebo „mimořádna". Láska
k Bohu je vroucí odpovědí těch, kdo
poznali, že jsou jím milováni, ačko-
liv si zaslouží spíš trest. Láska sou-
visí s hlubokou pokorou. Je jen od-
povědí na lásku mnohem větší. A
šíří se jako vlna všude kolem, na
rozdíl od vodního víru, který pohl-
cuje sám sebe. Láska k Bohu není
možná bez lásky k bratřím a sest-
rám. 
V maloasijských sborech, kam byl
původně adresován tento traktát
nazvaný v naší Bibli epištolou,
působili učitelé. Měli zdánlivě úžas-
né poznání Boha. Vyšší poznání
Boha. Byli (opět zdánlivě) na vysoké
duchovní úrovni. Zároveň však bra-
třími, kteří nedosahovali jejich du-
chovní úrovně, pohrdali. Vnášeli do

sborů nejistotu, nedůvěru a arogan-
ci. Vyznávali, že poznali pravdu o
Bohu a Boha milují. Jan je ale ozna-
čuje za lháře.
Situace se změnila, problém zůstává
stejný. Jak totiž nezmařit tu hloubku
Boží lásky, kterou nás Hospodin v
Kristu zahrnul. Pomůže nám, když
si uvědomíme, že přikázání není
„bičem", ale ochranou. Bůh nás chce
touto cestou ochránit před modlo-
službou, jejímž důsledkem je smrt.
Abychom si totiž nevykonstruovali
Boha podle svých bujných představ
(„nezobrazíš si Boha zpodobením
ničeho...., nezneužiješ jména Hospo-
dina... Hospodin nenechá bez tres-
tu..."). Abychom mohli milovat
Boha, který se stal pro nás člově-
kem. Abychom mohli milovat Boha
v člověku, kterého dnes potkáváme,
s nímž se dělíme o životní prostor ve
velmi konkrétních situacích. A ještě
dál...abychom mohli milovat člově-
ka „bratra". Tedy někoho, kdo se
mnou vyznává stejného Pána. 
Skutečně nejde o zbožnou frázi, v
naplnění tohoto přikázání jde o
otázku života a smrti.

Alena Procházková

Evangelický
týdeník
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Poselství k 18. neděli po svaté Trojici

Když kazatel píše text kázání,
vždycky, ať chce nebo nechce, tam
promítne své osobní zkušenosti,
svůj charakter, způsob myšlení,
hodnoty, vzdělání, nálady, před-
sudky… Nemůže se tomu vyhnout.
Proč to tak je? Protože neexistuje
jeden správný výklad. Ta slova:
správný ve spojení s jeden, by měla
být pro kazatele tak trochu tabu. Na
druhou stranu se zdá, že biblický
text připouští množství výkladů
zcela jistě nesprávných. Zdá se tedy
být snazší identifikovat výklady
zcela jistě nesprávné, než mezi
všemi výklady, co jich je, vybrat ten
jeden docela určitě správný. To
jsme si řekli, že by mělo být pro
kazatele tabu. Vydestilovat z pře-
čteného biblického textu čisté slovo
Boží, oproštěné od emocí, předsud-
ků a nezávislé na charakteru kaza-
tele (zprostředkovatele) zdá se být
nemožné. Nebo alespoň není to 
v naší moci. Spíše je třeba doufat,
mít naději, že Bůh promluví i skrze
tohoto svého nehotového služební-
ka a dá zaznít svému evangeliu,
které nebude jen výmyslem lid-
ským. Ani exegeze nám v té věci
nemůže pomoci, ba ani modlitba,
prosba o „správné" porozumění. Je
to zkrátka tak, že slovo, které slyší-
me zvěstovat z kazatelen, je a do
značné míry musí být svázáno 
s osobou, která je říká. Stejné je to i
pod kazatelnou. Nemůžete to slovo
slyšet a rozumět mu jinak než jako
lidé. Musíte to slovo slyšet pro-

mlouvat ve své řeči, jako i kazatel
nemůže jinak, než mluvit k vám
řečí svou.

Slovo lidské a slovo Boží
Dát prostor pro výklad Duchu sva-
tému je dobré, ale nedocílíme toho
tím, že při bohoslužbách budeme
svorně (kazatel i lid) mlčet, aby-
chom jej náhodou nepřehlušili ne-
bo nezaplašili. Je lépe spoléhat na
to, že Bůh a svatý Duch, budou-li
nám chtít něco sdělit, nebudou až

tak plaší, jak někdy o nich smýšlíme
a budou nám schopni povědět to
své neméně razantně a silně, takže
se jejich hlas v tom rámusu neztratí.
Ta možnost tady vždycky je, a proto
se zdá, že se také snižuje množství
případů, kdy můžeme zcela jistě
tvrdit, že z těch a oněch úst Boží
slovo zcela jistě nezaznělo. Chybí
nám pro taková zkoumání a rozsu-
zování bezpečná kritéria, kterými
bychom se mohli řídit. Co potom

Ano, jsme – vedle Estonců – nejateističtějším národem. Nedávno jsem
na tomto místě připomínal, že současně v Evropě patříme k nejpověrči-
vějším. Snad je dnes čas na dobrou zprávu: Co se týče charity, stáváme
se národem obětavým.
Média přinášejí denně řadu zpráv o lidském cynismu a tvrdosti.
Dovídáme se často o násilí páchaném na dětech. 
Naštěstí není vše jen špatné. Na pomoc obětem tsunami se prý u nás
vybralo čtyřikrát více než v čtyřikrát větším silně katolickém Polsku.
Ano, Polsko je o něco chudší, ale zase ne o tolik… Česká organizace
„Člověk v tísni" je, jak jsem se nedávno dočetl, jedinou organizací
vzniklou ve střední a východní Evropě, která v mezinárodní pomoci
patří do první ligy organizací, jako jsou „Doktoři bez hranic" apod.
(Trochu jsem se divil, že v této souvislosti nebyla zmíněna i adventistic-
ká ADRA, rovněž známá úžasnými a účinnými projekty…) Na pořad
„Česko hledá Superstar" jsem se nedíval, ale když slyším v rozhlase
hlas Anety Langerové propagující „Světlušku", mám takový dobrý
pocit, že ne všechny hvězdy šoubyznysu jsou plytké a povrchní… 
Ovšem tento článek je možná až trochu nepatřičný. Obsahuje totiž srov-
nání. Těm, kdo poslali stovku – či tisícovku – na oběti tsunami, houby
záleželo na tom, jestli v pomoci trumfneme Poláky nebo někoho jiného.
Skutečná pomoc, která se Bohu líbí, se totiž nesrovnává… Tito lidé mys-
leli na někoho na Srí Lance či v Indonésii – na někoho, komu právě
obrovská vlna spláchla dům s celým jeho majetečkem. 
Když si pustíme televizní zprávy, ani by nás nenapadlo, kolik žije v naší
zemi lidí, kteří mají srdce na pravém místě. Možná je Bůh vidí jako sůl
země. Možná se z nich raduje a těší ho, že snad ten český národ přece
jenom ještě není jako ta Sodoma…
Bohužel, noviny nám musí přinášet i zprávy, že někde žáci šikanují uči-
tele. Nesmíme před tím zavírat oči. Současně jsou ale v našich školách
stovky, možná tisíce žáků, kteří se živě zajímají o akce typu „Postavme
školu v Africe". Zkrátka všichni stále stojíme před volbou: dobro či zlo,
smrt nebo život, světlo nebo temnota…

Dan Drápal

Dobrá zpráva o českém národě

Kdo má klást otázky?
ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

AKTUALITA

Ohromný zájem vyvolala v praž-
ském Klementinu  výstava codexu
gigax. Jinak: populární ďáblovy
Bible, alespoň na podkladě legen-
dy, která ji obestírá. Hříšný mnich
Heřman, který byl zazděn, si měl
povolat ďábla k dopsání gigantic-
kého díla a největší, psaná kniha
středověku byla na světě. A satanáš
tam měl propašovat i svůj autopor-
trét. Tolik legenda. Přesto jakoby
měla své jádro: odborníci věcně
předpokládají, že se jedná o dílo
jedince, který je mohl vytvářet
kolem deseti až dvaceti let.
Pergamen, zdobná vazba, kování,
zejména úžasná písařská práce a
nevídané kresby budí údiv po-
dnes. Podle různých pramenů by
měla obsahovat latinský opis celé
Bible, Kosmovu kroniku, kalendá-

rium, různé traktáty, seznam
podlažického bratrstva, nekrolog se
jmény 1635 zemřelých a snad
dokonce i zaklínadla.  
Přesvědčit se bude moci zanedlou-
ho každý, když kniha bude převe-
dena do digitální podoby a zveřej-
něna. Její četba je však práce jen pro
vyhraněné odborníky, latiníky,
schopné přelouskat raně gotický
typ většinou jen čtyřmilimetrového
(!), nahuštěného písma. Kniha,
včetně dřevěné desky, měří 920 krát
505 krát 220 milimetrů a má vážit
75 kilogramů. Vznikla zřejmě v
Podlažicích u Chrudimi. V roce
1295 ji vykoupil opat benediktin-
ského kláštera v Břevnově. Dobu
husitských válek pak přečkala v
nedobytném klášteře v Broumově.

Ďáblova bible opět v Praze!

Dokončení na str. 2

Dokončení na str. 4

Ilustrace z Ďáblovy bible
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V SRBSKU BUDE POSTAVEN PRVNÍ KATOLICKÝ SEMINÁŘ
Srbsko, 27. srpna 2007 (ravat). Slavnosti posvěcení základního kamene
předsedal emeritní biskup Washingtonu kardinál Theodore McCarrick.
Škola bude postavena v Subotici ve Wojwodine na severu země, kde žijí
dvě třetiny tamějších katolíků. V bývalé Jugoslávii existovalo 6 seminá-
řů, ale po politických změnách se všechny ocitly mimo Srbskou repub-
liku. 
Předseda mezinárodní biskupské konference sv.Cyrila a Metoděje, arci-
biskup Stanislav Hočevar poukázal na důležitost výchovy kandidátů ke
kněžství na území země, v níž budou působit. Seminaristům ze Srbska,
Makedonie a Černé Hory se dostává formace v jiných seminářích býva-
lé Jugoslávie. Společná studia budoucích kněží jsou podle mínění arci-
biskupa Hočevara důležitá i vzhledem k vážnosti, jakou přikládá kato-
lické církvi početně převažující pravoslavná církev, k níž se hlásí 85 %
obyvatelstva. Podstatnou pomoc ve výši 400 tisíc dolarů poskytlo na
výstavbu semináře mezinárodní charitativní dílo „Církev v nouzi". 

www.christnet.cz

MUSLIMOVÉ A ŽIDÉ USPĚLI SE ŽALOBOU PROTI MISIONÁŘŮM
Jeruzalém, 6. září 2007 (christnet). Muslimové a zbožní Židé v jeruzalém-
ské oblasti Ein Kerem vyhráli soudní bitvu, když Nejvyšší soud nařídil
křesťanským misionářům zastavit ničení starého muslimského hřbitova,
na jehož místě misionáři chtěli vybudovat své vlastní pohřebiště. Rabín
Johonatan Špicer z Chabadu požádal o pomoc židovskou protimisionář-
skou organizaci Jad L'Achim, která informovala muslimské představite-
le. Ti se obrátili se žalobou na soud, který hřbitovní plán zakázal. Židov-
ská obava z aktivit křesťanských misionářů v oblasti tak položila základ
k jinak nepříliš obvyklému spojenectví. Židům obecně vadí křesťanské
misijní aktivity vůči Židům, neboť na odpadnutí od židovské víry ke
křesťanství je pohlíženo jako na duchovní zkázu jedince.
Nejvíce výhrad nesměřuje vůči tradičním křesťanským církvím, jako
jsou římští katolíci či pravoslavní, ale proti různým agilním protestant-
ským skupinám, které k získání důvěry často používají matoucí ozna-
čení sebe sama, např. místo křesťané se označují jako „mesiánští Židé",
i úmyslně matoucí vnější vystupování, označování svých představe-
ných jako „rabín", slavení židovských svátků apod., informuje ERETZ.CZ.

www.christnet.cz

VĚDCI CHTĚJÍ ČÍST KUMRÁNSKÉ SVITKY URYCHLOVAČEM ČÁSTIC
Britští experti se pokusí odhalit tajemství svitků od Mrtvého moře
pomocí jednoho z nejjasnějších zdrojů světla ve vesmíru. K četbě svitků,
které jsou příliš křehké a nelze je rozvinout, by měl posloužit diaman-
tový synchrotron, tedy pulzní kruhový urychlovač částic. Zařízení je -
laicky řečeno - kombinací mimořádně silné svítilny a mikroskopu. Je
schopno emitovat rentgenové paprsky, jejichž svítivost překonává slun-
ce v řádu mnoha miliard. Vzorky materiálu, v tomto případě starověké
texty, jsou pak daleko zřetelnější a čitelnější.
Experiment proběhne v místě, které samo o sobě působí značně futuris-
ticky - ústav v Didcotu v oxfordském hrabství má tvar létajícího talíře.
Laboratoř funguje od února a pokus o čtení Kumránských rukopisů
bude prvním senzačním projektem, který podle vědců přiláká zájem
široké veřejnosti. 
Projekt vede biofyzik Tim Wess z univerzity ve velšském Cardiffu, který
označuje možnost číst nepřístupné texty novou metodou za novou
formu „zjevení". Svitky jsou napsány na pergamenu starém 2000 let a
obsahují 850 dokumentů, které byly postupně objevovány v jeskyních
na západním břehu Jordánu v letech 1947 až 1956. 
Profesor Wess začne nejprve studiem méně významných svitků a bude
zkoumat, zda je synchrotron nemůže nějak poškodit. Problém vzácných
spisů je v tom, že pergamen byl vyroben ze zvířecí kůže a ta obsahuje
kolagen, který se časem mění na želatinu. Paprsky prý pomohou odha-
lit nejpoškozenější místa v zavinutém svitku, vysledovat všechny
inkoustové stopy a rozlišit jejich místo v textu podle hloubky zápisu.
„Do tří až čtyř let budeme umět přečíst neotevřenou knihu či svitek,
který by se při rozbalování rozpadl na prach," tvrdí Wess. 

(roma)

Bavorsko – Čechy, 1500 let sousedství
To je téma Bavorské zemské výstavy ve Zwieselu nedaleko Železné
Rudy. Byla otevřena koncem května a trvá do 14. října 2007. Stojí za to ji
navštívit. Začíná u starých Keltů, podobně popisuje staré obchodní stez-
ky z Bavor do Čech. Pochopitelně je důraz na katolictví, jsou tu skvost-
né exponáty, zlaté monstrance, jedna dokonce se zubem svatého
Václava. V jedné vitríně je kalich a jeho pozlacená kopie z knížecího
hrobu v Kolíně z 10. století, zapůjčené z Národního muzea v Praze. (To
je ten kalich, o kterém se Čeněk Dušek domníval, že patřil některému
táborskému knězi z bitvy u Lipan. Druhou kopii toho kalicha užívá
evangelický sbor v Kolíně při večeři Páně.) Husitská doba přišla trochu
zkrátka, ale Komenský se objevil, dokonce i obraz Karla Škréty
„Komenský se loučí se Žerotínem". Ze spisovatelů a básníků připome-
nut Karel Klostermann a další Šumavané, ale také Božena Němcová a
Karel Hynek Mácha.
Z nejnovější doby tam uvidíte třeba originál Mnichovské dohody s pod-
pisy účastníků i velké fotografie z odsunu Čechů ze Sudet. Samozřejmě
pak poválečný odsun Němců, ale také naši emigranti po roce 1948 a
1968. Konečně pak rok 1989, kdy Gentscher a Dienstbier  přestřihují na
hranicích dráty. Z parkovišť jsou na chodnících stopy lvů, červené čes-
kého lva Václava a modré bavorského lva Leopolda, které vás bezpeč-
ně dovedou k cíli.

Miroslav Frydrych

Na luterské bohoslužbě byzantského ritu
Malé německé městečko Vohburg
nad Dunajem zažilo v neděli 22.
července 2007 nezvyklou bohosluž-
bu. Svíce, ikony, liturgové v pest-
rých oděvech sloužící čelem k oltá-
ři... V prosté dřevěné modlitebně
evangelicko-luterského sboru sv.
Jana slavili evangelickou bohosluž-
bu byzantsko-slovanského ritu.
Bohoslužba byzantsko-slovanské-
ho ritu je v dějinách křesťanské
bohoslužby ojedinělou reformační
adaptací východní ortodoxní litur-
gie. Vznikla v první čtvrtině minu-
lého století na území nynější Ukra-
jiny. Tato zvláštní bohoslužebná
forma Ukrajinské luterské církve
téměř zmizela v důsledku druhé
světové války a komunismu. Po
obratu v roce 1991 místní luteráni
obnovili její slavení. Bohoslužba vy-
chází z liturgie Jana Zlatoústého,
které tamní luteráni vtiskli nezamě-
nitelné reformační akcenty. Vý-
chodní charakter liturgie přitom
zůstal zachován.
V zimním semestru 2003/2004 se v
Německu ve spolupráci se studenty
Teologické fakulty univerzity v
Heidelbergu vytvořilo malé spole-
čenství, které začalo slavit boho-
službu podle řádu Ukrajinské luter-
ské církve. Práce na rozvíjení tradi-
ce slavení luterské bohoslužby v
byzantsko-slovanském ritu pokra-
čovala vydáním knihy modliteb
(Molytvoslov) s řadou liturgických
formulářů, převzatých z Agendy
Ukrajinské luterské církve, a také
bohoslužebné knihy (Služebnyk) s
německojazyčnou adaptací ukrajin-
ské luterské liturgie byzantsko-slo-
vanského ritu. Zvláštnost těchto
formulářů spočívá v tom, že vý-

chodní bohoslužebné dědictví je
uchováváno spolu s pastoračními
důrazy reformační církve. Němec-
ké přepracované a doplněné vydá-
ní liturgických textů je opatřeno
dobře zpívatelnými západoukrajin-
skými zpěvy. "Východní bohosluž-
by nechtějí primárně vyučovat, ale
dotknout se člověka a osvítit ho,"
píše se na obálce uvedené knihy.
"Chtějí vyjádřit v dějinách spásy
působící Boží slovo, aby se i ony
samy mohly stát částí těchto dějin
spásy."
Duší tohoto hnutí je v Německu
profesor Reinhard Thöle z Institutu
pro studium konfesí v Bensheimu.
Právě v kostele sv. Anny v bens-
heimské městské části Gronau jsou
také evangelické bohoslužby by-
zantsko-slovanského ritu pravidel-
ně slaveny.
Profesor Thöle předsedal i boho-
službě ve Vohburgu za asistence
místního evangelického faráře Ro-

landa Fritsche, faráře Jaroslava
Vokouna a studentů z Teologické
fakulty univerzity v Heidelbergu.
Liturgie se zúčastnilo kolem pade-
sáti věřících."Východní liturgie je
nesena stálou prosbou o Ducha sva-
tého. Tento důraz může být osvobo-
zující i pro západní křesťany, kteří
se přou o pojetí církevního úřadu,"
vysvětluje Jaroslav Vokoun. "Vyjad-
řuje, že bohoslužba a svátosti ne-
jsou primárně `výkonem moci’, ale
modlitbou," dodává evangelický
duchovní, vyučující na Teologické
fakultě Jihočeské univerzity v Čes-
kých Budějovicích.
Na serveru Coena připravujeme
zveřejnění evangelické liturgie by-
zantsko-slovanského ritu s obrazo-
vou dokumentací...
Fotografie z bohoslužby a další od-
kazy na: http://coena.edunix.cz/
aktual/na-luterske-bohosluzbe-
-byzantskeho-ritu

Karel Šimr

Již dlouho jsem ve Vašem týdeníku,
jehož jsem předplatitelem, nečetl
tak neobjektivní a  tendenční člá-
nek, neboť co vytýká odpůrcům
radaru, toho se sám dopouští a ještě
do toho plete náboženství a samot-
ného Boha. Z historie je známo, jak
neblahé bylo spojení církve se svět-
skou mocí a boj o čistotu církve se
táhne do dnešních dnů, o čemž

svědčí snaha o porozumění mezi
různými církvemi vyjádřená v Char-
tě Oecumenice. Církví mnoho, ale
Bůh je jen jeden, ať se to komu líbí
nebo ne.
Pan Voříšek je jistě věřící člověk a
ten by měl mít především porozu-
mění pro starosti a oprávněné
obavy o život a zdraví a především
o klidný život v míru obyvatel, kte-

rých se toto opatření bezprostředně
bude dotýkat. Jak je všeobecně
známo, účinnost takového radaru
obsáhne celé Čechy i okolní státy.
Proto se takové zařízení staví na
odlehlých místech; přestěhování
tohoto monstra ze Šalamounových
ostrovů doprostřed brdských lesů
je odstrašujícím důkazem nesmysl-
nosti takového přemístění, zvláště
když by měl chránit USA před
napadením raketami ze Severní
Koreje a z Íránu, které ani nedispo-
nují raketami takového doletu. 
Záměr prezidenta Bushe není bez-
pečnost naší republiky, ale vybudo-
vat v rámci „Hvězdných válek" roz-
sáhlou síť vojenských základen,
které mají především chránit impe-
riální zájmy USA a sloužit k vojen-
ským operacím v připravované
válce a odvetným útokům proti
Íránu, kde mají Spojené státy v
Perském zálivu připravenou váleč-
nou flotilu s desetitisíci vojáky
námořní pěchoty.
Demokracii nelze budovat na lži,
jak to činí Bush, ani na válce, kterou
prohrál.
Boží mlýny melou pomalu, ale jistě
a semelou i Bushe i s jeho „Svatou"
válkou. Nepomůže mu ani radar v
Česku, ani raketové hnízdo v Pol-
sku. Vláda ani parlament nemají
demokratickou legitimaci k souhla-
su s rozmístěním takového smrtící-
ho zařízení, jako je radar.

Jaroslav Vrba

Redakčně zkráceno. Celý článek na 
www.evangelický týdeník.cz

Z církví u nás i ve světě

Voříškova neprůstřelnost

Odtud přešla v roce 1594 do rudol-
fínských sbírek. Jako součást švéd-
ské válečné kořisti byla odvezena v
roce 1648 a od té doby je uložena v
Královské knihovně ve Stock-
holmu.
O návrat alespoň části rudolfín-
ských sbírek se pokoušel v 90.
letech tehdejší prezident Václav
Havel. "A když se to nepodařilo
jemu, nepodaří se to už nikomu,"
míní ředitel Národní knihovny
Vlastimil Ježek. Už pouhé zapůjče-
ní knihy pokládá ředitel knihovny
za velký úspěch české diplomacie.
Jmenovitě si podle Ježka zaslouží
poděkování bývalý český velvysla-
nec v Paříži Petr Janyška, který
nyní pracuje na ministerstvu zahra-
ničních věcí. Zvláštně působí zprá-
vička, že poslanec Paroubek při jed-
nání se švédským premiérem
Göranem Perssonem v době výsta-
vy  vyloučil, že by si chtěli Češi
Bibli nechat. Určitou obavu švéd-
ské strany bylo zřejmě třeba zažeh-
nat.

Nejslavnější dvoustrana knihy,
otevřené na výstavě, předkládá v
sytých barvách vyobrazený nebes-
ký Jeruzalém a proti němu nazele-
nalého ďábla, s čtyřprstými pazou-
ry a rozeklaným hadím jazykem.
Uvádí se, že historik Zdeněk Uhlíř
zde vidí symboly odvěkého napětí
obce Boží a obce ďáblovy, jeviště
našeho světa. Ve středověku pak
bývalo obvyklé zesměšnit ďábla,
abychom se jej nemuseli tolik bát.
Učinit jej legračním v době žijící
pověrami doznívajícího pohanství.
A to nejen s představami plivníků,
šotků a rarášků (z lepšího konce),
ale i ďábelských sabatů (z toho hor-
šího). 
Náš podvyživený čert je trochu
děsivý i komický. Můžeme vzpo-
menout na Lutherovo a karáskov-
ské „vysmát se ďáblu" (v imunitě
těch, kteří se přimkli k milosti i mo-
ci Kristově), či Goetheho faustov-
sko-mefistofelskou tematiku. A ta-
ké Hellerovo „orati čertem".

Jan Kašper

Dokončení ze str. 1

Ďáblova bible opět v Praze!

POLEMIKA
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„Není to moc dobré, ale jsi po tom
HUBENÉ!" – Jak mistrně vycizelo-
vaná, k zapamatování přímo stvo-
řená hláška! Dcera, která razantně
odmítla posnídat chléb, při rodinné
snídani objasňuje přednosti pro-
duktu alternativního, totiž nízkoka-
lorických, náhražkových „chlebíč-
ků" (na bázi rýže) jisté značky. V
samostatném reklamním spotu by
citovaná hláška nemohla projít,
neboť by naplňovala skutkovou
podstatu klamání spotřebitele
(zejména té části cílové skupiny,
která může mít v důsledku snahy
zhubnout za každou cenu poněkud
sníženou soudnost): přisuzovala by
potravině nereálné účinky.
Úvodem necitujeme samostatný
reklamní spot, ale sekvenci filmu,
který se tváří jako film „ze života",
ba podle Jiřího Tenglera (Nadějné
Tajnosti, ET-KJ č. 24) je dokonce o
lásce. To ale znamená, že spotřebitel
je klamán dvojnásobně! Jak jistě
uzná i J.Tengler, přinejmenším daná
sekvence o lásce není. Pojednává, a
to se značnou intenzitou, o produk-
tu. (Kamera zabírá účastníky rozho-
voru o „chlebíčcích" nejprve z jedné
strany, pak z úhlu opačného. Přesto
je produkt pokaždé natočen větší
částí etikety k divákům.) O chvilku
později je zase s typickým reklam-
ním přeháněním divákům předsta-
ven jistý internetový vyhledávací
program. A tak to jde dál a dál. Ještě
k závěru filmu si ti z diváků, kteří
doposud nepoznali, jakým osob-
ním vozem hrdinka Julie celý den
jezdila po Praze, mohou značku
auta pohodlně přečíst. Na doklad
toho, jak snadno se autíčko řídí,
drží v této souvislosti herečka při
řízení u ucha mobil – nejprve v
jedné ruce, vzápětí, tedy během
vyřizování téhož telefonátu, v ruce
druhé.

Do filmu Tajnosti, jehož koprodu-
centem je Česká televize (a k němuž
má také ČT vysílací práva minimál-
ně na sedm let), bylo zkrátka
pokradmu zakomponováno něko-
lik kompletních reklamních spotů,
totiž sekvencí o dokonalých výrob-
cích a dokonale fungujících služ-
bách! 
Vzhledem k intenzitě, opakování i
samoúčelnosti – záminka hovoru,
jak poukázal A.Tesař v týdeníku A
2, postrádá logiku – je pro tuto
sekvenci hrdě znějící název „umís-
tění produktu" (product placement)
příliš mlhavý. Návrh novely evrop-
ské směrnice o televizi bez hranic,
vztahující se i na kinematografická
díla vysílaná v televizi (kterým se
směrnice přejmenovává na směrni-
ci o audiovizuálních mediálních
službách a který má v říjnu 2007
ještě projít druhým čtením v Ev-
ropském parlamentu), hovoří v
takových případech o představení
produktu způsobem „nevhodně
vyzdvihujícím" (in an unduly pro-
minent manner). Nevhodně vy-
zdvihovány jsou i další produkty.
(Tam, kde před okamžikem byly
jenom průhledné skleněné dveře
obchodu, vidíme najednou na stej-
ných dveřích opakovaně vyobraze-
ní platebních karet. Hrdinka zjišťuje
čas na hodinkách tak, aby vyniklo
jméno výrobce, ačkoli by jej mohla
zjistit na mobilu.)
A sotva bych se mohl cítit hoden
uvést níže magisterský titul z pro-
testantské teologie před jménem,
kdybych v dané souvislosti nekon-
statoval, že ani ve filmu nelze, jak se
praví v kázání na hoře (Mt 6,24),
sloužit dvěma pánům. (Tím netvr-
dím, že každý filmař s uměleckými
ambicemi slouží Bohu. Režiséři
jako nedávno zesnulý švédský reži-
sér Ingmar Bergman však místo

kašírovaného „plácání produktů"
alespoň celou bytostí upřímně a
poctivě umělecky zápasí o pravdu.)
Kapitál je plachá laň, než si někam
„sedne", hledí si investici maximál-
ně pojistit. Svoboda tvůrce pak
může být omezena
K některým dalším tvrzením J. Ten-
glera pouze telegraficky: V závěreč-
ných titulcích se výslovně nepraví,
že dotyčný operátor mobilních
hovorů přispěl na natočení filmu.
(Potom by totiž jakékoli ukázání
jeho názvu v rámci filmu automa-
ticky spadalo pod skrytou reklamu
a nebylo by co dokazovat.) Autor
monografie o české polistopadové
kinematografii (která má vyjít kon-
cem roku a kterou zde nechceme
skrytě propagovat) však právem
konstatuje, že „skrytá reklama je
velkým problémem současného
českého filmu". Jak mi telefonicky
potvrdila ing. Marie Kalábová z
Oddělení kanceláře Rady vlády ČR
pro záležitosti romské komunity,
„bohatství Romů je v dětech.“ Scé-
nář žádá po Ivě Bittové nemožné,
totiž aby se v roli jako přirozená
Romka chovala (ve vztahu k hud-
bě, tanci, zvířatům) i nechovala
(spokojila se s jediným dítětem,
činila technické kroky k realizaci
interrupce). Nanesení otázky rasis-
mu přesto vítám. Některé pasáže
filmu („Nevěděla jsem, že je to tak
snadné…") lze žel interpretovat i
jako návod Romkám, aby postoj k
otázce potratů změnily a bohatství
místo v dětech spatřovaly raději v
produktech propagovaných ve
filmu. K takovému návodu napros-
to nelze přitakat!

Mgr. František Schilla, Ph.D.
(Redakčně zkráceno. Celé znění textu

naleznete na 
www.evangelickýtýdeník.cz)

Dvěma pánům nelze sloužit

Při příležitosti padesátého výročí
objevení hrobky uspořádalo město
Židlochovice vzpomínkovou výsta-
vu. Její autor a majitel, pan Mgr.
Karel Vavřík, nám ji na měsíc leden
zapůjčil do Husova domu v Nosi-
slavi.
František Horák, sedlář, člen letopi-
secké komise v Židlochovicích,
dlouhá léta pátral po umístění hrob-
ky. V poslední vůli Fridricha ze Že-
rotína, majitele židlochovického
panství a člena Jednoty bratrské
zemřelého 30. 5. 1598, je přání, aby
byl pohřben pod modlitebnou Jed-
noty bratrské, jejíž stavbu financo-
val. Bylo jasné, že to bude někde v
ulici, kde se vždy říkávalo „Na sbo-

ře", dnes „Strejcův sbor". Po dlou-
hých jednáních dostal svolení kopat
na vlastní nebezpečí uprostřed této
ulice. S pracemi se započalo začát-
kem října 1956. Teprve v hloubce 185
cm pod vozovkou narazili na cihlo-
vou dlažbu modlitebny. Po několika
dnech bylo 12. 10. 1956 pod dlažbou
objeveno 9 schodů vedoucích dolů k
zazděnému vchodu do hrobky. Za
přítomnosti komise byl vchod uvol-
něn. Uvnitř byla jedna měděná a pět
cínových rakví. Všechny v poměrně
dobrém stavu. Samotná hrobka
měla rozměry 6 x 3,5 m. V několika
dalších sondách byla objevena část
zdí kostela až po okenní parapety.
Z bezpečnostních důvodů – nález je
uprostřed úzké ulice v blízkosti sou-
kromých domků – byl vchod opět
zazděn a výkop zasypán. Odborná
vědecká komise doporučila v nej-
bližší době hrobku opět otevřít a
rakve důkladně konzervovat. Je
nebezpečí, že po vniknutí vzduchu
napadne kov takzvaný „cínový
mor". Ale po všecka léta minulého
režimu se k tomu nenašly, přes usi-
lování, peníze. Teprve v červenci
1990. Potvrdily se však nejhorší
předpovědi. Všechny rakve se roz-
padly na prach.
Ze židlochovického sboru stojí ještě
bratrský dům – fara, původně press-
haus a špitál, který Jednotě věnoval

rovněž František ze Žerotína. V něm
bydlel správce sboru Jiří Strejc. Strejc
je známý svojí účastí na překladu
Bible kralické, zbásněním všech 150
žalmů i další literární činností.
Zemřel 25.1.1599 a pohřben je prav-
děpodobně na hřbitově, který byl v
okolí tohoto kostela. Svědčí o tom
nálezy kostí v této lokalitě. Ovšem i
tato jedna z mála bratrských pamá-
tek na Moravě byla v ohrožení. Dům
se stal majetkem města, které však
nemá prostředky na nutné opravy.
Bylo proto navrženo objekt prodat
(také na hospodu nebo hernu) anebo
dokonce  zbourat. Skupince nadšen-
ců se podařilo zabránit nejhoršímu.
Snaží se budovu zrestaurovat a pou-
žívat k výstavám a podobně. Město
na tyto opravy žádá také podporu 
z „Norských fondů".
Evangelická veřejnost by měla tyto
snahy podpořit, když ne finančně,
tak aspoň svým zájmem. Až přijede-
te na jižní Moravu, stavte se v Židlo-
chovicích. Na městském úřadě vám
jistě dají bližší informace.
Pan učitel Vavřík má podrobný
obsah této výstavy připravený ke
knižnímu vydání. Našel by se nakla-
datel nebo sponzor, který by umož-
nil toto dílko právě v roce 550. výro-
čí založení Jednoty bratrské vydat?

Vlastimil Dobrovolný, Nosislav

Otázka "co je člověk?" netrápila jen žalmistu. Trápí každého z nás. Podle
toho, jak si na ni odpovíme, vypadá i náš život. Tato otázka trápí mimo-
řádně ty, kteří mají člověka jako předmět své profese - ať to jsou lékaři, uči-
telé nebo faráři. Není divu, že trápila i psychologa docenta PhDr. Emila
Komárika, CSc. Trápila ho celý život. Neustále se touto otázkou zabýval -
ať chtěl nebo nechtěl. Musel. Měl-li studentům pedagogiky něco podstat-
ného říci o tom, s čím (kým)  budou celý život ve styku, musel jít do hloub-
ky. Nakonec to, co za celý život  takto nasbíral na znalostech, informacích,
z vlastní zkušenosti a experimentální práce, dal na papír. Tak se narodila
knížka, na kterou zde upozorňujeme. 
Přesněji: kniha se jmenuje "Rozprava o Adamovi", napsal ji Emil Komárik,
vydalo ji nakladatelství Porta libri v Bratislavě ve spolupráci se Sdružením
evangelikálních církví v r. 2007 jako svou 53. publikaci. Aby nebylo
pochyb: termín "Adam" zde znamená "člověk", případně "lidstvo". O tom
pojednává celá kniha.
Dalo by se říci, že recenzovaná kniha je zdařilým pokusem naznačit, jak se
dnes  moderně (nebo upřímněji "staronově") díváme na člověka - po všem
tom, co nám vědecká revoluce a studia přerůzných oborů v posledním
století na poznatcích k tomuto tématu přinesla.  Detailněji to znamená, že
Emil Komárik se v této knize snaží podat  celkový"  (holistický) pohled na
člověka - tak jak ho vidí z různých pohledů celkem 7 různých vědních
oborů. Přitom mu nejde jen o osvětlení člověka z různých úhlů či pohle-
dů, ale o podání uceleného - organického pohledu na celek (člověka).
Proč o této knize referujeme v křesťanském týdeníku? Důvod je jedno-
značný: autor se nevyhýbá tomu pohledu na člověka, který je křesťanovi
vlastní. Tento pohled začleňuje organicky do celkového obrazu člověka.
Má odvahu hovořit o transcendenci - o tom, co nás přesahuje. Stačí jen
otevřít stejnojmennou kapitolku a "jsme doma". Doma jsme, avšak to, o
čem běžně hovoříme "kananejštinou", zde nacházíme často v povzbudivě
novém slovním vyjádření. Uveďme zde příklad:
O původním stavu člověka (před pádem) hovoří jako o partnerském vzta-
hu člověka s Bohem . Dosti podrobně ukazuje, co to znamenalo: „Událost
známá pod označením "pád člověka" měla za následek destrukci tohoto
vztahu“ (s. 259).Člověk se dostal do situace, kdy se musel - ať chtěl nebo
nechtěl - morálně rozhodovat a jednat (aby přežil). Zůstala mu však touha
po znovunavázání původního vztahu. V tomto pohledu je klíčovým pří-
běh Ježíše z Nazareta.  Přišel jako ten, který se vyznačoval prvotním vzta-
hem. Jeho úkolem byla rekonstrukce jednou námi - odchýlením se od
správné cesty  - pokaženého vztahu. Prostřednictvím Ducha svatého,
který je pokračováním působení Ježíše Krista, naznačuje další krok rekon-
strukce. „Působení transcendentálního aktéra, který vstupuje do interakce
s osobností člověka,  spojuje rozdílné osobnosti do vzájemného svazku“ 
(s. 261). Takto vzniká církev.
Pohlédli jsme do jedné z krátkých 25 kapitol. Každá z nich však přináší
něco nového - hlubší pohled do problematiky nejen biologie a osobnosti
člověka, ale i  do dynamiky společenství lidí, rodiny, smyslu života člově-
ka, vstupu člověka do kultury atp. Recenzent si při čtení knihy vypsal 4
stránky podnětů - a to není málo.
Recenzovaná kniha je poměrně snadno a dobře čtivá - i když je napsána
ve slovenské řeči. Dalo by se říci, že seznámení s ní by mělo být "absolvo-
váním základního kurzu" pro každého člověka při vstupu do kulturního
života. U křesťanů by to mělo být výsadou.

Jaro Křivohlavý

V Chrástu se letos v létě podařilo restaurovat netradiční grafiku Poslední veče-
ře. Ta zdobí zadní stěnu místní evangelické modlitebny a jejím autorem není
nikdo jiný než významný český malíř, grafik a ilustrátor Karel Svolinský. Ten
Poslední večeři namaloval v Chrástu v roce 1981, tedy pět let před svou smrtí.
Nově to potvrzuje i při restaurování odkrytá signatura. Ojedinělé dílo doplňu-
je prostá kresba kříže na zdi za oltářem. Svolinský Poslední večeři přijel do
Chrástu ztvárnit na pozvání farářky Anny Pavloskové a jejího muže Václava,
kteří zde v té době působili.
Nástěnnou kresbu si přijel prohlédnout i plzeňský akademický malíř Jaroslav
Šindelář a přislíbil další spolupráci při prozkoumání a propagaci díla. Grafiku
během léta zrestauroval plzeňský restaurátor Michal Urban. Náklady uhradil
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Chrástu, který se v modlitebně
schází ke každonedělním bohoslužbám.
Více na http://chrast.evangnet.cz/svolinsky.html

Karel Šimr, farář sboru

Recenze Rozprava o Adamovi

Kostel Jednoty bratrské a 
žerotínská hrobka v Židlochovicích

(Méně žádoucí formy tzv. umístění produktu ve filmovém díle)

Grafika Poslední večeře

Dnešní stav bratrského domu. Nově je
na budově tabule se stručnou historií.
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Kdo má klást otázky?
STAŘÍ MANŽELÉ Z OBCE STŘÍBRNÁ na
Sokolovsku nabízí zdarma bydlení
ve svém domě pro věřícího jednot-
livce či malou rodinku, protože s
barákem již na vše nestačí. 
Bližší informace u 
Mikuláše Zoubka z Kraslic na tele-
fonním čísle: 352 696 085. 

Č. 43

PRONAJMU POKOJ V PRAZE mladé
ženě či dívce. Tel: 736 640 868.

Č. 44

SEZNAMKA PRO KŘESŤANY

www.noemka.com i
nfo@noemka.com informace k při-
hlášení tel-sms: 777222877.

Č. 45

PRODÁME STAVEBNÍ PARCELU 50 km
od Prahy (20 min. po dálnici na
Černý Most). V místě sbor ČCE.
Přednostně mladé rodině. 
Tel: 604 324 621.

Č. 46

Inzerce

Pozvánka

Oznámení

vlastně můžeme zkoumat a posu-
zovat? Kde se kazatel uchýlil moc
doleva a kde moc doprava? Kde
ještě stojí na základech církve, kte-
ré se uvázal k službě, a kde už ne?
To ale není spolehlivé měřítko Bo-
žího slova, které, jak přece věříme,
může znít i z kazatelen jiných círk-
ví. Tak co tedy? Nabízí se nám zde
ještě jednou řešení, které se tváří, že
tento problém je schopno rozlousk-
nout: vykládat Písmo Písmem. Ne-
vím, jaké s tím máte zkušenosti, ale
moje zkušenost je, že ani takovýto
výklad se bez toho nánosu lidské-
ho, bez toho, co tam člověk přinese
a složí, neobejde. A přitom - to je to
k čemu mířím - my všichni jakožto
křesťané snažíme se hledat odpově-
di na to, co dělat a jak žít, v Písmu.
Když ho ale neumíme číst jinak než
svýma očima, když se na ně nemů-
žeme podívat jinak než jako bytosti
obdařené určitými schopnostmi i
omezeními … co z toho, co v Písmu
čteme a přijímáme, tam opravdu je
a co jsme tam sami vložili? 
Písmo mluví jasně a určitě i do
našich životů. Kdyby tomu tak ne-
bylo, kdyby z Písma zaznívalo jen
slovo lidské, nemohli bychom je v
žádném ohledu vydávat za slovo
Boží - ať už v tom smyslu, že jím je,
nebo že se jím (slovem Božím) za
určitých okolností stává. V tom dru-
hém případě je dokonce možno říct:
kdyby se Písmo jakožto bezvýhrad-
né slovo lidské slovem Božím teprve
stávalo, je možné myslit, že tak tomu
bude i v případě jiné literatury. A že
tedy se slovem Božím může stát kte-
rákoli kniha, literatura. Tím Bible,
jako Písmo svaté pro křesťany, tak
trochu ztrácí na svém významu a
jedinečnosti. Je možné představit si
množství jiných textů a literatury v
Bibli přímo neobsažených.

Otázky, které si neklademe
Jak z toho ven? Jak se tedy máme
Písmem řídit a kde hledat odpově-
di na otázky, které si klademe, a kde
hledat otázky, na které odpovědi
nehledáme, ale měli bychom? 
Když autor v 1. verši 21. kapitoly 1.
knihy Mojžíšovy píše: „Hospodin
navštívil Sáru, jak řekl, a splnil jí, co
slíbil," nemáme důvod jeho slovům
nevěřit. Hospodin opravdu navští-
vil Sáru, jak řekl, a splnil jí, co slíbil.
Kladu si jen otázku, jestli to, co Sára
slyšela, když k ní Hospodin mluvil,
bylo přesně to, co k ní mluvil Bůh.
A v tomto případě se zdá, že ano,
protože jí Hospodin daroval po-
tomka, po kterém tak dlouho touži-
la. To, co si Sára nejvíce přála, její
otázka - mohu mít dítě - dočkala se
početím Izáka jednoznačné od-
povědi: Sáro, můžeš. Jenže my
známe i jiný druh odpovědí, to
když se Sára s Abrahamem rozhod-
li, že budou mít potomka z Hagar
egyptské… tehdy zaznělo: Abraha-
me, vaším synem bude ten, kterého
ti ve stanovený čas porodí Sára. Tak
by to mělo fungovat, bratři a sestry,
nebo ne? Čtu si v Písmu a hledám
odpovědi na své otázky a hledám
otázky, které se neobejdou bez od-
povědí. Sára s Abrahamem dovolili
Bohu, aby jim kladl otázky a dával
odpovědi podle svého uvážení. Ba
dokonce aby vstupoval do jejich ži-
votů prostřednictvím otázek, které
si nekladli, a prostřednictvím odpo-
vědí, které by nečekali. To je veliká
věc.

Měřit Písmem, nebo jím být měřen?
A nyní k tomu, jak máme číst Písmo
my dnes, jak naslouchat Božímu
slovu. Za ta staletí se to moc
nezměnilo. Podobně jako Sára a
Abraham. Dovolit Bohu, aby nám
kladl své otázky a odpovídat mu v

jejich intenci. To není tak samozřej-
mé, jak by se mohlo zdát. Nejčastěji
totiž v Písmu hledáme odpovědi na
ty své otázky a otázky, které si
neklademe, necháváme samozřej-
mě bez odpovědí. Je třeba obrácený
postup, přístup k Písmu. Podle
toho se pozná, že měříme a pomě-
řujeme podle Písma, když se Písmo
stane měřítkem naším, když my
sami necháme se jím poměřovat. 
Spousta otázek, na které hledáme v
Písmu odpovědi, musí couvnout
před hlavní a zásadní otázkou: Co
pro tebe slovo Boží znamená. Ne-
máme právo se v Písmu hrabat a
hledat a pátrat, pokud si tuto zásad-
ní otázku nepřipouštíme. Je to jako
bez zbrojního pasu manipulovat se
zbraní, která ještě tak nejspíš ublíží
tomu, komu spěcháme na pomoc.
Otázky ohledně sexuálně jinak ori-
entovaných spoluobčanů a jestli se
smí ženit a vdávat-odpovědi na
tyto otázky hledat v Písmu nemusí-
me. Pán Bůh se nemusí vyjadřovat
ke všemu, co nás ještě v životě
potká. Není povinen řešit tyto a
další případy. Nedává nám v tomto
ohledu žádné podrobné instrukce a
zákony…ani nic takového nedává
nám Písmo svaté! Číst Písmo tímto
způsobem je jako chodit nakupovat
do supermarketu, který slouží k to-
mu, aby uspokojoval poptávky. Ta
nabídka (Bible) se ale s poptávkou
(s tím, co chceme slyšet, mít a vě-
dět) úplně nekryje. Naopak my
máme být ti ideální zákazníci, kteří
chtějí jen ten druh zboží, který je v
nabídce. I když je zřejmé, že zde
nejde ani o uspokojování našich -
třeba náboženských - potřeb, ani
nejsme žádní zákazníci. Jsme ti, kdo
dovolí Bohu, aby jejich životy měnil
a do nich vstupoval jako Pán - my
jeho služebníci.  

Pavel Šindler

Úvodem mého zamyšlení bych se
vás rád zeptal, jestli si náhodou
nemyslíte, že potřeba byrokratizo-
vat nějak souvisí s pojmem „důvě-
ra". Ono známé "Co je psáno, to je
dáno" je sice podle mého názoru
jistější, ale přece jen si znovu
kladu otázku: „Nebylo by lepší žít
v trošku méně papírové společ-
nosti?" Lidové pořekadlo říká:
„Dej blbovi funkci a vymyslí lej-
stro". A v poslední době je ve velké
oblibě lejstro kvalifikační. Je tako-
vý trend, že musí být každý pro-
školen. Vedoucí na táboře, sociální
pracovník, dobrovolník, prostě
každý, kdo chce něco veřejně
dělat. A někdy se to týká i oblastí,
kde by to člověk nečekal. Osobně
nemám nic proti záměrům typu
"profesionální pěstounské rodiny".
Vždyť je dobré, když se budou
náhradní rodiče vzdělávat a na
tuto službu připravovat. Proč ne?
Jsou přece děti různě tělesně či
mentálně postižené a také je třeba
se vyrovnat s narušením svěře-
ných ratolestí, které z valné větši-
ny způsobila odborná a kvalifiko-
vaná ústavní péče. Ovšem, na dru-
hou stranu v Čechách máme v
dětských domovech i dost dětí,
které by mohly žít v naprosto nor-
málních nekvalifikovaných rodi-
nách. (Je zajímavé, že běžná máma
se dokáže postarat o své potom-
stvo zcela přirozeně. Má to v sobě
dáno od Boha). Přesto když si

chcete například adoptovat dítě,
tak musíte absolvovat spoustu
vyšetření a dodat mnoho potvrze-
ní, abyste uspěli. S troškou nad-
sázky mohu říci, že by se člověk
mohl i bát toho, že když neprojde,
tak mu seberou i vlastní děti. EU
nás kritizuje, že máme v Evropě
nejvíce odebraných dětí v přepo-
čtu na obyvatele. Pro ilustraci:
naše úřady evidují ročně zhruba
dvojnásobek toho, co naši sloven-
ští sousedé. Zaběhaný systém prý
ale nejde změnit ze dne na den.
Plánuje se prý profesionalizace
rodinné péče a to vyžaduje čas na

vyhledání zájemců, proškolení,
změnu legislativy... Nevím jak vy,
ale já mám z toho pocit, že stát
prostě obyčejným rodičům nedů-
věřuje. Nemá k nim „důvěru". Na
druhou stranu mě moc těší, že
Hospodin k nám tu "důvěru" má a
že nevyžaduje žádný papír k
tomu, aby nám mohl svěřit děti
jako cenný dar do péče. Kéž by
takové štěstí měly i děti opuštěné,
kéž by každé našlo svého úplně
normálního tátu s mámou. To je
podle mého názoru to hlavní, o co
by se měl stát snažit.

Ivo Kraus

MÍSTNÍ SDRUŽENÍ KOSTNICKÉ JED-
NOTY UHERSKÉ HRADIŠTĚ pořádá
besedu o TGM. Beseda se koná
7.10. v 16 h v modlitebně ČCE, ul.
Jana Blahoslava 419. 
Přednáší bratr Miroslav Zetek.

* * *
Milí přátelé,
dovolte mi předat vám oznámení a
pozvánku na ekumenické putování
na Říp, které se uskuteční v neděli
28. října tohoto roku. Zveme křesťa-
ny z různých církví a společenství,
příznivce víry a všechny ty, kteří se
budou chtít připojit k "modlitbě za
domov". Informace o programu bu-
deme postupně upřesňovat, v tuto
chvíli již víme, že těžištěm akce
bude odpolední bohoslužba "na
hoře" (tato část programu bude vy-
sílána v České televizi přímým pře-
nosem), v průběhu dopoledne bu-
dou v okolí Řípu probíhat rozličné
akce (trhy, soutěže, představení,
koncerty, dětský program atd.). 
ZVEME VÁS K AKTIVNÍ ÚČAS-
TI!! Přijďte představit své společen-
ství, podílet se na programu a orga-
nizaci. Těšíme se na Vaše podněty!
Kontaktujte nás na adrese rip@eku-
menickarada.cz nebo na telefonech
271 742 326, 776 599 977.
Děkujeme.
Za pořadatelský tým

Zuzana Dvořáková
vedoucí tajemnice

Ekumenická rada církví v ČR
Donská 5

101 00 Praha 10
tel: +420 271 742 850

mobil: +420 776 599 977
www.ekumenickarada.cz

* * *
KOMUNITNÍ CENTRUM U JÁKOBOVA
ŽEBŘÍKU, Farní sbor Českobratrské
církve evangelické Praha 8 – Koby-
lisy zve na koncert Bohdana Miko-
láška „Cesta cíl“ - pořad z nových
písniček
Bohdan Mikolášek – kytara, varha-
ny, zpěv
Host: Dana Zahrádková – soprán
sólo
Koncert se koná 

ve středu 31. října v 18 h
Kostel U Jákobova žebříku, U Škol-
ské zahrady 1

Srdečně zvou pořadatelé

Dokončení ze str. 1

60. výročí svatby Marie a
ThDr. Jiřího Cardových

Na svatebním oznámení byl uve-
den biblický verš "Pane, ke komu
půjdeme? Ty slova věčného živo-
ta máš" z Janova evangelia.
Svatba se konala 4. října 1947 v
evangelickém kostele v Nym-
burku. Uvedený biblický verš vy-
stihuje směřování jejich manžel-
ství i rodiny: cesta za Kristem a s
Kristem ve službě církve. 
Tehdejší snoubenci se poznali v
mládeži chrudimského sboru a
vzali se po 7 letech, hned po
návratu Jiřího z ročního studia
na Teologickém semináři Uni-
versity v Princetonu v USA. Po
svatbě odešli na sbor v Kardašo-
vě Řečici a po roce působení tam
se jim stala na 40 let domovem
Horní Čermná v Chrudimském se-
niorátu - sbor, jehož kořeny nevy-
mýtila ani doba temna. V pro-
storné čermenské faře s rozlehlou
zahradou vyrostly také jejich 3
děti - Petr, Marta a Jan. V období
těžkostí, které přicházely, jako
např. nemoc Jiřího, politické tla-
ky, finanční tísně, těžký úraz sy-
na Jana, stáli manželé vždy věrně
při sobě a okoušeli posilu i od
členů sboru skrze jejich víru a
dělnou lásku. Děkujeme jubilan-
tům za příklad životní orientace,
jejíž platnost nikdy nepomine.

Rodina

BETLÉMSKÁ KAPLE NA ŽIŽKOVĚ
Českobratrská církev evangelická
srdečně zve na přednášku: 

* Michael Balík - 
Křesťané v Egyptě
čtvrtek 18. října, 18 h

Snad nejstarší stopy prvních křes-
ťanů lze nalézt v Egyptě. Kop-
tové, prastará křesťanská církev,
se považují za přímé potomky
starých Egypťanů. Je velikým zá-
žitkem být u mnichů v pouštních
klášterech a také vystoupit na
horu Horeb, místo, kde Mojžíš
dostal desatero. 

Přednáška se koná na vytopené
kruchtě Betlémské kaple, Proko-
pova 4, Praha 3 

Jak se k nám dostanete:

* tram 5, 9, 26 Lipanská 
* autobus 136 Rokycanova 
* autobus 207/133 Tachovské nám.Hrobka a její objevitel pan František Horák v roce 1956 - viz str. 3

Kvalifikace


