
„HLE, NYNÍ JE ČAS PŘÍHODNÝ,
NYNÍ JE DEN SPÁSY!"

(2 K 6,2)
Nejednou si člověk říká: už aby to
bylo za mnou. Už abych byl

dospělý, už aby byly prázdniny či
dovolená, už abych byl v důcho-
dě, už aby… Nepřeslechněme
proto biblické poselství našeho
textu, které zní „nyní". Nyní je čas
příhodný. Ne zítra, ne za týden či
za rok. Dnes, nyní. Každý přítom-
ný okamžik našeho života, který
dokážeme přijmout jako dar od
Pána Boha a prožít jej s ním, je
oním příhodným časem a příleži-
tostí. Příležitostí ke slyšení evan-
gelia, návratu k živému Bohu, pří-
ležitostí k usmíření a odpuštění,
službě Bohu a bližním, odpočinku
a načerpání nových sil, radování
se z Boží blízkosti a obecenství 
s bratry a sestrami… 
I když má člověk tendenci přece-
ňovat zítřek a odkládat důležité

věci a rozhodnutí, nezmění nic na
tom, že teď, dnes je čas příhodný.
Dnešní příležitost se totiž zítra
nemusí opakovat. Vždyť apoštol
Jakub realisticky říká: „… vy
přece nevíte, co bude zítra! Co je
váš život? Je jako pára, která se na
okamžik ukáže a potom zmizí!"
(Jk 4,14). 
Proto, jak se říká: „Chyť příležitost
za pačesy." Bůh ani na okamžik
nespí či nedřímá, nemusíme proto
čekat na zítřek, můžeme k Němu
přijít hned teď. On už spásu při-
pravil ve svém Synu Ježíši Kristu.
Nyní je příležitost, nyní je příhod-
ný čas přijít s čímkoliv k živému a
jednajícímu Bohu.

Pavel Urban
kazatel sboru CB Liberec

Evangelický
týdeník
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Už podruhé v průběhu sedmi let
vydala římskokatolická církev do-
kument týkající se jejího sebepocho-
pení. Oba texty vypracovala vati-
kánská Kongregace pro nauku víry
a římskokatolická církev se v nich
deklaruje jako "jediná církev Kris-
tova". Ekumenická problematičnost
tohoto vyjádření spočívá v tom, že
jím katolická církev nevypovídá
pouze o sobě, ale i o jiných. A to
zcela zásadním a nanejvýš degra-
dujícím způsobem: Ti, kteří se
nepodřizují autoritě katolických
biskupů a římského papeže, nejsou
církví Kristovou! Křesťané vyzná-
vající svou víru mimo organizační
struktury katolické církve jsou tak
poníženi na náboženskou společ-
nost či "církev jiného typu". Ujiš-
ťování katolických představitelů, že
i zde působí Kristus, je jen pokusem
uchlácholit je, aby byli zticha.
Kristus samozřejmě působí kdeko-
li. Podle Apoštolského vyznání víry
sestoupil i do pekel. Ale doma zde
není. Napětí v ekumeně přitom
vyvolává právě skutečnost, že by 
v některé církvi doma měl být a 
v jiné nikoli.
Je třeba říci, že uvedené sebepocho-
pení římskokatolické církve a z něj
plynoucí vnímání nekatolických
církví není ničím novým. Podí-
váme-li se do církevně autorizova-
ného "Bohovědného slovníku" (Če-
ská katolická charita, 1963) na heslo
"církev", nalezneme tam tuto for-
mulaci: "Ačkoli se rozličné společ-
nosti křesťanské zovou církvemi,
přece jenom jediná může být pravá
církev Kristova. Neboť Kristus zalo-
žil svou Církev (nikoli církve) a jí
přislíbil, že brány pekelné ji nepře-
mohou. A to platí jedině o církvi
Římskokatolické." V diskusi, která
se rozvinula po vydání zmíněných
vatikánských dokumentů, se z ka-
tolické strany často ozývá námitka,

proč se evangelíci diví, vždyť se
takto exkluzivně přece římskokato-
lická církev vnímala vždycky. To je
pravda. Její oficiální stanoviska byla
ovšem v terénu po desetiletí pře-
krývána ujišťováním, že po 2.
Vatikánském koncilu nastala jiná
doba a nekatolíci mají vycházet 
z aktuálních, nikoli historických po-
stojů.
Ekumenická situace se začala měnit

po vydání deklarace Dominus
Iesus. Letos vydaný dokument
potvrzuje, že tehdy nešlo o vyboče-
ní, nýbrž o nově nastolený trend.
Co bylo v době, kdy římskokatolic-
ká církev vstupovala na ekumenic-
kou scénu, takticky odsunuto do
pozadí (mj. tezí, že se budeme
věnovat tomu, co nás spojuje, niko-
li rozděluje), se v situaci, kdy se tato

Nepokoje v Barmě byly opravdu mimořádné, a to hned v několika ohle-
dech. Především se do jejich čela postavili bezbranní buddhističtí mni-
chové. Místní vojenská junta se doposud snažila vyvolávat dojem, že
těmto místním duchovním autoritám prokazuje patřičnou úctu. Jakmile
to přestalo být politicky výhodné, proti mnichům zakročila s nečekanou
brutalitou.
Představitelé moci zpočátku nebránili nikomu, aby odesílal elektronic-
kou poštou záběry z nepokojů. Pouze několik dní po tvrdém zásahu se
ukázalo ve vší hrůze, proč. Junta tak totiž sama získala záběry mnoha
protestujících. Po odvysílání záběrů internetové spojení přerušila a nyní
podle těchto záběrů zatýká – a částečně fyzicky likviduje – protestující.
O odhodlání junty prosadit svou výmluvně svědčí i skutečnost, že bylo
zatčeno – a možná již i popraveno – pět generálů (a spousta nižších
důstojníků), kteří se odmítli podílet na krvavých zásazích proti protes-
tujícím. 
V pomoc zvenčí těžko doufat. Amerika je již oslabena a nezasáhne. 
V den, když píši tento článek, vysílali v rádiu, že „Evropská unie zva-
žuje sankce". Ty ovšem budou celkem zbytečné, protože Barma obcho-
duje především s Čínou a s Indií, které prohlašují dění v Barmě za vnitř-
ní záležitost této země. Že Rusko a Čína budou vojenské juntě i nadále
dodávat zbraně, nikterak nepřekvapí. Určitým zklamáním je postoj
Indie, která je přece jenom demokratickou zemí. Ovšem ani Indie
nechce narušit pro ni velmi výhodný obchod s Barmou, odkud dováží
důležité suroviny.
Když probíhala korejská válka, „veřejné mínění" (jistého druhu) neby-
lo ještě natolik silné, aby této válce zabránilo. Výsledkem je, že alespoň
polovina korejského poloostrova se mohla vyvinout ve svobodnou,
demokratickou, prosperující zemi. Nechtějme ani domýšlet, jak by to
dopadlo, kdyby se tehdy Američané stáhli.
Ve Vietnamu to už bylo jiné. Komunistické vítězství znamenalo utrpe-
ní pro miliony lidí, naštěstí však vietnamská vláda neudělala ze své
země takový koncentrák jako Kim-Ir-Sen na severu Koreje.
Obyvatelé Barmy už v jakýkoli zásah zvenčí doufat nemohou. Někteří
z protestujících jsou prý nyní spalováni v krematoriu zaživa.
Vítejte ve světě, v němž je americký imperialismus poražen. Roli světo-
vého četníka již nikdo nehraje, a tak si, biblicky řečeno, „každý dělá, co
je v jeho očích dobré".

Dan Drápal

Události v Barmě

Ekumenická past

ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

AKTUALITA

Nevím jak vy, ale já osobně někdy
hodně trpím, když se někomu otev-
řu, svěřím se mu s nějakými důvěr-
nostmi nebo názory, které bych
veřejně nevyřkl, a pak za to v pravý
čas sklidím pořádnou podpásovku.
Většinou je to charakterizováno tím,
že z mého pohledu zrádce vybalí 
v paměti podrobně vedený "bonz-
blok" a napráská na mě možné i ne-
možné s cílem zničit moji službu,
pracovní úspěch, pověst v obci apod.
A ještě je přesvědčen, že bojuje za
spravedlnost.
Něco vám to připomíná? Také Ježíš
nesl svůj kříž díky zradě. Chrámová
stráž zatýká Mistra díky příteli
Jidáši, který si v tu chvíli myslí, že
dělá tu nejlepší věc pro Izrael.
Podobná věc se nevyhne církvím ani
dnes. Lidé s tímto komplexem jsou a
budou. Jen se mi zdá, že poslední
dobou pastoři, faráři, starší i běžní
věřící stále více postrádají dar du-
chovního rozlišování. Doba přeje
horlivým výstředním jedincům, ně-
kdy se jim přezdívá "úleťáci", z nichž
někteří se asi hodnotí hlavně podle
"své služby" a jakmile se jim někdo
postaví nebo nesplňuje jejich před-
stavy, tak se neštítí ničeho. Padlý
apoštol  také patřil mezi nejaktivněj-

ší učedníky,  měl dokonce důležitou
funkci pokladníka. Ale nakonec stej-
ně nabyl dojmu, že to jeho šéf Kristus
dělá špatně. Proto ten čin.
Nedávno jsem zkusil zaměstnat ná-
boženskou fanatičku, manželku ne-
teologicky vzdělaného samozvané-
ho misionáře, jehož hymnou by
mohl být Karáskův song "Obešel
jsem církví pět". Nedal jsem na varo-
vání a myslel si, že se její evangeli-
zační snaživost dá pozitivně usměr-
nit. To se sice na čas povedlo, ale
uvnitř ní to vřelo. Dnes lituji toho, že
jsem si hřál hada na prsou.
Vzhledem k tomu, že podobnou
zkušenost může mít poměrně hodně
lidí, tak se domnívám, že by se měl
tento problém řešit ve sborech a far-
nostech dřív než bude pozdě. Vlád-
ne móda pasivity, a tak se často dává
v církvi prostor téměř každému, kdo
má zájem. Ale někdy je méně více.
Církev nemá příliš dobrou pověst
také kvůli některým "zjevně nehod-
ným či nezralým služebníkům".
Kdybychom však byli schopni včas-
né vlastní sebereflexe místo neustálé-
ho kritizování poměrů ve světě, tak
by snad svitlo na lepší časy.

Ivo Kraus

Jidášův komplex

Dokončení na str. 4

Nový domažlický zvon - viz str. 4
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STÁT VYPLATÍ CÍRKVÍM ZA MAJETEK 83 MILIARD KORUN
(Praha) Stát se dohodl s církvemi, že jim vyplatí za majetek zabavený
státem za minulého režimu 83 miliard korun. 
Je to výsledek společného jednání vládní komise a komise církví, řekl 
v pořadu České televize Otázky Václava Moravce ministr kultury
Václav Jehlička (KDU-ČSL).
Církevním řádům se podle ministra vrátí třetina majetku a dvě třetiny
bude tvořit uvedená finanční náhrada 83 miliard korun, která by se
vyplácela po dobu 60 až 70 let. Řeholním řádům a kongregacím bude
umožněna naturální restituce majetku, u církví a náboženských společ-
ností bude stát postupovat cestou paušální finanční náhrady, jež bude
zahrnovat odškodnění za majetek, který nelze vydat.
V případě majetkových požadavků církví se dlouhou dobu operovalo
se sumou 100 miliard korun. Tento odhad vzešel před přibližně čtyřmi
lety z dotazů ministerstva u jednotlivých církví, na kolik svůj nedo-
stupný majetek odhadují.

www.christnet.cz

TURECKÁ POLICIE ZNEMOŽNILA PRAVOSLAVNÝM VĚŘÍCÍM SLAVIT LITURGII
(Kypr). Křesťané na Kypru jsou opět kráceni ve svých právech. O dal-
ším incidentu proti svobodě náboženského projevu informuje pravo-
slavný arcibiskup Chrysostom II. 
Kyperské velvyslanectví ve Vatikánu oznámilo, že turecká policie nási-
lím znemožnila slavení mše sv. v klášteře sv. Barnabáše ve Famaguste,
ležící v turecké části ostrova. Pravoslavný klášter byl přeměněn na
muzeum. Do této doby se v něm však křesťané směli modlit, když si
předtím zaplatili vstupenku. Tentokrát však archimandritovi Gabrie-
lovi bylo zabráněno slavit liturgii pro věřící. 
Turecko-kyperská policie nejprve nezákonně vyhnala věřící z kláštera a
potom urážlivými a rouhavými výkřiky na adresu křesťanství zabráni-
la celebrantovi pokračovat. 
Vzniklá situace je podle pravoslavného arcibiskupa Kypru dokonalým
výrazem postoje velitele tureckých ozbrojených sil gen. Yasara Buyz-
kanita. 
V turecké části Kypru se nachází v havarijním stavu 500 kostelů.
Arcibiskup Chrysostom II. prosil evropské vlády o pomoc při záchraně
tohoto „lidského dědictví" a připomněl, že od obsazení části ostrova
tureckou armádou, kdy pravoslavná komunita čítala 15 tisíc osob, žije
dnes na tomto území asi 300 věřících, zatímco římských katolíků je tam
necelých 200. 

www.christnet.cz

EKUMÉNA JE JEDNÝM Z PILIEROV PROJEKTU KOŠICE
– KANDIDÁT NA EURÓPSKE HLAVNÉ MESTO KULTÚRY 2013
(Košice). Mesto Košice sa zapojilo do projektu Európske komisie s ná-
zvom Európske hlavné mesto kultúry 2013. Isté je, že titul hlavného
európskeho mesta kultúry bude mať v roku 2013 jedno slovenské a
jedno francúzske mesto. Košičania úzko spolupracujú s mestom Lyon. 
Zisk titulu by pre mesto znamenal rozvoj cestovného ruchu, prínos
investícií a zvýšenie záujmu o mesto zo strany turistov, médií, investo-
rov a obchodníkov. Koordinátori sa spoliehajú na vnímavých a tvori-
vých Košičanov, na široké amatérske aj profesionálne kultúrne zázemie,
ale aj na plodné ekumenické vzťahy a porozumenie medzi obyvateľmi,
uvádza oficiálna internetová stránka projektu www.kosice13.sk. 
Ako pre Křesťan Dnes povedala členka projektovej skupiny JUDr.Alena
Vachnová, podporné projekty sú prijímané od konca marca. „Zbierame
námety od verejnosti a konkrétne projektové zámery, ktoré sa týkajú
hlavne roku 2013. Zbierame však aj projekty a námety na rok 2007 a
2008." Viaceré menšie projekty sa už zrealizovali a pre niektoré ďalšie už
existuje predstava ich financovaní. Niektoré projekty bežia do decem-
bra v rámci podpornej prípravnej kampane. Koordinátori projektu
aktívne kontaktovali niektoré organizácie a vyzvali ich na zapojenie sa. 
„Jeden z nosných pilierov bol pre nás jasný od začiatku – ekuména 
v Košiciach, pretože tá je veľmi špecifická a živá s dobrou tradíciou.
Oslovili sme Ekumenické spoločenstvo, mali sme už niekoľko stretnutí
a ešte niekoľko ich bude," povedala na margo duchovného rozmeru pro-
jektu. „Spolupráca je dobrá." 
Koordinátori sa stretli i so zástupcami kresťanskej mládeže všetkých
kresťanských cirkví, ktoré sa pravidelne každý mesiac stretávajú.
„Cieľom nášho projektu je jeden pilier venovať ekuméne." Ďalšími pi-
liermi projektu sú tolerancia, spolužitie menšín a národností a kultúra a
umenie ako také. Proces tvorby programu v každom meste je, podľa
Aleny Vachnovej, ťažký a v niektorých mestách sa projektové tímy už
rozpadli. V Košiciach však za projektom stojí silná podpora mesta.
Najvážnejšimi protikandidátmi sú, podľa nej, Banská Bystrica, Nitra,
Trenčín a Prešov. „Prvá verzia projektu sa podáva do 16. novembra do
Bruselu, kde v prvej polovici decembra rozhodne medzinárodná porota
o tom, ktoré zo slovenských miest postúpia do druhého kola. 
V prípade postupu do druhého kola sa finálna verzia projektu podá 
v auguste roku 2008," priblížila proces rozhodovania členka projektovej
skupiny. 

http://cs.christiantoday.com

Pozvání do kostela u Martina ve Zdi
Pěvecký sbor z Hvozdnice a okolí vystoupí při večerních bohosluž-
bách v neděli 28. října od 19.30 h. 
Kázat bude farářka Vendula Kalusová. Při bohoslužbách bude vyslu-
hována večeře Páně.

Začátkem října se z iniciativy býva-
lého českého prezidenta v Praze již
pojedenácté konalo shromáždění
Forum 2000, na němž se tradičně v
různých formách odehrává meziná-
boženský dialog. Zároveň již několi-
kátý týden v tuzemských kinech
divácky bodoval film Medvídek,
kde v jeden okamžik kamera dosta-
tečně dlouho prodlévá právě na
obálce Havlovy poslední knihy. Zde
však shody, obdoby a vzájemné
interference obojího zdaleka nekon-
čí! Pokusme se je stručně vysledovat.
Mezináboženský dialog by přede-
vším neměl probíhat ve znamení
přeslazeného kýče. Medvídek je
název cukrovinky, kterou jedna z
postav vyrábí (nejprve v malém,
později spolu s kamarádkou ve vel-
kém), která je ve filmu všudypřítom-
ná a po způsobu cukrářské želatiny
drží celý příběh pohromadě. Dílo je
v důsledku toho přeslazeno, nejed-
noho diváka při něm jímá trnutí
zubů, popř. pálení žáhy. Jadrné
výrazivo herce Jiřího Macháčka
nestačí k tomu, aby základní nepří-
jemný pocit přebilo. Cenné to varo-
vání! Křesťanství se nemá rozpliz-
nout do jakési průmyslové cukrář-
ské želatiny.
Křesťanští představitelé by měli
zůstat „svoji" a neměli by zamlčovat
specifika vlastní tradice. Ve filmu
vystupuje opat břevnovského kláš-
tera: jakožto osobní přítel galeristy
se účastní slavnostního otevření
galerie, provádí křest nemluvněte,
na oslavě křtu popíjí s ostatními
víno. Příklon k plahočení podnikate-
le je v pořádku, taktéž, zdůrazněme,
pití vína. (Písmo hodnotí pozitivně
jak vodu, tak víno.) Chybí však
Slovo. „Na počátku je vždy slovo,"
zdůraznil ve volném navázání na
prolog Janova evangelia při zahajo-
vacím projevu letošního Fora 2000

Václav Havel. A křesťanství bez
Slova se může zvrtnout v prázdné
obřadnictví. 
Úskalí mezináboženského dialogu
představuje hlavně synkretismus.
Zde vydává režisér Jan Hřebejk řím-
skokatolické církvi vysvědčení neli-
chotivé. Jako by nejenom neměla co
říci, ale navíc se neproblematicky
spokojila s nanejvýš svérázným
myslitelským klasobraním zvenčí!
Úvodem dostává slovo synkretistic-
ký guru Ošo (v českém prostředí
doporučuje Ústav pro jazyk český
AV ČR tuto formu přepisu, tedy
nikoli „Osho" jako ve filmu), podle
něhož je prý „voda mocnější než
kámen" (což převzal či uzmul z tao-
ismu). Dejme tomu. Horší je, že
závěrem zaznívá údajné čínské pří-
sloví o tom, že prý „dobré je znát
pravdu a hlasitě hlásat pravdu, ale
lepší je znát pravdu a hlasitě zpívat
o datlích" (proti této prudce katolic-
ké moudrosti se kdysi prohřešil Jan
Hus). Ještě J.L.Hromádka (v knize
Katolicismus a boj o křesťanství) a
P.Tillich spatřovali v katolictví útoč-
nou, militantní formu křesťanství.
Kdeže loňské sněhy jsou! Hřebejk
líčí stejnou denominaci jinak a ona
sama při tom spoluúčinkuje. 
Podle prof. Jana Hellera by se zejmé-
na mezi abrahamovskými nábožen-
stvími (křesťanstvím, židovstvím a
islámem) měl dialog zaměřit před-
nostně na otázky antropologické. V
daném ohledu je třeba se před reži-
sérem Hřebejkem poklonit až k
zemi! Ve filmu Medvídek dává totiž
důrazně výhost popularizovanému
antropologickému dogmatu: vychrt-
losti jakožto ideálu ženské krásy.
Jistě, běží do značné míry o věc
osobního vkusu. Avšak soustavné
vnucování vyžlete s trudovitou
pokožkou jako údajného idolu krásy
je nesmyslem od začátku (filmu Jana

Svěráka Jízda) až do konce
(Hřebejkova předchozího filmu
Kráska v nesnázích)! Ve filmu
Medvídek je jasně řečeno, že dotyč-
ná „kráska" vypadá tak, jako by byla
smrtelně nemocná; navíc je stižena
neplodností. V rozhovoru mezi
„kráskou" a Jiřím Macháčkem ke
konci filmu se navíc tvůrcům – za
pomoci rozmazaných líčidel a
očních stínů – podařil husarský kou-
sek: obličej „krásky" připomíná
lebku smrtky. To vše je velice zdravé
zúčtování nikoli s jednou mediální
ikonou, ale především s popularizo-
vaným antropologickým dogmatem
(zúčtování, které, dodejme, může
uchránit spoustu českých dívek
před anorexií)! K podobnému pře-
hodnocení vychrtlosti dospěla ostat-
ně nedávno např. španělská vláda.
Leč křesťanští a židovští představite-
lé mohli přece už dávno společně
učinit totéž na základě Písně Šalo-
mounovy! 
Globální ekologické problémy činí
významným společným tématem
mezináboženského dialogu též šetr-
né zacházení se stvořením. To opat
(který musel mimo jiné složit slib
chudoby) u Hřebejka reprezentuje
vhodně. Naopak Ošo do této linie
naprosto nezapadá. Již za svého
života hromadil a využíval „bourá-
ky" jisté značky (než zemřel, stihl si
jich opatřit celkem devadesát, chtěl
však mít na každý den v roce jeden,
tedy celkem tři sta šedesát pět luxus-
ních vozů). V daném ohledu před-
stavuje Forum 2000 pro změnu
výtku a napomenutí tvůrcům filmu
i břevnovskému opatovi: s narcistic-
kými vyžírky (vlky v rouše berán-
čím) lze opravdový dialog o obec-
ných tématech sotva poctivým způ-
sobem vést.

František Schilla

Cílem tohoto posledního abraha-
movského zastavení bude provést
stručný průzkum textů v obou spi-
sech a zvážit podloženost předsta-
vy, že od Abrahama se rozbíhají
dvě cesty: cesta potomků Izáko-
vých směrem k židovství a křes-
ťanství a cesta potomků Izmae-
lových směrem k islámu. Stranou
ponechávám otázky zásadní, na-
př. kritiku Koránu na adresu Boží-
ho synovství Kristova a trojičního
učení, které nechci odbýt dílčími
poznámkami na okraji textu.
Korán se dělí na súry (kapitoly)
raného mekkánského a pozdějšího
medinského období, jejichž ráz se
zřetelně liší. V Mekce vystoupil
Muhammad se zvěstí o jediném
Bohu, se kterou se prosazoval jen
velmi obtížně. Proto ho nesmírně
povzbudilo zjištění, že v tomto
zápase není prvním bojovníkem,
že řada biblických postav přichá-
zela s varováními a byla odmítnu-
ta. Stále znovu dramaticky tlumo-
čí výzvy Noeho před potopou,
varování Lota v Sodomě, Mojží-
šovu misi k faraonovi či Jonášovu
do Ninive. Podobně ho zaujal pří-
běh Abrahama jako vyznavače
jednoho Boha:

„K jeho přívržencům také Abra-
ham náležel, když k Pánu svému
se srdcem čistým přišel a otci
svému a lidu svému pravil: „Co to
uctíváte? Což falešná božstva
místo Boha si žádáte? A co o Pánu
lidstva soudíte?" I odvrátili se od
něho, záda mu ukazujíce. Abra-
ham pak vnikl k božstvům jejich a
řekl: „Co že nejíte a co je s vámi, že
nemluvíte?" a vrhl se na ně, zasa-
zuje jim úder pravicí, avšak přiblí-
žili se k němu lidé běžící… I zvo-
lali: „Postavte pro něj hranici a
vhoďte jej v oheň hořící!" Takto mu
chtěli úklad nastrojit, však poníže-
ným jsme jej učinili…" (súra 37.).
Abraham odchází od otce a v růz-
ných variacích se podává jeho pří-
běh, kde je Izmael nenápadně při-
řazen vedle Izáka: „A připomeň 
v Knize také Izmaele, jenž věrné
sliby dodržoval a poslem i proro-
kem byl a rodině své modlitbu a
almužnu přikázal a Pánu svému
se zalíbil"(súra 19.).
Posunem v Muhammadově du-
chovním vývoji se stal jeho proži-
tek ve snu, kdy byl přenesen 
z Mekky do Jeruzaléma a odtud
přímo do nebe, kde mu bylo
mnohé zjeveno.K zásadní promě-

ně dochází v roce 622 n.l. po pře-
chodu Muhammada do Mediny,
kde jako vládce města organizoval
nábožensky i vojensky svou obec
ke zpětnému ovládnutí nejprve
Mekky, později celého Arabského
poloostrova. Tehdy přišel k míst-
ním Židům s nárokem, aby ho na
základě jeho zjevení uznali za pro-
roka. Oni to po dlouhých disputa-
cích odmítli a podle Muham-
madova obvinění se mu vysmíva-
li. Jejich konec byl hořký: Muham-
mad dal s politickým odůvodně-
ním dva jejich kmeny z města
vyhnat, muži posledního kmene
byli povražděni, ženy a děti pro-
dány do otroctví. Ohlasem je súra
obsahující toto zásadní svědectví:
„Když pak Abraham a Izmael
kladli základy chrámu, zvolali:
„Pane náš, přijmi jej od nás, vždyť
Tys věru odpouštějící, slitovný!
Pane náš, učiň, ať jsme do vůle Tvé
odevzdáni, a učiň z potomků
našich obec Tobě oddanou; ukaž
nám obřady naše a vyslyš pokání
naše, vždyť Tys věru odpouštějící,
slitovný!" (súra 2.) Takže chrám 
v Mekce založili společně Abra-
ham s Izmaelem, oni také vtiskli

Z církví u nás i ve světě

Abrahamovské zastavení třetí
NAD BIBLÍ

(Několik protestantských poznámek k filmu Medvídek a k Foru 2000)

Cukrářství a mezináboženský dialog

3. Abraham mezi Biblí a Koránem

Dokončení na str. 4
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Nestává se často, aby evangelický
čtenář dostal do rukou moderní,
poučený a napínavý román z dob
reformace, v němž ožívají postavy
Martina Luthera, Filipa Melanchto-
na, Martina Bucera, ale i Thomase
Müntzera a blouznivců z Münsteru.
Z 650stránkové „bichle" o jedné z
nejdramatičtějších fází evropských
dějin se nicméně stal bestseller, nej-
prve doma v Itálii, později i jinde 
v Evropě. Kniha navíc přišla na svět
s tajemstvím - chyběl jí „pořádný"
autor a chvíli se mělo zato, že ji tajně
sepsal Umberto Eco.
Nakonec vyšlo najevo, že román 
s názvem Q dali dohromady čtyři
boloňští literáti, levicově orientovaní
kulturní anarchisté Fabrizio P. Bel-
letati, Federico Guglielmi, Luca Di
Meo a Giovanni Cattabriga. V době
psaní jim bylo něco mezi 25 a 36 a
prosluli hlavně krádežemi kostel-
ních soch či unášením městských
autobusů. Knihu vydali roku 1999
pod jménem Luthera Blisseta, ang-
lického fotbalového internacionála 
z klubu AC Milán, který se v roce
1982 zapsal u italských fanoušků ka-
tastrofálně špatnou sezónou a
vysloužil si přezdívku Luther Missit
(Luther Minul či Nešika Luther).
Volba zjevně nebyla náhodná.
* Všechno dnešní zlo
Děj se odehrává v Německu, Španěl-
ském Nizozemsku (dnešní Belgii),
Švýcarsku, Itálii a ještě jinde, a snaží
se prokázat, že souběžně s nástupem
reformace došlo ke zrodu „veškeré-
ho novodobého zla" – tajných slu-
žeb, všemocných bank i represivní-
ho státního aparátu. Zní to hodně
levicově, ale se svým smýšlením se
autoři nijak netají. 
Román dostal jméno po hlavní
záporné postavě, udavači a provo-
katérovi nasazeném mezi radikály,
který chce poškodit Lutherovy re-
formy tím, že nejprve rozdmýchá
revoltu Thomase Müntzera a pak ji
přivede k porážce. Známe jej pouze
z dopisů svému nadřízenému ve
Vatikánu, všemocnému a ďábelské-
mu kardinálovi Gianpietrovi Cara-

fovi, později papeži Pavlu IV. Své
relace podepisuje lakonicky Q -
Kazatel (italsky Qoelet). 
Jeho protihráčem a vypravěčem ro-
mánu je student teologie a později
novokřtěnecký voják Gert, který po
zázračném vyváznutí z masakru u
Mühlhausenu odloží vlastní identi-
tu a s tuctem pseudonymů putuje
Evropou. Jako Metzger, Niemanson,
Jost, Boekbinder, Lot, bratr Tizian či
Gert ze Studny se stává výjimečným
svědkem klíčových událostí refor-
mace. Zaplétá se záměrně či náho-
dou do nejrůznějších hnutí a nikdy
nechybí tam, kde se mysl prostého
lidu rozhoří biblickými vizemi
posledního soudu a nápravy všech
věcí. V patách je mu Q, a během
dlouhých 30 let se román mění v ša-
chovou partii mezi oběma protago-
nisty. Předposlední dějství se ode-
hrává v Benátkách, kde už je z ně-
kdejšího věřícího cynický majitel
nevěstince, šířící s pomocí místní
židovské komunity pamflet Kris-
tovo dobrodiní. Spis by mohl vést ke
znovusjednocení církve, Q jej ale
ničí, aby zvítězil tridentský, kon-
frontační směr. 
* Jako na fotbale
Jazyk románu je lehký, dynamický,
chybí mu popisnost klasických his-
torických děl, smysl pro drobnokres-
bu či psychologii postav, a čtenář
může mít chvílemi potíže s tím, že
děj skáče hned z roku 1555 do 1517 a
pak zase z roku 1538 k 1527.
Nejatraktivnější pasáží je zřejmě
vylíčení osudů novokřtěnecké ko-
munity v Münsteru, zprvu nebetyč-
ně tolerantní, během půl roku ale
změněné v obleženou pevnost šílen-
ců, jejichž jednání nese charakteris-
tické rysy 20. století s jeho komunis-
tickými a nacistickými experimenty.
Těž-ko soudit, zda se autorům
podařilo vzkřísit mentalitu tehdej-
ších lidí. Vsadili sice na předpoklad
neměnnosti lidské povahy, nedoká-
zali ale uniknout vzduchu, který
dnes dý-cháme všichni. 
Jinak biblicky pevně zasazená apo-
kalyptická kázání se díky tomu

mění v tirády proti kapitálu a bohá-
čům; ojedinělé okamžiky novokřtě-
neckých triumfů připomínají spíše
jásot fanoušků italské fotbalové ligy
po vstřelení gólu. Nechybí záplavy
sprostých nadávek, což samozřejmě
obecnému lidu nelze vytýkat, horší
je to s nápadem autorů, že by mün-
sterské mnohoženství mohlo být
společným podnikem „kuplířských
odborů", kterým jej navíc vnuknul
katolický provokatér. 
* Lepší Šifra Mistra
Vynikající znalost doby reformace a
pokus o románové zachycení nanej-
výš dramatické éry, jejímž vychláda-
jícím koncem je dnešní protestantis-
mus, nicméně komplikuje právě
ústřední idea. 
Tou je důmyslná teorie spiknutí,
podle níž v zásadě všechny výstřel-
ky reformačních „Schwermerů"
zosnovali papeženci. Kniha se tím
nechtěně řadí po bok Da Vinciho kó-
du Dana Browna, který se také
vyvezl na vlně nedůvěry v instituce,
církve a politiky a podlehl ochotě
věřit v cokoli neoficiálního a rádoby
utajeného.
Pramalé pochopení má také „čtyř-
hlavý" Luther Blisset pro reformáto-
ry - nenabízí nic než jejich tvrdou
kritiku „zleva". Martin Luther je jed-
nou Tlusťoch, jindy bratr Krmný
vepř, Melanchton má přezdívku Ča-
houn a společně s Kalvínem a
Bucerem jsou vnímáni jako zcela
pasivní zaprodanci moci a prvotní
brzda pokroku.
Na to vše mají pisatelé jistě právo,
historicky zcela pomýlený je ale
jejich nápad s pamfletem Kristova
dobrodiní, který prý dokáže „pro-
dat" učení o ospravedlnění katolí-
kům. S tímto ústředním Luthe-
rovým článkem totiž zmíněný Tri-
dentský koncil vůbec neměl pro-
blém. Roztržku s protestanty doko-
nalo autoritativní a mocenské pojetí
církve, které se prosazovalo s otevře-
ným hledím, a nikoli s přispěním
osamělého zběhlého knihovníka 
z Wittenbergu. 

Q – Románový thriller o boji reformátorů s informátorem

Jak víme, Jan Amos Komenský měl neklidný život. Roku 1628 opus-
til vlast a už se nikdy do ní nevrátil. Kratší nebo delší období strávil
v Polsku, Anglii, Švédsku, Prusku a v Uhrách. Teprve čtrnáct závěreč-
ných let mohl biskup Jednoty bratrské prožívat v poměrném klidu a
slušně hmotně zabezpečen v Amsterodamu. Přičinila se o to rodina de
Geer. Byla to rodina z našeho dnešního hlediska poněkud problema-
tická. Její nejznámější člen Louis de Geer sice pocházel z Holandska,
ale od r. 1627 žil ve Švédsku, kde se staral o export mědi, dodával
zbraně švédské armádě a získal značný politický vliv půjčkami
Gustavu II. Adolfovi, představiteli protestantského Severu, (který
padl r. 1632 u Lützenu v utkání s Valdštejnovým vojskem). Bylo to
ovšem v dobách, kdy se pohled na válku značně lišil od pohledu
dnešního a zejména války z náboženských pohnutek se pokládaly za
něco málem posvátného. Už r. 1641 zbrojař de Geer pozval
Komenského do Švédska a později jeho rodina poskytla Komen-
skému trvalý domov v Holandsku. 
Komenský však nebyl jediný, kdo našel v Holandsku azyl. Tato tole-
rantní a pohostinná země lákala známější i méně známé myslitele,
umělce i řemeslníky té doby, kteří tu našli útočiště před duchovní
nesvobodou ve svých vlastech. Proslulý Komenský se pak navíc těšil
výjimečné pozornosti amsterodamské městské rady.
Holandské srdce Nizozemska si vydobylo politickou nezávislost a
prosperovalo po všech stránkách. V četných loděnicích se stavěly sou-
časně desítky lodí, rozkvetl rybolov (hlavně velryby a sledi) a chov
dojnic, stavěly se cukrovary, sklárny a cihelny, kvetlo vlnařství a výro-
ba látek a porcelánu. Vznikly banky a burza. Byly navázány obchod-
ní styky s baltskými zeměmi a Ruskem, odkud se dovážely kožešiny.
Zejména holandská Východoindická společnost a kolonie v různých
oblastech světa přinášely zemi obrovské zisky.
Tyto hospodářské úspěchy měly ovšem i rub: žebrácké mzdy v manu-
fakturách, využívání dětské práce, vysokou úmrtnost v chudých vrst-
vách. Není divu, že propukala povstání chudiny. Jedno z největších
vypuklo téhož roku 1657, kdy byl za podpory amsterodamské měst-
ské rady vydán soubor Komenského didaktických děl. Už předtím na
náklady Vavřince de Geer vyšly „Panergersia" (Všeprobuzení) a
„Panaugia" (Všeosvícení). Pro tisk Komenského spisů vyvstaly pří-
hodné podmínky zvláště poté, co byla do Amsterodamu přenesena
zachráněná bratrská tiskárna. Starostlivý Komenský, který nespou-
štěl z mysli Jednotu, vydal pro ni řadu významných pomůcek (mimo
jiné biblický „Manuálník", kancionál a Bratrskou konfesi).
V Amsterodamu vznikaly i jiné jeho práce. Škoda jen, že jako už

dříve podléhal téměř do konce nespolehlivým hlasatelům Božích zje-
vení. Dva roky před smrtí jako by účtoval s životem spiskem „Unum
necessarium" (Jedno nezbytné). Že se po Komenského smrti 15. listo-
padu 1670 stal místem pro uložení jeho ostatků kostelík valonských
valdenských, jako by pouze dosvědčovalo, že šlo o muže vskutku
širokého srdce. 

Daniel Henych

Kde Komenský prožíval 
sklonek života

* Jenom žert?
Belletati, Guglielmi, Di Meo a Cat-
tabriga mají zcela jistě velký smysl
pro humor. V roce 1995 například
rozšířili příběh o zmizení fiktivního
umělce Harryho Kippera během
Tour de France, a náramně se pak
bavili na účet Interpolu, který po
pohřešovaném usilovně pátral. Je
otázkou, zda se dnes nesmějí i těm,
kteří se zasloužili, aby se z Q stal
bestseller.

Rostislav Matulík

Nakladatelství Dokořán, 2006
Překlad Gabriela Chalupská 

Ve dnech, kdy již kupujeme nové
kalendáře, různé diáře a plánovací
záznamníky na rok 2008, ani si
neuvědomujeme, že tato prastará
pomůcka měla dlouhý a zajímavý
vývoj, než dostala dnešní podobu.
V prvních dobách to nebylo tak
přesné, jak je tomu dnes. Nejstarší
nám známý kalendář měli Egy-
pťané ve 4. tisíciletí před Kristem.
Měl sice už 12 měsíců, ale jen tři
roční údobí: Záplavu - míní se tím
rozvodnění Nilu, dobu osevu a
žně. Na dnešní naší podobě kalen-
dáře se podíleli staří Babyloňané,
Židé, Řekové, Římané a později
také výrazně křesťanská církev. 
César Julius uzákonil tehdejší je-
mu předloženou formu a zavedl 
v r. 46 před Kristem pro celou říši.
Kalendář začínal 1. lednem, rok
měl už 365 a čtvrt dne, proto
každý čtvrtý rok byl přestupný,
kdy se jeden den přidával. Časem
se ukázalo, že toto není přesné,
protože se ještě neznal vztah sku-
tečného oběhu Země kolem Slunce
(rok si-derický) k roku astrono-
mickému. Je zde určitý rozdíl,
který až nedávná doba uměla
vyřešit, když stanovila novým
výpočtem délku roku na 365 dní, k
tomu jen 5 hodin, 48 minut,

45,9747 vteřin. Tedy ne celých 6
hodin. Starý nepřesný výpočet
délky roku přinášel každoroční
odchylku, nárůst, zaokrouhleně 11
minut a 14 vteřin. Dlouho se nevě-
dělo, co s tím, jak to napravit. 
Křesťanská církev v podstatě pře-
jala tento juliánský kalendář v do-
bě panování císaře Konstantina.
Od 4. století zavedla týden, který
se dělil na 7 dní, což bylo převzato
z prvních stránek Bible, kde se
mluví o stvoření světa v šesti
dnech. Sedmý den byl určen k od-
počinutí a obecenství s Hos-podi-
nem, kdy vzpomínáme též veliko-
nočního vítězství Pána Je-žíše
Krista nad smrtí v první den po
sobotě; dodnes je to den pracovní-
ho klidu na celém světě. Všechny
hlavní události ze života Pána
Ježíše Krista byly zasazeny do
určitých údobí církevního roku
(advent, Vánoce, doba postní, Ve-
likonoce, svatodušní svátky). Po-
dobně byly postupně označeny i
jednotlivé dny křestními jmény
různých významných osobností,
blahoslavených i svatořečených,
což nalézáme v kalendáři dosud.
Ve většině zemí k nim přidali i své
národní hrdiny. U nás to jsou např.
slovanští apoštolé Cyril a Metoděj,

Jan Hus, sv. Václav a jim podobní.
Později v různých oblastech pří-
slušní činitelé zařadili do kalendá-
ře i své významné vzpomínkové
dny a státní svátky. 
Během let se roční časové odchyl-
ky rozrůstaly. V 16. století to bylo
už 10 dní, což působilo všude
značné problémy, zvláště při sla-
vení pohyblivých Velikonoc, které
jsou vždy první neděli po prvním
jarním úplňku měsíce. Proto
papež Řehoř XIII. (Gregorius)
nařídil r. 1582 tyto dny vypustit,
takže po 4. říjnu uvedeného roku
následoval hned 15. říjen. Aby 
k podobným nepříjemnostem už
nedošlo, bylo nově ustanoveno, že
každý stý rok bude přestupný jen
tehdy, když bude dělitelný 400
(léta 1600, 2000 byla přestupná, ne
však už 1700, 1800, 1900). Hlavní
rozdíl mezi starým juliánským a
novým gregoriánským kalendá-
řem je v tom, že má v průběhu 400
let jen 97 přestupných let a ne již
100, jak tomu bývalo po staletí.
Ani opravený gregoriánský kalen-
dář není bez chyb. Má roční
odchylku 26 vteřin, která může
vyrůst za 3300 let na jeden den.
Nedojde-li do té doby k další nové
reformě, mělo by se tak stát až v r.

O našem kalendáři

4900 našeho křesťanského letopočtu. Ve středověku bylo toto vše zane-
dbatelné, ale ne už dnes, kdy výpočetní technika je na vysoké úrovni;
přemýšlíme, jak i toto napravit.
Gregoriánský kalendář zavedly katolické státy ihned, evangelické země
postupně. Pravoslavná církev ve všech zemích tuto reformu odmítla a
drží stále starý nepřesný juliánský kalendář. Státní správy některých
pravoslavných zemí, s ohledem na vžité obchodní a diplomatické dato-
vání, kalendářní reformu v posledních létech dodatečně přijaly, zpravi-
dla za nesouhlasu církve, která drží tvrdošíjně to staré. A tak pro histo-
riky je dnes tvrdým oříškem určit přesně datum té či oné události. V bý-
valém sovětském Rusku byl opravený kalendář přijat až v r. 1918, tak-
též jen státem, při čemž den 1. února byl tam totožný se dnem 14. února,
aby tím došlo k časovému vyrovnání. 
Zde máme zároveň vysvětlení, proč v pravoslavných zemích mají
některé církevní svátky o několik dní později než třeba u nás. Je to vli-
vem toho či onoho kalendáře, kterého se přidržují. Až si půjdete koupit
svůj oblíbený kalendář pro budoucí rok, vzpomeňte, že máte v rukou
pomůcku k rozdělení času prastarého původu, bez které se ani dnešní
moderní svět neobejde.

Miroslav Hloušek
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Ekumenická past Pozvánky
církev stala hlavní ekumenickou
figurou, opět vrací do hry. Oprá-
šením katolické exkluzivity jsou
ostatní církve postaveny do kom-
plikované situace: Buď budou kato-
lické sebepochopení akceptovat,
nebo ekumenu zablokují. Učiní-li to
první, naprosto tím zneváží a ve
svých důsledcích zničí samy sebe.
Odváží-li se toho druhého, okamži-
tě se z katolické strany ozve obvině-
ní, že nejednají ve shodě s Písmem,
protože sám Kristus přece vybízí
své učedníky, aby "všichni byli
jedno". Ekumena se stala pod tak-
tovkou římskokatolické církve

pastí. Evangelické církve, v nichž se
kdysi zrodila, se staly vězni svých
vlastních ideálů.
Výchozím předpokladem pro jaký-
koli, tedy i ekumenický rozhovor, je
rovnost. Chtějí-li si představitelé
evangelických církví, Reformo-
vaného a Luterského svazu i Svě-
tové rady církví uchovat svoji tvář,
musí v současné situaci podmínit
pokračování ekumenického dialo-
gu uznáním tohoto předpokladu.
Ne pouze v nějaké sociologické, ale
v teologické rovině. Nelze volat,
aby "všichni byli jedno", a současně
se elitářsky vylučovat. Takové počí-
nání je naprosto nevěrohodné. Usi-

lovat poctivě o jednotu znamená
pokládat všechny, které do ní chci
zahrnout, za legitimní součást círk-
ve Kristovy. Bez tohoto předpokla-
du je ekumena mlácením prázdné
slámy. Vzhledem k posunům, k ni-
mž v římskokatolické církvi do-
chází, je třeba zásadně přehodnotit
dosavadní ekumenickou strategii.
Nestačí radovat se z toho, co nás
spojuje. Je třeba začít odstraňovat
to, co nás rozděluje! Vydávání se
římskokatolické církve za jedinou
církev Kristovu nás rozděluje zcela
zásadním způsobem. 

Emanuel Vejnar

ráz dnešním poutím do Mekky.
Muhammad tak přesadil abraha-
movskou tradici poněkud jižněji.
Našel jsem v Koránu místa pře-
krásná i drsná, ovšem při konkrét-
ním rozhovoru vždy záleží na
metodě výkladu. Muslimové kom-
binují dva principy: jednak proka-
zují plošnou úctu celému Koránu,
jednak Muhammad zavázal vy-
kladače pravidlem, že novější zje-
vení uvádí na pravou míru zjevení
starší: „Kdykoli zrušíme verš něja-
ký či dáme ti naň zapomenout,
přineseme jiný, lepší anebo po-
dobný. Což nevíš, že Bůh je všech
věcí mocen?" (súra 2.). 
Bohužel to znamená, že v případě
rozporů jsou duchovně jemnější
texty mekkánského období pře-
krývány zákonodárným zápalem
Muhammadovým ze závěru jeho
života, kterým položil základ poz-
dější expanze. 
Biblickou návaznost nemá zakla-
datelská mise Abrahama s Izmae-
lem žádnou, a tak se musíme
pouze ptát, jak obstojí představa,
že se Izmaelci ztratili do neznáma
a jsou tak k dispozici pro budoucí
využití novou tradicí. Starozá-
konní komentář k ekumenickému
překladu dospívá v zasvěceném
výkladu ke Gn 37,28 (kolísání
označení izmaelských a midján-
ských kupců) k závěru pro naše
téma závažnému, že mimobiblic-
ký doklad o existenci Izmaelců
neexistuje.
Zmínky o osudu Hagary s Izmae-
lem jsou stručné, ale přece ukazují
určitým směrem. Především se
Izák usadil u Studnice Živého, kte-
rý mne vidí, tedy u místa spojené-
ho s Božím zjevením Hagaře
(24,62; 25,11). Pokud tam hledal
útěchu po smrti své matky, musí-
me předpokládat jeho setkávání 
s Izmaelem a snad i s Haga-
rou,protože oni stáli u zrodu tradi-
ce tohoto místa. V podobné situaci
se Jákob po svém smíření s Ezau-
em zcela zásadně bránil tomu, aby
spolu s ním táhl do Seíru a tak
vstoupil na území Edómu (33,12n).
Proč se na rozdíl od něho Izák ne-
bojí bydlet uprostřed Izmaelců?
Odpověď naznačuje informace o
tom, že Hagar přivedla Izmaelovi
ženu z egyptské země. Zdá se to
být jen důsledek Hagařina půvo-
du, ale on to přece byl nesmírně
náročný podnik. Předpokládal,
jednak že se Hagar v drsném muž-
ském světě domohla vlastním úsi-
lím samostatného a majetného
postavení, jednak musela mít silný
motiv, protože nekonečně snazší
bylo najít pro Izmaele místní nevě-

stu. Ovšem Hagar se v těsné blíz-
kosti Abrahamově hodně naučila
a pochopila, že nositelem pože-
hnání se Izmael může stát pouze
tehdy, pokud se udrží oddělený
od Kenaanců. Díky ní si rod Iz-
maelův i nadále uchoval charakter
cizinců a poutníků v zemi, a proto
se mezi nimi Izák nejen nebál, ale
rozpoznal, že s Hagarou jedná
Bůh Abrahamův. O pravosti Ha-
gařiných setkání s Bohem biblické
podání nepochybuje a dostalo se
jim cti přijetí do tradice Izraele.
Přízvisko izmaelský v pozdějších
textech (Sd 8,24; Ž 83,7) zřejmě již
neoznačuje tělesné potomky Ha-
gařiny, ale nositele nepřátelského
postoje vůči Izraeli. Já vidím v Izá-
kově pobytu u Studnice Živého,
který mne vidí, vyjádření zřetelné-
ho nároku, že tradice spjatá se
jménem Hagary a Izmaele je cele
tradicí Hospodinovou a takovou
zůstává. Linie lidu mizícího do
neznáma na biblické půdě neexis-
tuje.
Znalost islámu považuji za po-
třebnou a kontakt s muslimy jako
lidmi i vyznavači svého nábožen-
ství za nezbytný. Ovšem nepomů-

že nám zjednodušující schéma o
lidu Izákovu a lidu Izmaelovu – i
proto ne, že dnes většina muslimů
není arabského původu. Já osobně
považuji islám za naprosto samo-
statné náboženství, které ve svých
textech využívá vedle jiných vlivů
i některé biblické motivy.
Tímto svým závěrem jsem asi
řešení problémů mezi námi a mus-
limy neusnadnil, ale zato jsem
objevil čistě pro sebe Hagar egypt-
skou jako zajímavou a silnou
osobnost. Ona je v biblickém pří-
běhu přesným protikladem Ezauo-
vým. Ezau měl svým původem
nárok na zaslíbení, ale nevážil si
ho. Otrokyně Hagar nemá nárok
na nic, ale přesně ví, o co jde, a
bojuje všemi svými zbraněmi o
získání požehnání pro Izmaele.
Hospodin kvůli ní své plány
nezměnil, ale nakonec mohou i
synové Izraele přicházet ke Stud-
nici Živého, který mne vidí, a zde
očekávat potěšení Boží. I tato otev-
řenost Božího díla spásy vůči oso-
bitým a neskladným lidem je sou-
částí zvěsti abrahamovských pří-
běhů.

Miloš Hübner

Ekumenická rada církví v České
republice 
Komise pro výchovu a vzdělává-
ní, referent: Ondřej Soběslavský 
Donská 5, 101 00 Praha 10, tel.:
271 742 326, email: info@ekume-
nickarada.cz 
www.ekumenickarada.cz

* * *
ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELIC-
KÁ VE ZLÍNĚ vás srdečně zve na Den
otevřených dveří spojený s vernisá-
ží výstavy „Evangelický kostel ve
Zlíně 1937–2007"v neděli 4. listopa-
du 2007 v evangelickém kostele ve
Zlíně, Štefánikova 3018
Program:
9.30 - bohoslužby s vysluhováním
večeře Páně
14.00 - slavnostní vernisáž výsta-
vy – uvede farář Petr Pivoňka a
historik David Valůšek
14.30 - beseda s pamětníky
15.30 - prohlídka kostela s výkla-
dem
16.30 - koncert evangelického
pěveckého sboru za vedení
Ladislava Moravetze s průvod-
ním slovem
19.30 - koncert jazzové kapely
Noční optika
Výstava je otevřena denně od 16
do 19 hodin a potrvá do 11. listo-
padu 2007 (nadále bude přístup-
ná po předchozí domluvě).
Akce je podporována z Kulturního
fondu města Zlín a Zlínským kra-
jem.

* * *
BENEFIČNÍ KONCERT smíšeného
pěveckého sboru Ještěd z Liberce
v evangelickém Salvátoru (Salvá-
torská 1, Praha 1) 10. listopadu
2007 v 17 hodin.
Program: Anton Bruckner (Locus
iste, Ave Maria, Christus factus
est), Felix Mendelssohn Bartholdy
(Richte mich Gott), Antonín Dvo-
řák (mše D dur - Lužanská).
Dále účinkují:
Petr Hostinský - varhanní dopro-
vod, Věra Poláchová - soprán,
Karla Bittnarová - alt, Milan Peli-
kán - tenor, Jaroslav Patočka ml. -
bas.
Diriguje Čeněk Svoboda.
Výtěžek bude věnován Středisku
Diakonie ČCE v Praze-Stodůl-
kách. Vstupné 150,- Kč

* * *
SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE
EVANGELICKÉ srdečně zve na před-
nášku Zdeněk Škrabal: Literární
kaleidoskop,
která se koná v sobotu 10. listopa-
du od 16 h.
S nejnovější četbou ze soudobé
české literatury nás seznámí farář
a bývalý šéfredaktor Evangelic-
kého týdeníku.

Betlémská kaple na Žižkově,
Prokopova 4/216 - Praha 3

Dokončení ze str. 1

Abrahamovské zastavení třetí
Dokončení ze str. 2

SPOLEK PŘÁTEL EVANGELICKÉ TEO-
LOGICKÉ FAKULTY srdečně zve
všechny zájemce na své výroční
setkání.
Bude se konat v sobotu 3. listopa-
du 2007 od 9 do 13 hodin ve velké
posluchárně fakulty pod heslem
"Communio viatorum Pragensis".
Hlavní referát bude mít prof. dr.
Pavel Filipi: "Biblický text a boho-
služba".
Další příspěvky přednesou zku-
šení kazatelé Martin Horák, Birgit
Dušková a Michel Hoffmann.
Poté se uskuteční výroční shro-
máždění Spolku včetně schválení
stanov Spolku a volba předsed-
nictva.
Jednací řeč angličtina a čeština.

* * *
EKUMENICKÁ RADA CÍRKVÍ, Komi-
se pro výchovu a vzdělávání sr-
dečně zve na další setkání křes-
ťanských pedagogů a zájemců o
tuto oblast, které se koná v sobotu
24. listopadu 2007 v Bratrské
škole v Praze Holešovicích (Raj-
ská 300/3, Praha 7 - Holešo-vice -
cca 100 m od stanice metra C Ná-
draží Holešovice, výstup směrem
Holešovice - Plynární, po eskalá-
torech nahoru a stále rovně ven 
z vestibulu; ul. Rajská je kolmá 
k tramvajové zastávce). 
Program 
od 9.00 prezence 
9.45 úvodní pobožnost 
10.00 přednáška dr. Jeronýma
Klimeše " Co víme o duchovním
světě dětí a mládeže " 
11.00 diskuse 
12.00 oběd 
13.00 představení Bratrské školy
(ředitel školy p. B. Bulíř) 
14.00 závěrečná pobožnost 
Přihlášky na: Sekretariát ERC,
Donská 5, 101 00 Praha 10, 
email: info@ekumenickarada.cz 
do 20. listopadu 2007 
Konferenční poplatek: 100 Kč
(při vstupu, zahrnuje občerstvení,
oběd) 

Domažlické evangelíky bude svolá-
vat k bohoslužbě v novém sboro-
vém domě zvon, který do chodské
metropole doputoval přes Rokytník
ve východních Čechách až z horno-
lužického Budyšína (Bautzen).
Zvon přivezli ve čtvrtek 11. října
2007 z Rokytníku na Náchodsku do
Domažlic členové tamního evange-
lického sboru. "Překvapilo nás, jak je
zvon velký. Je opravdu krásný, zdo-
bení je mistrovské. Ke zvonu jsme
dostali vše i k jeho upevnění, my ho
jen prakticky osadíme," popisuje
první dojmy Pavel Voldán ze star-
šovstva Farního sboru Českobratr-
ské církve evangelické v Domažli-
cích. Do auta jim pomáhal naložit
250 kilogramů vážící zvon hronov-
ský evangelický farář Michal Kitta. 
"I překují své meče na radlice..."
Zvon, který bude za několik měsí-
ců znít na novém sborovém domě
domažlických evangelíků, má za
sebou dlouhou a zajímavou histo-
rii. Byl vyroben pro kostel Marie a
Marty v německém Budyšíně,
někdejším hlavním městě Horní
Lužice. K jeho osazení došlo v roce
1830 o slavnosti přijetí Augsbur-
ského vyznání. Z tureckého děla
ho odlil Friedrich Gruhl z Klein-
welky, místní části Budyšína. Tato
čtvrť je od roku 1751 pod silným
vlivem sboru ochranovských bra-

tří, který je zde dodnes živý. Na
rok 2008 chystá 250. oslavy založe-
ní místní modlitebny.
Zvon, nesoucí německý nápis "Bůh s
námi" a ozdobený podobiznami re-
formátorů Luthera a Melanchtona,
byl v roce 1899 sňat a darován čes-
kému evangelickému sboru v Ro-
kytníku na Náchodsku. V něm letos
slavili poslední evangelickou boho-
službu. "Vzhledem k tomu, že zde
místní lidé už ne-měli zájem o boho-
služby, rozhodli jsme se kostel pro-
dat. Má ho ve své nabídce realitní
kancelář, zájem už projevili Španělé,
Irové, Holanďané... To vyburcovalo
k novému zájmu o dominantu obce
i místní obyvatele, kteří by chtěli
používat kostel například ke svat-
bám nebo pohřbům. Při poslední

bohoslužbě v kostele mnozí plakali,"
vzpomíná farář Michal Kitta.
"Štafetu" převezmou Domažlice
Kostely zanikají, ale také se staví no-
vé. Do konce roku osadí v Domažli-
cích zvon do věže nového sborové-
ho domu. Staví ho v současné době
místní evangelíci s jedenáctimiliono-
vým rozpočtem. K prvním boho-
službám bude vzácný dar zvonit už
v únoru příštího roku. Celý sborový
dům bude slavnostně otevřen i s by-
tem faráře a dalším zázemím za rok.

Karel Šimr, 
administrátor Farního sboru ČCE

v Domažlicích
Pavel Voldán, člen staršovstva FS

ČCE v Domažlicích
Michal Kitta, farář ČCE v Hronově

(Na obrázku je model nového sboru)

Budyšínský zvon bude znít v Domažlicích


