
BUĎTE PŘIPRAVENI
A VAŠE LAMPY AŤ HOŘÍ. 

L 12,35
Víra v Ježíše Krista má často podo-
bu čekání. V našem podobenství je
přirovnána k bdělosti uprostřed
noci. Věřit někdy znamená dlouhé
vyhlížení. Jako když milá čeká milé-
ho nebo jako dítě, které se nemůže
dočkat návratu matky. Netýká se to
však jen Kristova druhého přícho-
du. Boží pomoc a požehnání přichá-
zí do našeho života často až po vytr-
valém čekání a mnoha modlitbách. 

Víra v Krista není jen slavnostní
hostina, při které z nás spadnou
všechny starosti. Patří k ní také
dlouhé dny nejistoty. Věřící člověk
při nich může propadat pocitům
zklamání a deprese. Hlavou se mu
honí nepříjemné otázky a pochyb-
nosti. Věřit Bohu však znamená
osvědčit trpělivost a unést časy
Božího mlčení, vlastní bezradnosti a
leckdy i posměchu druhých. 
Křesťanskou víru bychom si neměli
představovat pouze jako trvalý stav
radosti, duchovní zralosti a jistoty. Je
to cesta, na níž se střídá období neji-
stot a obav s chvílemi naplnění,
uklidnění a radosti.
Nebuďme zklamaní, když se naše
víra nemůže vždycky vykázat vidi-
telnými výsledky. Modlitby, které
nebyly vyslyšeny, otázky, které
nebyly zodpovězeny, to vše patří 
k životu poctivé víry. Stejně tak ale
platí, že kdo musí mít všechno
hned, nechce čekat a odejde dřív,
než Boží pomoc přijde, o mnoho se
připraví.
Křesťanská víra totiž zná i nečekaná
a neplánovaná naplnění. Naše po-
dobenství má pro ně krásné přirov-

nání. Boží pomoc bývá někdy stejně
neuvěřitelná, jako kdyby přišel pán
domu a místo aby se nechal obslu-
hovat, odmění své služebníky tím,
že je posadí ke stolu, vezme si zástě-
ru a začne je obsluhovat sám. Něco
podobného bylo v antické společ-
nosti nepředstavitelné. Ale Boží
pomoc bývá takto podivuhodná.
My, kteří se trápíme, co všechno
ještě musíme dokázat a udělat, jsme
nečekaně posazeni za stůl a dostá-
váme jednu radost za druhou. Místo
abychom Bohu museli sloužit, jsme
obslouženi jeho láskou a odpuště-
ním. Jsou chvíle, kdy dostáváme
stokrát víc, než bychom čekali a
doufali. Z těchto krátkých okamži-
ků pak žijeme a rozdáváme. Jsou to
chvíle, na které se těšíme a které
vyhlížíme, ale neumíme a nemůže-
me si je sami navodit. Smíme na ně
čekat a doufat, že Bůh je věrný a
neopustí dílo svých rukou. K naší
víře patří čekání i naplnění. Chu-
doba i hojnost. Advent i Vánoce.
Půst i Velikonoce. Smutek i radost.
Kříž i vzkříšení. 

Jiří Gruber, 
farář sboru ČCE v Brně I

Evangelický
týdeník
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Poselství k poslední neděli církevního roku

Pro věřícího je stvoření jedním ze
základních biblických principů,
který říká: Za existencí tohoto světa
stojí svrchovaný Bůh se svou vůlí a
záměrem. Sekulární člověk se na
takové tvrzení dívá shovívavě či
odmítavě, protože ví, že věrohod-
ným ukazatelem může být v tomto
ohledu jedině věda. Od doby
Darwinova vystoupení v druhé
polovině 19.století se evoluční
hypotéza stala metodou všeobecné-
ho výkladu světa, kde stvoření a
Bůh, resp. víra všeobecně nemají co
dělat; jsou nadbytečné, ne-li přímo
škodlivé. Evoluční biolog Richard
Dawkins, autor známé knihy
Sobecký gen, to vyjadřuje zcela jed-
noznačně: „Víra je jedno z nejhor-
ších zel na světě, dá se srovnat s
neštovicemi, je jen těžší ji vyhubit."
Ale i klidnější vyjádření jiných
vědců současné doby jsou co do
podstaty stejná: „Člověk je výsled-
kem bezúčelného přírodního proce-
su, který ho nemohl mít předem na
mysli. Nebyl naplánován" (paleon-
tolog G.G.Simpson). „Člověk musí
pochopit, že je pouhou náhodou"
(molekulární biolog J.Monod). Atp.
Když to řekneme velice stručně, je
to výklad přírody podle vývojové-
ho konceptu „od améby po Goe-
tha", popř. - v ještě širším pohledu -
od elementárních částic po člověka.
Tato idea je nám v nejrůznější podo-
bě a únavně často sugerována jako
prokázané poznání vědy, ve skuteč-
nosti se však jedná o spekulace
metafyzické povahy, které kompe-

tenci vědy přesahují. Současná vě-
da naopak odhaluje aspekty našeho
světa (jemné vyladění vesmíru, slo-
žitá struktura živé hmoty, informa-
ce genetického kódu), pro které n-
emá vysvětlení, kde naráží na své
limity. Neznáme totiž žádný orga-
nizační princip, kterým by se vznik
těchto struktur dal vysvětlit. 
Podstata věci se dá ukázat na jed-
noduchém příkladu: Když se teď
nedávno na chodníku u mého

domu objevila písmena DNA
(zkratka pro kyselinu deoxyribo-
nukleovou) zformovaná ze spada-
ného listí, nikdo z kolemjdoucích to
jistě nepochopil jinak, než jako pod-
zimní žertík majitele domu. Kdy-
bych do některého renomovaného
časopisu typu Science nebo Nature
napsal vědecký článek, vysvětlující
původ tohoto (fotograficky zdoku-

Ano, tři špatné zprávy přinesla média v posledních dnech.
Všechny se týkají práva a spravedlnosti.
Podle nedávno zveřejněných statistik kriminalita v naší zemi
stoupla za prvních devět měsíců letošního roku o 9 procent oproti
roku loňskému. 
Městský soud v Praze zrušil magistrátní zákaz pochodu neonacis-
tů pražským Židovským městem o výročí Křišťálové noci dne 10.
listopadu. 
Plukovník Kubice a tři jeho náměstci z odboru pro boj s organi-
zovaným zločinem odcházejí od policie.
Dobrou zprávou je, že prezident Václav Klaus se jednoznačně
vyslovil za zákaz zmíněného pochodu. V den, kdy píši tento slou-
pek, zaznívají signály, že magistrát i přes soudní výrok pochod
nepovolí. V den, kdy sloupek čtete, patrně již víte víc.
První zpráva – o růstu kriminality – by za určitých okolností
nemusela být tak zlá, jak se na první pohled zdá. Patrně znáte
nějaký případ ze svého okolí, kdy byl někdo okraden a újmu poli-
cii ani nehlásil, protože to považoval za ztrátu času. Jelikož statis-
tiky zachycují pouze nahlášené trestné činy, mohla by kriminalita
statisticky stoupnout v případě, že by obyvatelé začali mít větší
důvěru v policii a hlásili i to, s čím se dříve neobtěžovali. 
Obávám se ale, že toto vysvětlení zatím asi správné není. Platí, že
se krade víc.
Co se týče pochodu neonacistů, můžeme zareagovat bezprostředně.
Řada organizací – Židovská liberální unie, Liga proti antisemitismu,
Federace židovských obcí, Společnost křesťanů a židů a celá řada
dalších organizací chystá protidemonstraci. Můžeme se k ní připojit,
abychom dali najevo svůj nesouhlas s antisemitismem.
Co se týče odchodu schopných a neúplatných policistů, tam je
náprava horší. Jediné oddělení, které mělo nějaké významnější
výsledky v boji proti mafiím, je rozprášeno. Ostatně nová vláda
stejně chystala jeho „reorganizaci". Ukazuje se, že plk. Kubice
opravdu měřil, „padni komu padni“, a ODS ho má zřejmě ještě
méně ráda než ČSSD.
Nastal čas pro idealisty. Je mnoho dobrých důvodů, aby se křesťa-
né hlásili k policii a aby usilovali stát se soudci. Můžeme své zemi
něco dát: Statečnost a neúplatnost. Všude tam, kde stojíme.

Dan Drápal

Tři špatné zprávy z domova
Padající listí a povaha stvoření

ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

POLEMIKA

Vážený pane šéfredaktore,
není mým zvykem psát do novin a
reagovat na dopisy čtenářů, po pře-
čtení příspěvku čtenáře (zdráhám
se napsat pana) Jaroslava Vrby s ná-
zvem Voříškova neprůstřelnost se
ozvat musím. Nemá smysl vyjme-
novávat jednotlivé lži a pitomosti,
které J. Vrba uvádí, o tom si každý
udělá úsudek sám. Takovou třaska-
vou směs omezenosti a ideologické
zaslepenosti jsem v tisku četl napo-
sledy před rokem 1989 a jsem proto
nemile překvapen, že takovéto
žumpě dal prostor Vámi řízený
Evangelický týdeník. Komunistic-
ké propagandě by přece měly slou-
žit zcela jiné tiskoviny.

S pozdravem

Jiří Fučikovský

Slovo z redakce:
Několikrát se z řad našich čtenářů
ozvalo, že ET-KJ se orientuje příliš na
pravou stranu politického spektra.
Jsme si vědomi, že křesťanský týde-
ník nesmí být zaměřen jednostranně
a že ani nemá být politický ve smys-
lu preferování nějakých názorů a už
vůbec ne stran. Proto otiskujeme i
příspěvky, které jdou opačným smě-
rem. Přesto uveřejnění příspěvku 
J. Vrby „Voříškova neprůstřelnost"
bylo nešťastné a sklidilo (po zásluze)
celou řadu odmítavých reakcí, je-
jichž autorům se omlouváme, že je-
jich komentáře neotiskujeme. Nešlo
ve zmíněném příspěvku J. Vrby o je-
ho názory, ale o způsob argumenta-
ce a celkového znění. 
Zároveň doplňujeme, že autor bib-
lického poselství z č. 28 bratr Pavel
Freitinger je farářem ČCE ve Vano-
vicích. Jemu i čtenářům se omlou-
váme.

Dopis čtenáře

Dokončení na str. 4

Ilustrační foto k článkuPadající listí a povaha stvoření Foto: ing. Josef Potoček



2 ET-KJ

VALNÉ SHROMAŽDĚNÍ KONFERENCE CÍRKVÍ PACIFIKU
(Pago Pago (Americká Samoa), 5. 10. 2007 – ENI)
Jako lidé „z regionu, který zakusil a zakouší důsledky všech hlavních pro-
blémů, se kterými zápasí dnešní svět", představitelé Pacifiku musí být sebe-
vědomí a průbojní „při přinášení pacifických perspektiv a zkušeností do
mezinárodního fóra", řekl John Taroanui Doom, prezident Světové Rady
církví za Pacifický region v ústřední promluvě na 9. Valném shromáždění
Pacifické Konference církví. Promluvu adresoval 200 delegátům a dalším
účastníkům z 25 církví a 7 národních ekumenických rad. Shromáždění se
uskutečnilo na Kanana Fou Teologickém semináři v Pago Pago v Americké
Samoe 2. – 8. října.  John Doom se v promluvě zaměřil na otázku pacifické
identity. Vyzval účastníky ke změně postoje, podle kterého se zástupci zemí
Tichého oceánu cítí na mezinárodních ekumenických střetnutích „mladí a
nezkušení". Hlavní otázky dotýkající se regionu Pacifiku a světa označil
kolonialismus, problémy migrace, odvrácenou stránku turismu, otázky
demokracie a dobré vlády, ničivé a dlouhodobé důsledky klimatických
změn, geopolitická napětí v regionu způsobená vlivem velkých národů.
Tyto otázky vytvářejí kontext pro postoje pacifické teologie, označované
jako „teologie kokosových ořechů".

PATRIARCHA BARTOLOMEJ SÚDNE STÍHANÝ ZA POUŽÍVANIE TITULU „EKUMENICKÝ"
(Ženeva, 30. augusta 2007 – ENI/CEC)
Svetové ekumenické spoločenstvo vyjadrilo podporu a solidaritu Jeho
Svätosti Ekumenickému patriarchovi Bartolomejovi. 
26. júna uznesenie Tureckého Najvyššieho odvolacieho súdu napadlo eku-
menické postavenie patriarchátu. Súd rozhodol, že patriarchát je nábožen-
ská ustanovizeň oprávnená jedine na poskytovanie náboženských služieb
pre grécku pravoslávnu menšinu v krajine. Súd ďalej zakázal patriarchovi
používať titul „ekumenický". Rozhodnutie súdu stanovuje, že patriarchát
podlieha v oblasti titulov a činnosti tureckému zákonníctvu. Následne na to
21. augusta bol patriarcha Bartolomej obvinený na súde v Istambule z dôvo-
du použitia titulu „ekumenický". 27. augusta vyjadrila Konferencia európ-
skych cirkví patriarchovi svoju „silnú podporu" na právo používať titul
„Ekumenický": „Titul „ekumenický patriarcha" má viac ako 1000ročnú his-
tóriu. Počas celého tohto obdobia nebol len prázdnym slovným spojením.
Označoval skutočnú odovzdanosť spolupráci s cirkvami iných tradícií 
v celej Európe ," píše v liste generálny tajomník Konferencie Colin Williams.
29. augusta v podobnom liste adresovanom patriarchovi Bartolomejovi
generálny tajomník Svetovej rady cirkví reverend Samuel Kobia vyjadril
hlboké a úprimné uznanie autenticity a dôležitosti Ekumenického patriar-
chátu. V liste zároveň vyzval takmer 350 členských cirkví Svetovej rady 
k modlitbám za Ekumenického patriarchu a pozval ich k vyjadreniu solida-
rity s neľahkou situáciou. Titul „Ekumenický" nesie iba patriarcha Konštan-
tinopolu, ktorý je „prvý medzi rovnými" v kruhu svetových vodcov Pravo-
slávia. Hoci počet gréckych pravoslávnych kresťanov v Turecku je pomerne
malý, pod priamu cirkevnú autoritu patriarchátu spadá na celom svete
okolo 5 miliónov veriacich. Ekumenický patriarcha je navyše uznávaný ako
duchovný vodca 300 miliónov pravoslávnych veriacich na celom svete.

Ekuména vo svete 38/2007

Interpretovat reformaci jako revolu-
ci dle mého soudu předpokládá, že
naši předchůdci jsou pouze nevědo-
mou součástí přímočarého vývoje
vrcholícího již v naší době. Do-
mněnka, že poznáním mé doby
vrcholí dějiny, se časem vždy ukáže
jako mylná. Chceme-li se takovému
uvažování vyhnout, je třeba více
naslouchat, jak se aktéři dějin chá-
pou sami.
Reformátoři sami nevidí ve svém
díle nic jiného než snahu znovu-
zformovat to podstatné, co je v je-
jich době rozředěno a rozptýleno
lidskými nálezky. Nepřerušenou
kontinuitu s obecnou církví vyjad-
řují stálým citováním klasických
děl latinské a řecké církevní tradice.
Ty jim slouží za důkaz, že hlas sou-
hlasný s Písmem zní v obecné círk-
vi nepřerušeně a tedy že ani jejich
dílo není nějakým novátorstvím. 
K revoluci humanistické a novo-
křtěnecké jsou naopak přinejmen-
ším kritičtí, až odmítaví. Luther
vášnivě napadá Erasma, Kalvínův
spor se Servetem má tragické vyús-
tění; polemika obou reformátorů s
novokřtěnectvím pak přesahuje
ohnivost výtek proti samotnému
římskému katolictví.
Právě nikdy zcela neumlčený hlas
věrného výkladu Písma užívá již od
samého počátku výrazů nebiblic-
kých, jako je svátost; ale i výrazy
jako Trojice a nakonec i sám výraz
Bible a Starý a Nový zákon. Žádná
reflexe Písma se neobejde bez no-
vých pojmů a reformátoři ty své pře-
bírají ze starší obecné (katolické) tra-

dice. Ani článek bratra Veselého se
nakonec neobejde bez termínů po-
cházejících z pozdějšího myšlenko-
vého vývoje, jako „viditelný úřad,
sekularizace, příroda, osobní udá-
lost". Ty v Písmu též nikde nena-
jdeme.
Plně souhlasím s tvrzením bratra
Veselého, že reformace osvobozuje
člověka od skutkařských povinnos-
tí. Ovšem právě na základě toho, že
razantně popírá svobodnou vůli
padlého člověka a odkazuje jej na
zcela pasivní přijetí Boží milosti.
Ustat ve vlastních skutcích! — Toto
ustálené slovní spojení se např. 
v Kalvínově díle objevuje vůbec nej-
častěji. To se od člověka žádá! Že
jsem v dobrém jednání odkázán na
svou svobodnou vůli - právě to činí
člověka zoufale nejistým, jak před
Bohem obstojí. Reformace nám vrací
biblickou jistotu, že Boží sklonění
přichází ještě dřív než naše zoufalé
volání.
A svátost, pro víru hmatatelný
důkaz Božích zaslíbení, je dána na
pomoc naší nejistotě tváří v tvář pro-
pasti, jež dělí naši všednost od Boží
svatosti. Reformace nás znovu ujiš-
ťuje, že Bůh má pochopení pro naši
slabost. Ovšem svátost není něčím
navíc vůči Kristu. Jen v něm má svůj
základ, je naším podílem na jeho
životě. Tak v Ko 2,12 čteme: „S Kris-
tem jste byli ve křtu pohřbeni a
spolu s ním také vzkříšeni vírou 
v Boha, jenž ho svou mocí vzkřísil 
z mrtvých." A večeři Páně Kristus
sám přímo ustanovuje slovy: „Toto
je mé tělo, které se za vás vydává." (L

22,19) Toto skutečně je mé tělo a,
ano, vydává se, dává se pro nás
opravdu k dispozici. Je to neslýcha-
né, ale ne jinak, než když se Syn Boží
zcela vydává jako novorozenec do
rukou lidské matky Marie a pěstou-
na Josefa, tím víc pak do rukou
velekněží, i když může na svou
obranu povolat legie andělů
Na plnou vydanost Kristovu odpo-
vídá člověk úplnou vydaností svou.
Nic na to neukazuje jasněji, než
právě křest nemluvněte. To se ještě
nemůže vykázat ničím, a přece je
Bohem plnoprávně přijato. Proto na
křtu nemluvňat reformace vehe-
mentně trvá, dokonce odmítá
potřebnost katolického biřmování
— dodatečného přijetí milosti inte-
lektem. K Božímu sklonění netřeba
nic přidávat. Pokud je skutečné,
samo působí v člověku veškerou
angažovanost víry a lásky, radost-
nou a vynalézavou službu. Ta
ovšem nesměřuje k zesvětštění, ale
naopak k posvěcení i toho nejmenší-
ho, co s vděčností z tohoto světa od
Boha přijímáme; i toho nejvšednější-
ho, co z vděčnosti jemu v tomto
světě konáme. Vždyť chrámová
opona byla roztržena; a je psáno:
„Svatí buďte, neboť já jsem svatý."
Stejné Boží sklonění vysvobozuje
člověka od čistě individuálního
vztahování ke světu a dějinám, ve
kterém by již předem nehrálo roli
obecenství v Bohu — tedy církev. To,
co právě nad dějinami pronášíme, je
článek „Věřím ... svatých obcování".

Tomáš Pavelka

„A teď otázka TEOLOGICKÁ: Jak
je to s bonama?" – Jsme v Praze
roku 1985, kde se na závěr farář-
ského kurzu Českobratrské církve
evangelické (ČCE) koná rozhovor
se synodní radou. Ironicky zfor-
mulovaná otázka jednoho faráře
vyvolává v sále hurónský smích
všech přítomných. Atmosféra se
znatelně uvolňuje. Než synodní
senior Miloslav Hájek odpoví 
k věci, s radostí nahlas konstatuje,
že si sám musí výrazně k lepšímu
poopravit obrázek, který o své
církvi doposud choval, a pak se
zalíbením znovu opakuje onen
čerstvý vtip: „Ano, bratře, bony, to
je skutečně otázka teologická!"
Upřesněme pro nepamětníky:
Zdržení v dodávce tzv. tuzexo-
vých poukázek („bonů") pro čes-
kobratrské duchovní nebo dokon-
ce úplný výpadek očekávané
dodávky nebyly v krušných nor-
malizačních letech rozhodně zále-
žitostí zanedbatelnou. Většina
farářských rodin balancovala na
pokraji existenčního minima i 
s tímto přilepšením, natož bez něj!
Běželo tedy o cosi citelného. Přesto
však stálo mezi duchovními 
v ČCE jaksi mimo diskusi, že pou-
kázky na nákup v síti obchodů
Tuzex (tj. obchodů se zbožím jinak
nedostatkovým, podpultovým či 
v běžné tuzemské obchodní síti
neprodejným) jsou jedna věc a teo-
logie je věc jiná, odlišná.
V souvislosti s restitucemi církev-
ního majetku (jež jsou tématem
jistě závažným, nikoli okrajovým)

se v poslední době – zatím spíše 
v obecných médiích, popř. v kru-
zích neprotestantských – striktní
rozlišení otázek teologických od
otázek neteologických poznená-
hlu rozostřuje a stírá. Na konci
tohoto vývoje může stát až nasto-

lení jakési obdoby rozbujelého
středověkého neřádu, totiž kupče-
ní s odpustky. Veksláci v ornátech
by pak mohli oslovovat kolem-
jdoucí onou klasickou otázkou:
„Ňáký bony?" 

František Schilla

Z církví u nás i ve světě

Otázka teologická?

Ad Nedokončená revoluce 29/07
Reformace není revoluce

Bony, restituce, protireformace

Rozhovor mezi různými směry v evangelické církvi bude hlavní nápl-
ní nejbližšího setkání liturgické iniciativy Coena. Proběhne od veče-
ra 8. do poledne 10. listopadu 2007 na faře Českobratrské církve evan-
gelické v Krouně.
Jako téma tradičního podzimního studijního setkání si evangeličtí
liturgové zvolili "Kázání v kontextu bohoslužebného dění". 
Příspěvek o kázání v perspektivě reformované ortodoxie přislíbil
evangelický farář Adam Balcar, představitel kalvinisticky orientova-
ných mladých farářů, sdružených kolem portálu Polaris. 
Jiří Doležal bude referovat o zkušenostech své generace s tvorbou
současné oficiální Agendy ČCE a jejím přijetím. 
Pohled Coeny vnese do programu Martin Grombiřík ve svém work
shopu na téma Práce s biblickými texty a homiletickými motivy při
přípravě liturgie. 
Setkání tak přinese možnost výměny názorů mezi několika teologic-
kými proudy v největší české protestantské církvi.

Chybět tradičně nebude ani denní modlitba nebo eucharistická litur-
gie. Na setkání jsou zváni všichni zájemci z řad farářů i členů sborů,
evangelíci i představitelé ekumeny. 

Program a informace pro účastníky najdete na

http://coena.edunix.cz/coena/listopadove-setkani-coeny-se-ponese-v-
duchu-dialogu

Karel Šimr

Listopadové setkání Coeny 
se ponese v duchu dialogu

Církev bylo nutné uvést do pohybu

Na speciální podvozek se podařilo koncem října vyzvednout starobylý pozdně ro-
mánský kostel Emauzy z německé vesničky Heuersdorf u Chemnitzu nedaleko
našich hranic. Obec čítající méně než stovku duší na své internetové stránce hrdě
hlásá, že kostel z roku 1297 je nejstarší opevněnou církevní stavbou v celém Sasku.
Nyní ale musí ves ustoupit povrchové těžbě hnědého uhlí a budova kostela, vážící
800 tun, bude přesunuta do 12 km vzdálené obce Borna.
Kostel o dálce 14,5 a výšce 19 metrů je zpevněný ocelovými svorníky, a musel zvlád-
nout i cestu přes říčky Pleisse a Wyhra. Mosty jej ale neunesly, a tak byly pro pře-
pravu mimořádného nákladu vedle nich připraveny přejezdy, pod nimiž byly toky
vedeny potrubím. Akce trvala asi týden a přišla v přepočtu na 80 milionů korun. Ty
zaplatí americký uhelný koncern MIBRAG, který si dělá zálusk na uhlí pod obcí. 
Za své vezme i druhý kostel v Heuersdorfu, který je sice starý pouze 140 let, ale zato
se jmenuje příznačně Tábor, protože byl postaven na místě chrámu ze 14. století,
který lehl popelem za husitských válek.   
Obyvatelé Heuersdorfu bránili svou obec 17 let. Proti zákonu o zrušení obce kvůli
těžbě uhlí podali žalobu a vyhráli. Nakonec ale tlaku MIBRAGU podlehli. Vláda
totiž následně zrušila jejich samosprávu a přičlenila obec k sousednímu městu, které
zbourání povolilo. Američtí „uhelní husité" zkrátka neznají slitování. Dobrá zpráva
ale je, že první bohoslužby se mají konat v Emauzích už příští Velikonoce.

(roma)
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Možná vás, milí přátelé, tento poně-
kud provokativní titulek zarazil,
některé třeba i pohoršil. Není divu,
vždyť éra zejména raného českého
kubismu patří k tomu nejoriginál-
nějšímu, co česká architektura a
užité umění v druhém a třetím dese-
tiletí minulého století kulturní Ev-
ropě přinesly. Ale jde mi o něco jiné-
ho. Chtěl bych vás upozornit, a to
nejen v této souvislosti, na dosud i 
v odborné veřejnosti neznámou pa-
mátku počátků moderního umění
mezi Českým Brodem a Kolínem:
českobratrský evangelický kostel 
v Pečkách.
Od poloviny 19. století přispěla že-
leznice k rozvoji dosud bezvýznam-
né polabské vsi, z níž se však od po-
čátku 20. století stávalo průmyslové
město zvané proto Pečky „na drá-
ze". Katolíci i evangelíci se museli
dlouho scházet k bohoslužbám jen 
v dívčí škole. Narůstající evangelic-
ká komunita zde sice měla vlastní
hřbitov, ale byla součástí evangelic-
kého sboru ve Velimi. Jeho mladý
farář Jaroslav Řepa inicioval myšlen-
ku postavit k pětistému výročí upá-
lení husitského reformátora v Peč-
kách „Jubilejní chrám Mistra Jana
Husi" jako vzor moderní evangelic-
ké svatyně. Za architekta vybral
Oldřicha Lisku, rodáka ze staré
evangelické rodiny z Kamhajku ne-
daleko Velimi. Liska se usadil 
v Hradci Králové, kde poznal dílo
zakladatele české moderní architek-
tury Jana Kotěry a stal se spolupra-
covníkem jeho nejvýznamnějšího
žáka Josefa Gočára. Ve své první
samostatné stavbě, tamním evange-
lickém kostele (1911-1912), se
Oldřich Liska rozloučil s dekorati-
vismem Jugendstilu, který poznal 
v době svých studií a praxe
v Drážďanech. Stejně jako v Hradci
byl i v Pečkách spojen věží kostel s
farou, ale tvarosloví obou staveb je
zcela odlišné.
Koncem roku 1913 zaslal architekt
definitivní plány. Stavba, zajištěná i
příspěvky spřízněných zahraničních
církví a penězi amerických krajanů,
byla zahájena na jaře příštího roku a
postupovala velmi rychle. V červen-
ci 1914 byla zhruba hotova budova
fary, zdivo kostela a přednáškové

síně vyvedeno až po krov, a praco-
valo se na věži. Stavbu však přeruši-
la první světová válka. Nebylo
možné dobudovat dílo k Husovým
oslavám, ale díky práci místních
firem se podařilo kostel dokončit do
září 1916. Definitivní úpravy areálu
mohly být dohotoveny až k roku
1921, po přemístění ostatků na nový
městský hřbitov.
Jednolodní stavba kostela je členěna
odstupněnými lizénami s kruhový-
mi okny v severním průčelí, osvětlu-
jícími schodiště. Naproti tomu stro-
hý západní štít je zakončen komí-
nem, upomínajícím, že kostel byl
vytápěn, a navíc opatřen sociálním
zařízením. Dalším v sakrální stavbě
u nás ve své době výjimečným prv-
kem je ocelová příhradová kon-
strukce nesoucí zavěšený stropní
podhled. Ze západního průčelí se
vstupním portálem nad nímž byl
prostý nápis, vybíhá rizalit přednáš-
kové síně, původně spojené s koste-
lem. Stejně jako kostel se otevírá půl-
kruhově zakončenými okny, ale na
rozdíl od lodi je průčelí členěno
pilastry se žlábky a odstupňovanou
římsou, které jsou reminiscencí na
klasicizující prvky hradeckého kos-
tela. Dominantou budov je vysoká
zvonice s hodinami, zdůrazněnými
překládanými vrstevnými plocha-
mi. Nárožní pilíře proskleného patra
nesou hruškovitou střechu završe-
nou původně zlaceným kalichem.
Vnější průčelí kostela je důkazem, že
se architekt Oldřich Liska oprostil
od nadbytečných zdobných detailů
a směřoval po příkladu Kotěry a
Gočára k lapidární architektuře. Pře-
kvapením pro návštěvníka je však
především interiér kostela. Světlý
prostor hladkých stěn je osvětlen
půlkruhovými kovovými okny, leh-
ce zdůrazněnými geometrickými
motivy v úzkých barevných pásech.
Je završen stropem, děleným tmavý-
mi trámy na čtvercová pole. V nich
jsou zavěšeny na provazcích velké
skleněné lustry, jejichž stínidla jsou
vyvedena do zborcených ploch.
Také závěsy připomínají uspořádá-
ním konstrukci krystalu, motivy
prostupujících se hvězdic kryjí a
zpevňují závěsný systém. Už v hra-
deckém kostele se podlaha lodi sva-

žovala směrem ke kněžišti, podobně
jako v divadle nebo kině. Dubové
lavice opakují odstupněné vrstvení
ploch, známé z exteriéru, zalamují
vnější obrys a boky zdůrazňují moti-
vem kosodélníku s vepsanou hvěz-
dicí. Geometrické obrazce najdeme
také na teracové podlaze. Domi-
nantou kněžiště se zalamovaným a
odstupňovaným stropem je sousta-
va lavic s kazatelnou, zaplňující pro-
stor mělkého kněžiště. Z pažení čle-
něného do šikmých ploch se klene
oblouk vlastní kazatelny, jejíž hrany
se zařezávají do hladkých oblouků
soklu a zábradlí. Na čestném místě
stojí menza (stůl Páně) v podobě sty-
lizovaného kalicha s laločnatou pat-
kou, jehož noha je členěna do pásů
ze zkosených ploch završených ost-
rou hranou. Významnou roli hraje
také struktura a zpracování materiá-
lu, od žíhaného matně leštěného
šedavého soklu z granodioritu přes
matný bělavý měkký pískovec nohy,
se kterým kontrastuje temně černá,
vysoce leštěná horní deska z gabra.
Ušlechtilý tvar využívá místo potla-
čené barevnosti kombinace a kontra-
stu přírodního materiálu, která byla
tak aktuální v díle Adolfa Loose,
jehož poselství výrazně poznamena-
lo architekturu 20. století. Protěj-
škem elegantní kazatelny je mohut-
ná varhanní skříň, kontrastující jako
průnik stereometrických těles s hlad-
kou poprsnicí kruchty.
Také budova fary s účelně rozvrže-
nými prostory je zajímavá. Byla to
moderní vila se společenskými pro-
storami a zázemím v přízemí (přijí-
mací pokoj, jídelna se sousední ku-
chyní). Pokoj pro služku v mezaninu
a ložnice dětí a rodičů s pracovnou a
koupelnou v patře byly přístupné
dřevěným schodištěm, velmi blíz-
kým o něco málo starším interiérům
a nábytku Jana Kotěry ve Společen-
ském domě a Městském muzeu 
v Hradci Králové. Jednoduché prů-
čelí a jemný detail stavebních částí 
v interiéru připomíná, že pro archi-
tekta Oldřicha Lisku byla dosud ne-
známá kubistická epizoda pečecké-
ho kostela odrazovým můstkem na
jeho cestě k architektuře budoucnos-
ti, k éře funkcionalismu.

Zapomenutý kubismus

Letos o jedné krásné srpnové neděli (12.8.2007) jsme oslavili dvě
významné události. 11.8.1912 byl vysvěcen sotva dostavěný evange-
lický kostel v NMpS, který se podařilo vybudovat teprve za značného
finančního přispění nadace Díla Gustava Adolfa. A tato shodou okol-
ností slaví letos 175. výročí svého vzniku. Uspořádali jsme tedy slav-
nostní bohoslužby věnované výročím oběma. 
Nadace Díla Gustava Adolfa měla a má dodnes za cíl podporovat
evangelické dílo, jestliže se koná na místě, kde evangelíci představu-
jí výraznou menšinu. To byl případ i Nového Města na počátku minu-
lého století. Mělo jít vždy o pomoc slabším. Kde že nalezla tato nada-
ce svou inspiraci? Nejprve v Bibli (zvláště ve verši z Ga 6,10: „A tak
dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodi-
ny víry.") a dále pak v německých církevních dějinách 30leté války. 
Když už v Čechách začátkem 30. let 17. stol. byla evangelická věc na
dlouhou dobu prohraná (v zásadě už na Bílé Hoře, ne-li ještě před ní),
v německých zemích se stále ještě bojovalo o to, kdo bude mít navrch,
zda Katolická liga či řady evangelické – Protestantská unie. A tehdy
také přispěchal ze Švédska evangelický král Gustav II. Adolf na
pomoc svým bratrům ve víře. Byla válka a slabší potřebovali pomoc
silnějších. Ještě v r. 1629 hrozilo, že s evangelíky v německých zemích
to dopadne jako u nás. Jenže jim nepřispěchal na pomoc jen nějaký
zimní král, nýbrž právě Gustav Adolf. Z jeho strany to byla do znač-
né míry obranná válka a válka bratrské pomoci. A snad v tom byla i
solidarita se zemí matky. Sám sebe vnímal jako zastánce práva a
náboženské svobody. A tak jmenovitě dvě bitvy zvrátily dějiny třice-
tileté války na západ od našich hranic: bitva u Breitenfeldu (1631) a u
Lützenu (1632). A tyto bitvy rozhodujícím způsobem zvrátily na čas
chod dějin ve prospěch Protestantské unie. V nich se mimo jiné roz-
hodlo o tom, že v nadcházejících staletích(!) převládne v severních
německých zemích protestantský (evangelický) živel, tj. až na drobné
výjimky luterství. Král Gustav Adolf sám však v té druhé bitvě u
Lützenu padl. Dostal se v seči mezi zástup Valdštejnových kyrysníků
a byl smrtelně postřelen několika ranami. Vešel pak do dějin jako
zachránce evangelické věci, mluvilo se o něm jako o „novém soudci a
vojevůdci Gedeonovi" či jako o „půlnočním lvu". Když bylo nejhůř a
ochabla naděje, přispěchal do noci zoufalství lev zachránce. Jeho
mrtvé tělo pak bylo ve strhujícím pohřebním průvodu přepraveno do
Stockholmu. A vyvolalo to dokonce takový smutek a zuřivost u
Švédů, že když zemřel vévoda frýdlantský Albrecht z Valdštejna, tak
se jich prý několik ještě vypravilo do Čech, aby z Valdštejnova hrobu
vynesli některé části jeho těla a mohli je jako potupnou trofej donést
do Švédska, neboť Valdštejna obviňovali ze smrti svého milovaného
krále. (Tak to alespoň popisuje J.Durych.) 
Je jistě otázka, jaké všechny motivy sehrály roli v politicko-vojen-
ském rozhodování tohoto švédského krále. Ví se, že chtěl založit
mocné protestantské císařství. Chtěl povznést vliv Švédska za hrani-
ce, založit kolem Baltu velikou říši severní, která by se rovnala moci
Habsburků a Bourbonů. Ve věci Čech požadoval na císaři obnovení
předešlého stavu (zřejmě před Bílou Horou), tj. větší náboženskou
svobodu. Do jaké míry chtěl strhnout moc severní Evropy na sebe a
do jaké byl pohnut myšlenkami evropské náboženské reformace,
dodnes zůstává spornou otázkou, tak jako se tato otázka vznáší vůbec
nad rozhodnutími všech panovníků zapojených do třicetileté války.
Jisté však je, že Gustava II. Adolfa historikové řadí nejen mezi nejna-
danější vojevůdce, nýbrž také mezi nejušlechtilejší panovníky všech
dob. 
Pro nás evangelíky Frýdlantska stojí za povšimnutí především sku-
tečnost, že nebýt Díla Gustava Adolfa jakožto celosvětové nadace se
sídlem v Lipsku a jejích ušlechtilých myšlenek, náš evangelický kos-
tel v NMpS by nejspíš dnes nestál. 

Adam Balcar, 
farář v NMpS 

Dvě slavná výročí

Společnost s ručením omezeným
sdružuje k určité podnikatelské čin-
nosti společníky, kteří ručí za její
závazky svými vklady do výše
zapsané v obchodním rejstříku.
Suma těchto vkladů je základním
jměním společnosti. Množina křes-
ťanských theologů dnes může v lec-
čems takové eseróčko připomínat.
Čím kryjeme podnikatelské riziko
svých řečí o Bohu? Vírou? Učenou
výmluvností? Intelektuální bravu-
rou? Jak ručím za místní úpadek
svých aktivit? Stížností na Ducha,
který kam chce věje? Pokrčením
ramen? Je-li vkladem víra, budu
pak mít ještě z čeho žít? (Abk 2,4)
Slova bohoslovců někdy provokují
tázání.
Na Řípu se 28. října uskuteční eku-
menická pouť s modlitbou za do-
mov přátel nesnesitelné lehkosti
bytí, které říkáme víra," oznamuje
ekumenický monitoring Michala
Otřísala (ET-KJ 20/07). Odkazem 
k nezaměnitelnému dílu velkého
současníka se pokouší evangelický
farář o civilní interpretaci Kréda.
Postavy svých románů (přiznává

autor) nechává ovšem překračovat
hranice, které sám obcházel: „Ro-
mán není konfese autora, ale zkou-
mání toho, co je lidský život v pasti,
kterou se stal svět." (Milan Kunde-
ra, 68-Pub.Toronto 1985,str.291)
„Lehkost, původně u Parmenida
míněná jako samozřejmost, hra a
spontánnost bytí, se (v Kunderově
imaginaci) mění v nezávažnost, 
v bezvýznamnost, v nic neříkající
prázdno," píše Květoslav Chvatík 
v doslovu.
Nesnesitelná lehkost bytí, prázdno-
ta po všech útěcích až k závěrečné-
mu kýči na hřbitově, jako přestupní
stanici mezi bytím a zapomenutím
– „einmal ist keinmal", snad přece
jen není, a věřím, že nebude naším
životním stylem, natož vyznáním
víry. Básnická zkratka v duši vyvět-
rá, ale dá o sobě vědět zrnko soli 
v kaši bonmotů usmolených za kaž-
dou cenu? Toť otázka.
„Svobodná, hravá, neustaraná cír-
kev" hodlá na Řípu „nabrat sil 
k úkolu prokvasit a prosolit do-
mov." Což o to. O nakvašenost tu
nebývá nouze. S bratrem Michalem

ovšem myslíme na nové zadělání
kvasem toho království (Mt 13,33 
L 13,21) a ten bývá k mání po
hodech chlebů nekvašených. Eku-
menická pouť na Říp budiž tedy
slavností přesnic upřímnosti a
pravdy (1 K 5,8).
Téže hamletovské otázky se týká i
druhý pozoruhodný výrok theolo-
ga, tentokrát z recenzí Křesťanské
revue 4/07:  
„Není sporu o tom, že smyslem křes-
ťanského bytí není pouze Bůh a
Božství, ale i sám člověk a lidství vůbec.
Nejen nebe, nýbrž i země a pozemské
štěstí," aktualizuje bratr Jiří Ort
Kalvína v jeho poptávce po hlavním cíli
lidského života (str. 40). Inovuje nejen
starého reformátora, ale radí třeba i
dětem Mišpacha, aby „z jiného pohledu
rozložily a nově poskládaly" své: „Nět,
nět nikavo, tolko Boga adnavo" a nabá-
dá ovšem k době přiměřené rekonstruk-
ci mementa lásky „z celého srdce svého,
ze vší duše své a mysli a sil a mocí"
všechny nás ostatní, kteří si myslíme a
poznáváme, že Bůh a bližní nejsou dvě
sousední položky soutěžící o místo na

O nesnesitelné lehkosti slov

95. výročí vysvěcení kostela 
v Novém Městě pod Smrkem (NMpS) 

a 175. výročí založení Díla Gustava Adolfa

Kostel v Novém Městě pod Smrkem

Dokončení na str. 4
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Historička českých exulantů Inzerce
Začnu trochu ze široka. Maminka
pocházela ze Zelova. Po reemigraci
do Československa po 2. světové
válce si „Zelovští" většinou nezůsta-
li cizí. A tak jsem od mala vyrůstal 
v Teplicích ve styku s mnohými 
z této zvláštní komunity. Po pravdě
řečeno, ničím mne v dětství jejich
společenství neoslovovalo a nic moc
mi to nedávalo. Když jsem dospěl a
nabral trochu více rozumu, říkal
jsem si, že snad by bylo dobré o těch-
to svých kořenech něco vědět. V do-
bě tuhé totality, při výkonu základní
vojenské služby, se mi dostal do ru-
kou časopis Zápisník s článkem
„Potomci husitů v Polsku", kde se
pod obrázky husitské pavézy a por-
trétem Komenského psalo trochu
zmateně i o Zelovu. Umínil jsem si,
že si ve věci udělám jasno. Začal
jsem shánět literaturu, která se zao-
bírala osudy pobělohorských exu-
lantů, lopotně jsem po církevních
časopisech sháněl zmínky o pobělo-
horských exulantech, ještě lopotněji
v knihovnách články J. Wolfa, F. A.
Slavíka, J. Auerhana a dalších napsa-
né na přelomu 19. a 20. století 
k tomuto tématu a knížečky V. Míča-
na a J. Prudkého o návštěvách exu-
lantských osad v Pruském Slezsku a
v Polsku. Za neskutečné štěstí jsem
považoval, když se mi podařilo zís-
kat knihu G. A. Skalského „Z dějin
české emigrace 18. století". A tak
jsem si utvářel kusý obrázek o tom,
jak to asi bylo i s mými předky. Je

třeba dodat, že čím víc jsem toho
věděl a čím víc jsem o tom přemýš-
lel, tím více se mi stávaly dějiny exu-
lantů a jejich osudy hodnými re-
spektu a úcty, ba přímo následování-
hodnými. Ze zcela jiného úhlu jsem
začal hodnotit i mnohé z toho, s čím
jsem, jako malý mezi Zelovskými,
přicházel do styku.
Co se však nedalo přehlédnout, byla
nejistota, s jakou byla v české společ-
nosti tato problematika vnímána.
Jako by se jednalo o něco nepatřič-
ného - vždyť exulanti a jejich potom-
ci žili v cizině, a co vlastně tedy mají
společného s českou historií? Kurióz-
ní bylo číst o obdivuhodném „na-
šem českém" Komenském, ale jeho
vnuk už byl odrodilec „Polák" Jab-
lonský. A podobných příkladů je
nespočet. Začínal jsem chápat i
mnohá z velkých zklamání potom-
ků exulantů - reemigrantů po jejich
příchodu do „země otců". 
V roce 1992 vyšla kniha Edity Štěří-
kové „Z nouze o spasení", která při-
nášela pro podobné laiky jako já
mnohé dosud neznámé informace o
osudech exulantů, a v roce 1995 kni-
ha „Země otců", což byla skutečná
„bomba". Obraz historie předků zís-
kával na plastičnosti.
A následovaly další - „Běh života
českých emigrantů v Berlíně v 18.
století", „Pozváni do Slezska", „Ze-
lów, česká exulantská obec v Pol-
sku", „Exulantská útočiště v Lužici a
Sasku", „Stručně o pobělohorských

exulantech" a v nejnovější době be-
letristické zpracování osudů Václa-
va Blanického a historie českých
exulantských osad v Pruském Slez-
sku - „Exulantský kazatel". Zmíněné
knihy Edity Štěříkové doplňuje
množství dalších odborných histo-
rických statí v českých, německých a
polských časopisech.
Po kusých, rozptýlených a nesnad-
no dostupných informacích se
potomkům exulantů a všem zájem-
cům o tuto tematiku dostalo skvělé-
ho daru - hlubokého, uceleného a
objektivního pohledu na téměř ne-
známou oblast české historie, včet-
ně vzácných genealogických infor-
mací. Možná jsme schopni pochopit
zaujatost autorky daným tématem,
ale jistě si nejsme schopni předsta-
vit úsilí a obrovskou píli, kterou
spolu s manželem věnovali tomu,
aby bylo z historie českých pobělo-
horských exulantů zachráněno a
zpracováno to, co se ještě zachránit
dalo. Pokud by se uděloval čestný
titul „Historik českých exulantů",
pak by nepochybně byla dr. Edita
Štěříková jeho nejčestnějším nosi-
telem.
Sestra dr. Edita Štěříková oslavila 
v letošním roce „kulaté" životní jubi-
leum. Myslím, že je nás mnoho, kdo
bychom jí chtěli při této příležitosti
říci: „Děkujeme a přejeme všechno
nejlepší." 

Jan Bistranin

mentovaného) artefaktu náhodnou
souhrou padajícího listí, vzali by to
v lepším případě za recesi, v horším
za projev pomatené mysli. Kaž-
dému je jasné, že se to listí do tako-
vé specifické podoby nikdy nepo-
skládá jenom náhodnými přírodní-
mi vlivy. V porovnání s tím je
zvláštní, jak jsou lidé ochotni bez
námitek přijímat vysvětlení, že za
složitostí tohoto světa, včetně nás
samotných, není nic než náhodná
hra neřízených přírodních sil.
Přitom vidět za jemným vyladěním
přírodních konstant vesmíru pou-
hou náhodu je v principu totéž jako

věřit, že se listí našeho příkladu do
těch písmen poskládalo samo.
Molekulární svět buňky je zase tak
složitý, že je vyloučeno, že by mohl
vzniknout náhodnými chemickými
procesy. U informace zase platí, že
je to nehmotná veličina, za kterou je
vždy nějaký původce. Je to situace,
na kterou můžeme vztáhnout
známé slovo ap. Pavla: „Jeho [Boží]
neviditelné znaky – jeho věčnou
moc a božství – lze už od stvoření
světa rozumem postřehnout v jeho
díle" (Ř 1,20, NBK). 
Na první kapitolu Bible se může-
me dívat různými pohledy, to
podstatné by nám ale nemělo

uniknout: Je to zvěst o Bohu, který
za tímto světem stojí se svým stvo-
řitelským záměrem. Za existencí
tohoto světa není žádný nahodilý
přírodní proces, kde by Bůh byl
zbytečný. To „dny" Genese, ať už
je vykládáme jakkoliv, říkají na-
prosto jasně: dílo každého dalšího
dne by nenastalo, kdyby zde ne-
bylo nového projevu stvořitelské
Boží vůle. I jako lidé jsme zde
proto, že nás Bůh chtěl a že do nás
vložil něco podle svého obrazu. 
V tom je naše výsada a v tom spo-
čívá i naše odpovědnost.

Josef Potoček

KONFERENCE PŘÍSPĚVEK OBČANSKÉ
SPOLEČNOSTI A CÍRKVÍ K ROZVOJI
SPRAVEDLIVÉ SPOLEČNOSTI V EVRO-
PĚ A VE SVĚTĚ se koná ve dnech 
8. – 11. listopadu 2007 v hotelu
„Krystal", ul. Martího 2/407, Pra-
ha 6. Konferenci pořádají Ekume-
nická akademie a bavorský a sas-
ký svaz Evangelické obce akade-
miků (Evangelische Akademiker-
schaft). Konferenční poplatek 500
Kč při účasti na celé konferenci
včetně ubytování. Konferenci pod-
pořily Česko-německý fond bu-
doucnosti, Evangelická církev v Ně-
mecku (EKD) a Spojená luterská
církev v Německu (VELKD).
Přihlašování a informace: 
Dr. Jiří Silný
Ekumenická akademie Praha
Na Míčánkách 1, 101 00 Praha 10
Tel./fax: 00420 272737077
www.ekumakad.cz 
e-mail: ekumakad@volny.cz

* * *
EKOLOGICKÁ SEKCE ČESKÉ KŘESŤAN-
SKÉ AKADEMIE zve na úterý 13. listo-
padu 2007 od 18 h do Františkán-
ského klubu u Panny Marie Sněžné
v Praze 1 (Jungmannovo nám., prů-
chod do Františkánské zahrady) 
k besedě s ředitelem Ekumenické
akademie ThDr. Jiřím Silným věno-
vané probémům globalizace země-
dělství, ilustrovaným na příkladech
z Jižní Ameriky.

Padající listí a povaha stvoření
Dokončení ze str. 1

KOSTNICKÁ JEDNOTA V UHERSKÉM
HRADIŠTI Zve na besedu o Těšín-
sku, která se koná v modlitebně
ČCE, ul. Jana Blahoslava 419, dne
11. listopadu v 16 h. 
Hostem bude kazatel Církve bra-
trské Stanislav Heczko.

* * *
SLAVNOST FS ČCE V CHOTINĚVSI
se koná 11. 11. 2007 v Chotiněvsi u
příležitosti 100. výročí posvěcení
chrámu Páně na Boratíně (Ukra-
jina) 
Program: 
10.00 - slavnostní bohoslužby
(Aleš Mostecký) 
12.00 - historické ohlédnutí, foto-
galerie (Josef Vlk) a život evange-
líků na Ukrajině dnes (Alena a
Aleš Mosteckých).
Jménem staršovstva v Chotiněvsi
Martina V. Šeráková

* * *
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 sobo-
tu 24. listopadu 2007 v Bratrské
škole v Praze Holešovicích (Raj-
ská 300/3, Praha 7 - Holešovice -
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) 
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

Ve sboru v Kutné Hoře jsme v ne-
děli 21. října v odpoledním shro-
máždění vzpomněli třicáté výročí
úmrtí br. prof. Josefa B. Jesch-
keho. 
Narodil se před 105 lety ve
Žďárkách na Hronovsku a ze-
mřel v září 1977. Spolu se svými
rodiči, kteří přišli do Kutné
Hory právě před sto lety, je po-
chován na místním evangelic-
kém hřbitově.
J. B. Jeschke vyrůstal pod vlivem
kutnohorského Viktora Szalat-
naye. Po bohosloveckých studi-
ích (Praha, Basilej, Curych, Glas-
gow) působil ve sborech v Ho-
řicích a v Poděbradech. 
Na Husově, později Komenského
evangelické bohoslovecké fakul-
tě přednášel nejprve symboliku
(od 1948) a pak po Ad. Novotném
praktickou theologii. Přitom byl
až do roku 1961 farářem podě-
bradského sboru.
V roce 1952 byl zvolen nejprve
místopředsedou a záhy předse-

dou ústředního výboru Kost-
nické jednoty. Tu funkci vykoná-
val 18 let. Z Kostnické jednoty
vytvořil ekumenickou základnu
v úzkém spojení se sbory jednot-
livých církví. 
Jeho láskou byly Kostnické jis-
kry. Od roku 1952 pracoval v re-
dakční radě, od roku 1970 jako
její předseda. 

Velice dbal o to, aby Kostnické
jiskry sloužily pokud možno nej-
širším vrstvám čtenářů.
Jsme Pánu Bohu vděčni za život
prof. J. B. Jeschkeho a za všecky
pěkné články do Jisker se šifrou
–jbj-.

Mir. Frydrych

Josef B. Jeschke (1902 – 1977)

slunci naší pozornosti, ale že ta tisícile-
tá zkušenost říká „čím víc, tím líp".
Přes naléhavý tón „alarmující vý-
zvy: nejen nebe, nýbrž i země!" zne-
klidňuje spíše pocit zmatku v ná-
věstích. I v této tak štěstíchtivé době
jen jediné z pozemských štěstí potě-
ší, ba kulminuje ve chvíli, kdy
všechna ostatní znicotní a vadnou:
„Že nejsem sám svůj... atd." a
pokud ve skutcích Hospodinových
včera, dnes i zítra objevíme nám

přístupný půdorys toho, co myslí-
me, když řekneme „nebe", svitne
nám, že „plná je země jeho slávy".
Nekončící starost kněží a zákoníků
(L 20,19) i farizeů a herodiánů (Mt
22,15 Mk; 12,15): co Bohu a co císa-
ři, ožívá spíše bratrům katolíkům,
odkud i hlas Hanse Künga v Or-
tově recenzi. Evangelium nás 
v proudech zpod dveří chrámo-
vých (Ez 47,5) osměluje hlouběji.

Samuel Jan Hejzlar

O nesnesitelné lehkosti slov
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STARŠOVSTVO FARNÍHO SBORU ČES-
KOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ
V OSTRAVĚ vyhlašuje výběrové ří-
zení na místo farář/farářka sboru.
Očekáváme: charismatickou a ak-
tivní osobnost, odpovídající vzdě-
lání a praxi (zkušenosti s prací 
s mládeží vítány, zkušenosti s ve-
dením sboru jsou výhodou). 
Nabízíme: místo 1. nebo 2. faráře
dle dohody, zaměstnání na plný
úvazek, služební byt, materiální a
prostorové zázemí, stabilní člen-
skou základnu, atmosféru, výzvy
a příležitosti velkého multikultur-
ního města, možnost okamžitého
nástupu.
Kontakt: farář sboru: Aleš Wrana,
kurátorka sboru: Jana Hašková
Husovo náměstí 4, 702 00 Ostrava
telefon: +420 596 122 943, 
mobil: +420 736 600 383, 
e-mail: cce.ostrava@volny.cz

č. 47

DOZORČÍ RADA DIAKONIE ČESKO-
BRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ
prodlužuje termín pro podávání
přihlášek do výběrového řízení
na místo ředitele Diakonie ČCE.
Požadujeme: členství v Česko-
bratrské církvi evangelické, řídící
a organizační schopnosti, aktivní
znalost němčiny nebo angličtiny,
základní orientaci v sociální ob-
lasti, vysokoškolské vzdělání.
K přihlášce do výběrového říze-
ní je třeba předložit: doklad o do-
saženém vysokoškolském vzdělá-
ní, výpis z rejstříku trestů, struk-
turovaný životopis, motivační
dopis.
Při výběrovém řízení bude ucha-
zeč prezentovat svoji představu o
současné i budoucí činnosti Dia-
konie ČCE.
Diakonie ČCE nabízí budoucímu
řediteli smluvní plat a pomoc při
řešení bytové otázky.
Přihlášky je třeba adresovat do
17. prosince 2007 na adresu: 
Dozorčí rada Diakonie ČCE, Bel-
gická 22, 120 00 Praha 2
Výběrové řízení proběhne dvou-
kolově a přihlášení budou včas
informováni, kdy a kam se během
ledna mají dostavit.
Další informace: 
telefon 242 487 812; 
e-mail: ustredi@diakoniecce.cz

č. 48

Pozvánky


