
HLAS TĚŠITELE: „PŘIPRAVTE NA POUŠTI

CESTU HOSPODINU! HLE, VÁŠ BŮH! PA-
NOVNÍK HOSPODIN PŘICHÁZÍ S MOCÍ." 

IZ 40,3.10 
Jistě existuje mnoho způsobů, jak
potěšit a povzbudit zoufalého,
skleslého člověka. Izajáš odkrývá
ten jediný opravdu účinný: zje-
vení pravdy o Hospodinu, který
má moc, a přichází, aby se nás
ujal a zastal. Právě to dělá Utě-
šitel, Duch svatý, a právě o tom
mluví celá Bible. Právě to má
také znít z úst každého, kdo Hos-
podina poznal. Jak jednoduché, a
přesto těžké. 
Aby to pravé potěšení přišlo, je
nezbytná příprava cesty Hospo-
dinu do všech našich pouští,
zápasů, nezdarů, sporů, otazní-
ků. Čekáme-li na významnou
návštěvu, uklidíme celý byt, uva-
říme nejlepší jídlo, vybereme

vhodný oděv. Největší přípravy
se ale odehrávají v naší mysli.
Někdy host zažije šok, protože
není tak úplně očekáván, hostitel
se nepřipravil. Anebo se naopak
připravil tak nepřirozeně a stro-
jeně, až je to nepříjemné a svazu-
jící. Přitom jde o jedinou věc –
host musí z každého pohledu,
gesta, dotyku, slova cítit, že je
očekáván a vítán.
Ve vztahu k Hospodinu je to stej-
né. On nestojí o strojené, vnější
přípravy, zvyky a obřady, ale o
přípravu mysli a srdce činnou
vírou, usilovnou láskou a vytrva-
lou nadějí. Jistou věcí je, že Hos-
podin přichází s velikou mocí.
Nejisté je, jak mu připravíme ces-
tu do našich pouští, abychom za-
žili jeho potěšující moc.

Roman Toušek

Evangelický
týdeník
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Poselství k 2. neděli adventní

V sobotu 10. listopadu jsem se roz-
hodl jet do Prahy. Uvědomil jsem si,
že historicky se křesťané málokdy
postavili za Židy ve chvílích, kdy
docházelo k rasovému násilí. A
Křišťálová noc je obrazem lhostej-
nosti lidí a křesťanů zvlášť. 
Před Staronovou synagogu jsem se
dostavil na pozvání Leo Pavláta a
své kolegyně z Nadace Tolerance
Heleny Klímové. Už při příjezdu
do Prahy na mě dýchl všudypří-
tomný strach a  obavy z toho, co
přinesou připravované provokace
ze strany extremistů. Naprosto
hmatatelně se toto psychické rozpo-
ložení Pražanů ukázalo, když jsem
od Anděla přejel metrem na Smí-
chovské nádraží, kde stál na peronu
hlouček skinheadů. Kolem nich
byla široká zóna, do které si nikdo
netroufl vstoupit. Prožíval jsem
pocit zhmotnělého strachu. 
Po čtrnácté hodině jsem prošel
kolem Filozofické fakulty a kordo-
nů těžkooděnců do ulice před
Staronovou synagogou, která byla
zcela naplněna nejrůznějšími lidmi,
včetně známých osobností, herců,
duchovních a komentátorů. Mezi
řečníky vystoupil zemský rabín
Karol Sidon. Protože v období šábe-
su nemohl používat mikrofon, ne-
zaslechl jsem jeho poselství. Vy-
stoupil zde i kardinál Miloslav Vlk,
který spolu s ministrem Cyrilem
Svobodou zde vyjádřili solidaritu 
s židovskou komunitou a identifi-
kaci se základními prvky demokra-
cie. Ovzduší zde bylo prodchnuto
strachem nejen z ohlášeného útoku
pravicových radikálů, ale i z pří-
padného teroristického útoku. Útě-
chou mi nebylo  ani vědomí, že celé
židovské město je chráněno  policej-
ními jednotkami. 

Mnozí se posléze pohnuli v průvo-
du na Staroměstské náměstí, aby se
v 15.00 shromáždili před pomní-
kem mistra Jana Husa. Své projevy
zde měli jak představitelé židovské
obce, pamětníci nacismu, tak i
předseda Ekumenické rady církví
Pavel Černý a další. Ze dvou třetin
naplněné Staroměstské náměstí
mohlo ve chvílích naprostého klidu
zaslechnout dozvuky potyček mezi
anarchisty a skiny, ke kterým do-
cházelo v blízkém okolí. Díky poli-
cii se však  podařilo uhájit klidný
prostor pro toto pietní shromáž-
dění.
Potom jsem se přesunul do bytu u
Karlova náměstí a prožil zde další
nepříjemnou situaci. Z balkonu
jsme slyšeli dělobuchy, lomoz a

hučení vrtulníku, což nám připomí-
nalo vojenské manévry. Policisté na
koních proti počínající bitce velmi
rychle zasáhli a já se začal domní-
vat, že zážitky spojené s výročím
Křišťálové noci v Praze pro mne
definitivně  skončily. 
Cestou vlakem zpátky domů si
však do vedlejšího prázdného kupé
přisedla skupina skinů. Jejich výkři-
ky:„Smrt Židům" jsem se pokoušel
ignorovat.Přicházející průvodčí se
ani nepokoušela zkontrolovat líst-
ky. Z uličky se ozvalo od jednoho
korpulentního muže v „bomru":
,,Ty hele, podívej na něj, kdyby měl
jarmulku, tak je z něj Žid." To mi
pochopitelně nepřišlo směšné, pro-
to jsem se raději zaposlouchal  do

29. září roku 2006 odvolal tehdejší ministr financí Vlastimil Tlustý
svého náměstka pro státní rozpočet Eduarda Janotu. 7. listopadu
roku 2007 odvolal současný ministr zdravotnictví Tomáš Julínek
šéfa hematologického ústavu Pavla Klenera. 
Co mají tyto dvě události společného? V obou případech ministři
odvolali na slovo vzaté odborníky, kteří ve svém oboru prakticky
nemají konkurenty. V obou případech si ministři potřebovali zaji-
stit bezvýhradnou poslušnost svých podřízených.
Ano, platí, že žádná organizace nemůže dlouhodobě obstát,
pokud panuje hluboká nedůvěra a nespolupráce mezi vedoucím a
jeho podřízenými. Na druhé straně bleskové odvolání odborníků,
kterých máme pomálu, bez viditelné snahy se s nimi domluvit a
získat je pro svůj projekt, nevěští o daných ministrech nic dobré-
ho. Těžko se bráním obratu, který se mi dere do mysli: arogance
moci.
Krátkodobě mohou ministři získat. Dlouhodobě ovšem jejich
kroky škodí všem – nejen odvolanému, ale konec konců celému
národu. Své odborníky bychom si měli hýčkat, nikoli je vyhazo-
vat.
Domnívám se, že pro ODS podobné kroky nové voliče nezískají a
patrně některé stávající odradí. Výměna za ČSSD ale v této věci
příliš nepomůže – vzpomeňme si na chrabré odvolávací manýry
třeba ministrů Ivana Davida či Davida Ratha.
Jsou dvě roviny, na nichž se lidé mohou (a mají) učit kultuře mezi-
lidských vztahů a vzájemné úctě: jde o rodinu a církev, tedy kon-
krétně místní křesťanský sbor. Na těchto dvou rovinách se lidé
mohou učit spolupráci, smysluplnému kompromisu a vzájemné
úctě. 
Pokud si ovšem lidé zvykají navzájem se vyhazovat i tam, pak to
pro budoucnost národa nevěští nic dobrého. Bohatstvím národa
přece nejsou na prvním místě přírodní zdroje, ale schopní lidé.
Schopní především spolupracovat, navzájem si jeden druhého
vážit a pomáhat si rozvinout svůj potenciál.
Jednu dobrou zprávu ovšem můžeme zmínit: Když skončil minis-
tr Tlustý, Eduard Janota se vrátil. Chce se říci: Chvála Bohu. 

Dan Drápal

„Chrabré" odvolávání

Okovaná bota na Davidově hvězdě?  

ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

AKTUALITA

Politici všech směrů se v tichosti
dohodli na zvýšení daňové zátěže
pro takzvanou střední třídu. Otáz-
kou však zůstává, zda náhodou
dnešní manažeři v kancelářích
nejsou novodobými dělníky globa-
lismu, kteří místo u strojů sedí u
počítače. Pravda, někdo možná
namítne, že nejde o zdražení, ale o
reformu veřejných financí. Ostatně,
až čas ukáže, jak to vlastně bude.
Co mě však více zaráží, je státní
zvyk utrácet peníze na konci roku.
Nechci spekulovat nad tím, co by
se s těmi penězi stalo po vrácení do
rozpočtu naší zadlužené republiky.
Raději bych se zeptal, kolik dokáže
průměrný úřad ročně ušetřit a zda
jsou vůbec v tomto směru příslušní
vedoucí nějak motivováni. Pokud

ne, tak vyšší výběr daní nebude nic
jiného než investice obdobná vkla-
du do proherního automatu.
Křesťanství prioritně nebojuje proti
vysokým daním, vždyť Spasitel
pravil: "Co je císařovo císaři." A
navíc skromnost je šlechetná vlast-
nost a to už vůbec nemluvím o de-
klarované solidaritě s potřebnými.
Na druhou stranu však Písmo záro-
veň nedoporučuje vládu svévolní-
ků, kteří se někdy mohou obohaco-
vat na úkor nás všech. Z toho logic-
ky vyplývá, že samotná výše odvo-
dů z našich finančních příjmů naši
prosperitu nezajistí. Cesta k blaho-
bytu vede podle mého názoru jen
skrze poctivé a odpovědné hospo-
daření bez korupce a podvodů.

Ivo Kraus

Nový rok ve znamení financí

Dokončení na str. 4

K výročí Křišťálové noci v Praze… 
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EVANGELICKÁ KRAJANSKÁ CÍRKEV VE WÜRTTENBERGU UDRŽUJE PARTNER-
STVÍ S LUTERÁNSKOU CÍRKVÍ V GRUZII
(Tbilisi, Gruzie). Evangelická krajanská církev ve Württenbergu udržu-
je partnerství kromě slovenské církve také s gruzínskou luterskou círk-
ví. Finanční pomocí z Německa v hlavním městě Gruzie Tbilisi postavi-
li nový kostel s názvem Kostel smíření. Gruzínská církev má nyní asi
500 členů. Bohoslužby se konají německy, rusky a gruzínsky. Velmi
aktivní složkou je diakonická práce. Vede ji tu vdova po biskupovi
Gerdovi Hummelovi, paní Christiane Hummel. Církev udržuje domov
důchodců s pevným počtem lůžek, pomáhá hladovějícím a chudým
lidem.
Slavnostní bohoslužby u příležitosti 10. výročí vzniku církve se zúčast-
nil vrchní církevní rada ze Stuttgartu Herbert Kuenzlein. Potvrdil pevné
spojenectví obou církví a další finanční pomoc pro Gruzii, informuje
elk.wue.de. 

(ath)

V PLZNI ZAHÁJILI ADVENTNÍ DOBU EKUMENICKOU BOHOSLUŽBOU
ZA DOPROVODU GOSPELOVÝCH ZPĚVŮ
Coena (Plzeň). Plzenští křesťané zahájili adventní dobu ekumenickou
bohoslužbou, kterou doprovodily slavné i méně známé gospelové zpě-
vy. Uskutečnila se v sobotu 1. prosince v kostele sv. Martina a Prokopa
v Lobzích. 
O hudbu a zpěv se postaral známý sbor Touch of Gospel, pod vedením
sbormistra Michala Beránka, který se interpretací písní amerických čer-
ných křesťanů zabývá od počátku nového milénia. Členové kapely
proto oslovili duchovní křesťanských církví a dohodli se na uspořádání
ekumenické gospelové bohoslužby. 
"Pro mne je zajímavé propojení klasické liturgie s tradicí, přicházející
odjinud," doplňuje římskokatolický kněz a ředitel Salesiánského stře-
diska mládeže v Plzni Vojtěch Sivek, který se na přípravě bohoslužby
podílel. První nevšední bohoslužbu v Plzni slavili v předvečer první
adventní neděle. Pokud příchozí oslovila, nebude poslední. Gospel by
měl asi čtyřikrát do roka putovat po plzeňských kostelích.  

ZÁSTUPCI TŘÍ HLAVNÍCH SVĚTOVÝCH NÁBOŽENSTVÍ PŘEDSTAVOVALI
SVÉ NÁBOŽENSTVÍ STUDENTŮM
Zástupci tří hlavních světových náboženství – křesťanství, islámu a
buddhismu - ve čtvrtek představovali své náboženství studentům
středních škol z Litoměřic. 
„Hlavním cílem projektu „Různost, nebo uniformita?" je seznámit mlá-
dež s rozdílností a vést ji k toleranci, které je ve společnosti stále málo,"
uvedla Veronika Seifertová z občanského sdružení KLIKA 1, které tuto
besedu připravilo. Většina studentů se shodla v názoru, že takový po-
jem jako o křesťanství rozhodně neměli o islámu ani buddhismu.
Studenti se dozvěděli i jiné zprávy než z médií a rovněž měli možnost
se seznámit s náboženstvím, které je většinou prezentováno příliš jed-
nostranně, sdělil Jakub Koldovský, opat zenové školy Kwan Um. 
Středoškoláci se aktivně zapojili do diskuze i s takovými dotazy jako
např. konflikty islámu, problematika muslimů, zda je dobré zabít nevě-
řícího, jaký je vztah církví k homosexualitě, jaké jsou vztahy mezi círk-
vemi, či jaký je pohled církví na vědu především z pohledu vzniku
nového života, o toleranci k menšinovým evropským náboženstvím,
informuje Litoměřický deník. 

(ath)

STUDIJNÍ DEN ERC
8. studijní den na téma Migrace se uskutečnil v úterý 27. listopadu 
v Komenského sále Ústřední rady Církve československé husitské. 
Na programu setkání byly kromě jiného přednášky na téma Teologický
kontext problematiky migrace - Cristian Popescu ze Sdružení občanů
zabývajících se emigranty, dále pak pohovořila Doris Peschke (Chur-
ches’ Commission for Migrants in Europe) z Bruselu na téma
Problematika migrace v evropském kontextu s ohledem na ČR.
Odpoledne se účastníci sešli u kulatého stolu na téma "Co církve v ČR
dělají a mohou dělat ohledně problematiky migrace". Na závěr se kona-
la bohoslužba hostitelské církve.  

(ath)
www.christnet

V roce 997 maurský vládce Mu-
hammad ben Abdalláh zvaný Al-
manzor vyraboval a zničil poutní
místo Santiago de Compostella,
místo uložení ostatků apoštola Ja-
kuba. Tato událost urychlila úsilí o
vznik portugalského státu a v 11.sto-
letí podnítila hnutí rekonquisty
zaměřené na návrat iberského polo-
ostrova do křesťanských rukou.
Hnací silou tohoto hnutí se staly vo-
jenské rytířské řády podporované
portugalskými a kastilskými králi.
První byli templáři, po nich přišel
řád svatého Jakuba s mečem. V roce
1158 věnoval kastilský král Sancho
III. skupině rytířů město Calatrava
opuštěné templáři. Skupina přijala
cisterciáckou reguli a byla uznána 
v roce 1164 papežem Alexandrem
III. jako řád rytířů z Calatravy. Řád
spolu s dalšími rytířskými řády spl-
nil v průběhu rekonquisty beze
zbytku úlohu, která mu byla svěře-
na, uplatnil se i na portugalských
zámořských územích a jeho vývoj
byl těsně spjat s růstem sebevědomí
portugalského národního státu. 
V novodobé historii byl řád po roce
1918 obnoven jako společenství
nositelů vysokých vojenských vy-
znamenání a jeho velmistrem je
podle ústavy prezident republiky.
U nás se k zapadlému dědictví toho-
to řádu přihlásil v poslední době
svým pseudonymem Jakub Cala-
trava, pilný autor píšící pro pravico-
vé internetové servery, převážně ser-
ver Eurabia. Své pojetí shrnul do
uceleného pojednání: „Evropo, braň
se, nebo zahyneš," rozvádějící pro-
gram podnícení druhé rekonquisty.
Není bez užitku se do tohoto pojed-
nání začíst.
Calatrava cituje izraelského ministra
obrany Roni Mila: „Vstaň a předejdi
toho, kdo tě přišel zabít" a Alexan-
dra Solženicyna: „Stojíme na prahu
obrovského historického zhroucení,
potopy, která smete dosavadní civi-
lizaci a promění věk. Moderní spo-
lečnost je přímo hypnotizována. Žije
v sebeklamu a iluzi a úplně ztratila
smysl, schopnost vycítit nebezpečí.
Svázána materialismem se klaní
produktům blahobytu a požitku.

Proto naprosto ztratila schopnost
rozpoznat, co se na ni řítí."
Tím nebezpečím je vzrůstající pří-
tomnost muslimů v Evropě, které je
třeba rázně čelit a strhnout si brýle
mámení. „Kdo řekne plnou pravdu
o nebezpečí, kterému Evropa čelí?
Zkorumpovaná politika? Orienta-
listé, arabisté a různí odborníci na
islám? Ti jsou z 99 % infikováni islá-
mem, jsou neobjektivní, pohlceni
svým oborem. V horším případě
dokonce využitelní až zneužitelní."
Odpověď nachází v knize Samuela
Huntingtona „Střet civilizací. Boj
kultur a proměna světového řádu":
„Zásadním problémem Západu ne-
ní islámský fundamentalismus. Je to
islám – odlišná civilizace, jejíž pří-
slušníci jsou přesvědčeni o nadřaze-
nosti své kultury a jsou posedlí sla-
bostí své moci."
Na rozdíl od původního řádu už
Calatrava v boji proti muslimskému
přílivu mnoho nečeká od křesťanů a
odmítá politiku omluv posledních
papežů: „Existuje řešení? Paralela 
k islámskému obrození, jakýsi pro-
jekt reevangelizace Evropy jako jedi-
né možné řešení současné krize je 
v podmínkách sekularizované spo-
lečnosti, křesťanství spíše nepřátel-
ské, nerealizovatelný… Křesťanství
pro-to dnes hraje zcela jinou roli a je
pro většinovou populaci Evropy pro
tento účel pravděpodobně nepouži-
telné."
Calatrava po odmítnutí teze o nevy-
hnutelnosti muslimské přítomnosti
vytyčuje závěrem cíl boje: „Integ-
rační politika, která se ve svých růz-
ných státních variantách více či mé-
ně neosvědčila, musí být nahrazena
politikou repatriace. Otázka evrop-
ských konvertitů k islámu by se mě-
la řešit na základě jejich volby – vý-
běrem nejpřijatelnější islámské ze-
mě, ke které konvertita má osobní
vztah.
Islám postavený mimo zákon a
evropskou civilizaci by se legislativ-
ní cestou měl vrátit za hranice ev-
ropské civilizace, tam, kam patří."
Zní to pěkně, ale neškodí se trochu
ptát. Ve Velké Británii žije 1,5 milio-
nu muslimů, ve Francii 5,5 mil., 

v Německu 3,3 mil., několik milionů
na Balkáně, milion v Bulharsku, atd.
Bude se jim chtít vystěhovat a bude
se cílovým zemím chtít dobrovolně
tyto miliony přijmout? Je ochotna a
schopna Francie vojensky obsadit
Alžírsko, Velká Británie jadernou
velmoc Pákistán a Německo Tu-
recko, aby byl pod vojenskou patro-
nací transfer proveden? Přispěchá
Amerika na pomoc a bude vojensky
krýt etnické přesuny? Není v tom
případě íránský prezident Ahma-
dínežád naprostý břídil, který pouze
žádá odsun obyvatel Izraele do
Evropy?
Další otázkou je, jak to udělat, aby i
přes nemožnost transferu byla přes-
to zbavena Evropa muslimů. Není
vždy levnější a snazší to nějak vyře-
šit na domácí půdě, než je za drahé
peníze a za cenu války někam vozit?
A když se někdo zeptá na podrob-
nosti, řekne se mu totéž, co mladé-
mu Lotrandovi ve známé pohádce:
Neptej se. On už se o to nějaký no-
vodobý řád rytířů z Calatravy po-
stará.
To všechno je důvod, proč nemám
rád rozněcování všeobecného stra-
chu před muslimským nebezpečím.
Nemám rád neustálé srovnávání
počtu dětí v muslimských a nemus-
limských rodinách, protože to pouze
evokuje vtíravý pocit: s tím by se už
konečně mělo něco dělat. Ale s tím
se nedá nic slušného dělat, pouze
vytvářet takovou míru hysterie, aby
se nucená sterilizace žen a soustře-
ďování lidí do sběrných táborů jevi-
ly jako menší zlo. Mezi pojetím
Jakuba Calatravy a otevřenými vý-
zvami ke genocidě stojí už jen zcela
křehká a neustále oslabovaná barié-
ra politické korektnosti: z taktických
důvodů je stále ještě nutné brát
ohled na jemnocit evropského čtená-
ře, aby se předčasně nevyděsil.
Soužití s muslimy bude vždy přiná-
šet problémy a čas od času vystavo-
vat obě strany vzájemnému tlaku a
stresovým situacím. Je to však jediná
cesta, nechceme-li otevřít bránu 
k novodobému barbarství.

Miloš Hübner

Bez lásky není náboženství. Ať lidé
jakkoliv vyzdvihují svoji víru, nevede-
li je ona k soucitu a laskavosti vůči
zvířatům, jde jenom o pokrytectví.

Anna Sewell (1820-1878)

Dne 7. listopadu tohoto roku došlo
k důležité, možno říct historické
události; v budově amerického
senátu ve Washingtonu se sešli
představitelé více než dvaceti svě-
tových církví, aby podepsali do-
kument nazvaný "Výzva církví 
k soucitu ke zvířatům" ("A Religio-
us Proclamation for Animal Com-
passion"). V dnešním tak znepřá-
teleném a díky odlišnostem jedno-
tlivých náboženských vyznání
rozděleném světě se ozval nesmír-
ně důležitý hlas, vyzývající lidi
různé víry ke společné práci pro
ochranu zvířat proti násilí a kru-
tosti. Před-stavitelé četných křes-
ťanských církví, židovských obcí,
islámu, buddhismu a hinduismu
promluvili jednotným hlasem a
vystoupili s prohlášením, že soucit
s trpícími mimolidskými tvory a
jejich ochrana před krutostí musí
být nedílnou součástí vyznání a
práce všech církví na světě. Círk-

vemi vytvořené přehrady mezi
člověkem a ostatními tvory, hlubo-
ké ticho obklopující zvířata a jejich
utrpení, a dosavadní nezájem círk-
ví přispět ke zlepšení jejich údělu
jakoby byly v ten listopadový den
prolomeny. Bylo zdůrazněno, že
hlas nabádající k soucitu a laska-
vosti vůči zvířatům musí zaznít 
z kazatelen kostelů, chrámů, mešit
a synagog na celém světě, aby tak
vedl věřící k poznání, že člověk
není jediným tvorem zasluhujícím
péče a ochrany, ale že je pouhou
součástkou všeho stvoření a že je
mu ukládána povinnost respektu
a odpovědného správcovství jemu
svěřené přírody a všech jejích
tvorů. Nezměrné krutosti páchané
na zvířatech a násilí mezi lidmi
samými jsou nerozlučně propoje-
ny; jestliže věříme v lepší a spra-
vedlivější uspořádání ve světě,
pak laskavost vůči zvířatům, stej-
ně tak jako laskavost vůči lidským
bližním, se musí stát nedílnou
součástí učení všech církví, a to
bez rozdílu vyznání.
Podepsání prohlášení ve Washing-
tonu předcházela četná jednání,
diskuze a závěrečné sejití zástup-

ců světových církví v jednom 
z nejkrásnějších míst Severní Ame-
riky, v "Kaňonu andělů" blízko
městečka Kanab ve státě Utah.
Právě tam, na půdě pravděpodob-
ně největšího útulku pro opuštěná
a týraná zvířata ve Spojených stá-
tech, známého pod jménem "Best
Friends Animal Society", vznikla
myšlenka oslovit představitele
světových církví a vyzvat je ke
společné práci, jejímž výsledkem
by bylo zlepšení těžkého údělu
mimolidských tvorů a zajištění
jejich ochrany před násilím a kru-
tostí lidí. Zástupci 21 různých círk-
ví vypracovali prohlášení nazvané
"Výzva církví k soucitu ke zvířa-
tům"; účel tohoto dokumentu je
uveden těmito slovy: "Ač zastupu-
jeme odlišné náboženské tradice,
jsme spojeni v přesvědčení, že zví-
řata, jsouce částí Božího stvoření,
jsou obdařena vnitřní hodnotou, a
tudíž mají právo na život bez utr-
pení a vykořisťování. Vyzýváme
lidi všech vyznání, aby společným
hlasem promluvili na obranu těch,
kteří sami mluvit nemohou, a spo-
jili se s námi ve službě nám Bohem

Z církví u nás i ve světě

Prohlášení církví k ochraně zvířat

Obnova řádu rytířů z Calatravy?

Z podpisu dokumentu na ochranu zvířat Dokončení na str. 4
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Třebíč
První zprávy o působení Jednoty v Třebíči se
vztahují k poslednímu desetiletí 15. století, 
k období, kdy český král Vladislav Jagellonský
zastavil původně klášterní zboží třebíčské
Vilémovi z Pernštejna. Podle nejisté zprávy si
bratří vystavěli již v roce 1492 malý klenutý
kostelík na Horce v Hanělově ulici. Byl zbořen
po požáru města v roce 1879. Za nezpochybni-
telný fakt lze považovat až událost roku 1505,
kdy Vilém z Pernštejna osvobodil bratrský
kostelík od vrchnostenských dávek a o několik
let později daroval bratřím pozemek na stavbu
nového sboru. Kolem poloviny 16. století pra-
covala při sboru i škola, ale skutečného roz-
květu se dočkal teprve v období, kdy se vrch-
ností města stali Osovští z Doubravice, po roce
1556. První majitel tohoto rodu, Burian, nejpr-
ve odmítl na žádost Ferdinanda I. uzavřít bra-
trskou školu, ale poté co byl pod nátlakem do-
nucen ustoupit, daroval sboru náhradou nové
pozemky. V téže době si bratří postavili zvoni-
ci. V šedesátých letech se sbor dočkal četných
odkazů i nových privilegií a po smrti Fer-
dinanda I. i opětovného otevření školy, tento-
krát již vyšší úrovně.
Mezi známější postavy spjaté s Jednotou 
v Třebíči, patří kněz Václav Solín († 1566),
původně správce ivančické tiskárny, který se 
v roce 1564 ujal vedení zdejšího sboru. 
V sedmdesátých letech sbor i školu vede Jan
Eneáš Boleslavský, mistr wittenberské univer-
zity, významný literát a historik Jednoty,
správce sbírky Acta Unitatis Fratrum. V roce
1575 přichází do Třebíče italský utečenec pro
víru Marcello Squarcialupi, ale o tři léta pozdě-
ji, také kvůli neshodám s vedením Jednoty,
pokračuje dále do Polska. Na konci 16. století
působí na bratrské škole několik významných
postav: Jan Cruciger, pozdější senior ivančický,
a Matouš Konečný, od roku 1609 senior bole-
slavský. Význam postavení třebíčského sboru
podtrhuje i konání synodu v roce 1596, na
němž bylo ordinováno celkem 28 nových
kněží Jednoty. Velký požár města v roce 1599
postihl pravděpodobně i bratrský majetek, ale
četnými odkazy a přízní vrchnosti byly škody
brzy odstraněny. V letech 1607–1609 v Třebíči
působil jako kazatel v bratrském špitále a okol-
ních obcích Mikuláš Drabík, známý svými
proroctvími, pod jejichž vlivem stál i J. A.
Komenský; a když jsme již u tohoto velikána
českého národa, zbývá dodat, že z Třebíče
pocházela i první manželka „učitele národů",
Magdalena Vizovská.
Jedním z velkých třebíčských rodáků je i Jan
Cyrill († 1632), syn Pavla Špalka. V roce 1609
byl vedle Matěje Cyra a Jana Korvina zvolen
do nové konsistoře podobojí a po Cyrově smrti
se stal kazatelem Betlémské kaple. V roce 1618
byl zvolen k biskupskému úřadu a od roku
1619 zasedal v konsistoři na místě bratrského
seniora. V listopadu tohoto roku provedl spo-
lečně s administrátorem podobojí Jiřím Dyka-
stem korunovaci nově zvoleného krále Frie-
dricha Falckého, ale příznivcem nových pomě-
rů a radikálně zaváděných kalvinistických
novot nebyl. V lednu 1620 byl i přes svůj od-
por uveden do pražského salvátorského chrá-
mu v Klementinu a po porážce povstání a
vypovězení nekatolických duchovních z Pra-
hy se uchýlil na venkov. V roce 1628 odešel
společně se svým zeťem J. A. Komenským do
exilu (jeho dcera Marie Dorota se stala v září
1624 Komenského druhou manželkou), stal se
správcem českého sboru v Lešně a zde i zem-
řel.
Posledním správcem třebíčského sboru byl od
roku 1616 Vavřinec Justyn. Za doby jeho půso-
bení se město po bělohorských událostech
stalo útočištěm nekatolíků z širokého okolí,
neboť jeho vrchnost, Karel st. ze Žerotína, si
vyžádal u císaře tzv. ochranný list. Bratrské
bohoslužby mohly nerušeně probíhat až do
roku 1628. Nekatoličtí duchovní odcházejí 
v tomto a následujícím roce do Polska, Slezska
a Uher. Stěhuje se i evangelický farář Jakub
Petrozelin a řada obyvatel města. Někteří
zůstávají s nadějí, že se nepříznivá situace
časem změní. V září odjíždí z města se svou

manželkou i Žerotín. Vavřinec Justyn pobývá
ve Vratislavi a v uherské Skalici, odkud může
přes hranici spravovat tajné bratry. V roce 1632
se stává seniorem exulantských sborů na
Slovensku, umírá po šestnácti letech v Pú-
chově. Skutečná rekatolizace Třebíče je prove-
dena až po skončení třicetileté války, do té
doby zůstává velká část obyvatel nekatolické-
ho vyznání.
Památky na Jednotu bratrskou v Třebíči nezů-
staly žádné. Komplex bratrských budov ve
čtvrti na Jejkově darovala nová vrchnost, hra-
bata z Valdštejna, řádu kapucínů. Ti po urči-
tém rozvažování bratrský kostel i ostatní
budovy zbořili a na jeho místě v roce 1687
začali stavět klášter. Nová stavba s kostelem
Proměnění Páně, dokončená v roce 1693, se
měla stát symbolem vítězství protireformace.
Návštěvník města zcela jistě ocení soubor sta-
veb, které jsou od nedávné doby zapsány na
seznamu památek UNESCO. Jde o židovskou
čtvrť se dvěma synagogami a hřbitovem se
3000 náhrobky, urbanisticky nejzachovalejším
komplexem v Evropě (jedná se o první židov-
skou památku mimo území Izraele, která byla
do seznamu zapsána), a baziliku sv. Prokopa,
stavbu z poloviny 13. století v přechodném
románsko-gotickém slohu. 

Další informace:
www.trebic.cz (oficiální stránky města 
s velmi zdařile provedeným průvodcem po
místních památkách)

Fulnek
Počátky sboru ve Fulneku jsou spjaty s přícho-
dem braniborských valdenských, kteří se 
v roce 1480 usadili na Lanškrounsku a ve Ful-
neku a vytvořili tak dva nové jazykově němec-
ké sbory Jednoty. Již kolem roku 1483 obdrželi
Fulnečtí od své vrchnosti Jana st. ze Žerotína
privilegia „pro sbor bratrský, který je zde 
v mém městě F. pod branou, když se jde dolů
po pravé straně". Oba německé sbory sílily a 
v roce 1531 pro ně Michael Weisse, původně
vratislavský mnich, po přístupu k Jednotě
správce v Lanškrouně, připravil kancionál
„New Gesangbuchlen". Dočkal se řady přetis-
ků, Weisseho písně se staly velmi oblíbenými v
Německu, kde se v evangelických církvích zpí-
vají dodnes. 
Před polovinou 16. století byl zdejším
správcem Michael Tham, který po prvním
stavovském odboji odešel do Polska a půso-
bil v Poznani. Po smrti správce Jana
Jeleckého nastoupil na jeho místo fulnecký
rodák Petr Herbert († 1571), významný bra-
trský teolog a prostředkovatel kontaktů 
s protestantským zahraničím. Účastnil se
poselstva k císaři Maxmiliánovi II., jemuž
předal Bratrskou konfesi, spolupracoval na
vydání německého bratrského zpěvníku,
pro který přeložil řadu písní. Nekrologium
jej charakterizuje jako muže „velmi učeného
a s mnohými učenými v cizích krajinách
nade všecky jiné v Jednotě ten čas nejzná-
mějšího". Ve Fulneku působil i Lukáš Helic,
jeden z překladatelů Bible kralické, půvo-
dem ze židovské poznaňské rodiny.
Také zde našla Jednota nakloněnou vrchnost,
a to v Janovi Skrbenském z Hříště, ale z počát-
ku přátelský vztah se časem zhoršil. V roce
1586 uvěznil některé z bratří pro finanční
neshody a později dokonce usiloval o odvo-
lání jejich kněze Václava Preise, který nako-
nec raději odešel do Hranic. Ve Fulneku byla
v té době vynikající bratrská škola, na niž se
chodili učit mládenci z celé Moravy německy.
Krátký čas ji řídil i známý učenec Mikuláš
Albert z Kaménka, překladatel Bible kralické
a pozdější profesor hebrejštiny na pražské
univerzitě. Od počátku roku 1618 byl správ-
cem fulnecké školy J. A. Komenský, který
zdejší sbor nazýval „nejslavnějším v naší
moravské církvi".
Po Bílé Hoře Komenský z města před postu-
pujícím španělským vojskem uprchl a odebral
se na bezpečnější Žerotínovo panství do Bran-
dýsa nad Orlicí. Bratrský sbor byl na konci 17.
století věnován špitálu chudých a přilehlá
modlitebna se stala kaplí, nově vysvěcenou 

v roce 1706. V průběhu 19. století celý areál
chátral, v padesátých letech 20. století proběhla
rozsáhlá rekonstrukce jeho objektů a v roce
1962 byl vyhlášen národní kulturní památkou.
Původní bratrská škola byla zbořena v roce
1838 a na jejím místě postavena nová školní
budova. V bývalém bratrském sboru dnes sídlí
Památník J. A. Komenského jako součást insti-
tuce Muzea Novojičínska a nabízí návštěvní-
kům ke zhlédnutí stálou expozici „Život a dílo
J. A. Komenského". 

Další informace:
www.fulnek.cz (oficiální stránky města)
muzeum.novy-jicin.cz 
(stránky Muzea Novojičínska)

Místa spojená s osobností 
Karla st. ze Žerotína
Nejvýznamnější postavou moravských před-
bělohorských dějin je bezpochyby stavovský
politik Karel st. ze Žerotína. Pocházel ze staro-
bylého rodu, povýšeného v roce 1480 do pan-
ského stavu. Narodil se v roce 1564 v Brandýse
nad Orlicí, vychován byl v Jednotě a v dospě-
losti se stal jejím příkladným ochráncem a
podporovatelem. Během zahraničních studií
získal nejen vzhledem ke svému stavu pozo-
ruhodné znalosti několika vědních oborů, ale
také mezinárodní rozhled a cit pro politiku
vzdálenou jakýmkoliv partikulárním zájmům.
S řadou osobností protestantského světa udr-
žoval po celý život písemné kontakty, čehož je
svědectvím jeho rozsáhlá dochovaná kores-
pondence.
V roce 1594 se účastnil vojenského tažení
proti Turkům a stal se členem moravského
zemského soudu. Na konci 16. století je již
vůdcem moravské nekatolické opozice. Po
politicky motivovaném útoku na jeho osobu,
kdy mu v roce 1599 hrozil trest za velezradu,
se stáhl na několik let z veřejného života.
Svou pozici hájil roku 1606 známou
„Apologií", určenou Jiříkovi z Hodic, kde
poukázal na nejednotu, sobeckost a neschop-
nost členů moravské stavovské obce. Do poli-
tického života se vrátil v době zápasu mezi
císařem Rudolfem II. a jeho bratrem, arcikní-
žetem Matyášem. Stal se hlavním organizáto-
rem rakousko-uhersko-moravské konfedera-
ce a snažil se pro ni získat podporu českých
stavů. Ti ale oproti Žerotínově očekávání
zůstali věrni svému králi Rudolfovi. Po
úspěšné politicko-vojenské akci krále Ma-
tyáše a jeho konfederace byl v roce 1608 jme-
nován moravským zemským hejtmanem a
setrval v tomto úřadě sedm let. Znechucen
rozkladem politiky moravských opozičních
stavů i omezeností stavovských obcí jiných
zemí české koruny opět odchází z politického
života. 
Po vypuknutí povstání v květnu 1618 zacho-
vává neutralitu a svou autoritou získává pro
tento postoj na déle než rok i velkou část
moravských stavů. Pokouší se neúspěšně o
smírné řešení konfliktu, ale od května 1619,
kdy na Moravě vítězí vojenskému řešení
sporu nakloněná opozice, je držen v domá-
cím vězení. Po Bílé Hoře ukrývá na svých
relativně bezpečných panstvích desítky kněží
Jednoty bratrské a prakticky celé její vedení a
podporuje ji finančně i po jejím odchodu do
polského a uherského exilu. Po vydání
Obnoveného zřízení zemského pro Moravu
se stěhuje na protest proti novým poměrům
do slezské Vratislavi, ač mu byla jako nekato-
líkovi udělena výjimka, díky které mohl
nadále svobodně pobývat na svých pan-
stvích. Od října 1633 žil v Přerově, kde po
třech letech zemřel.
Karel st. ze Žerotína byl mimořádnou kulturní
a politickou osobností, nedoceněnou protes-
tantskou historiografií, jež jej vinila z neúspě-
chu povstání nebo dokonce z jeho zrady. Žero-
tín byl nejen prozíravý politik, ale i bystrý
pozorovatel lidských vlastností a schopností.
Jeho rozhodnutí vycházela z hluboké znalosti
stavu věcí a postoj k českému povstání byl for-
mován na základě dlouholetých zkušeností 
s partikulární českou stavovskou politikou.
Proto také nalezl dostatek důvodů, proč být

opatrný k riskantnímu pokusu stavů o zvráce-
ní nábožensko-politické situace v zemi.
Nyní si povšimneme alespoň tří míst, spoje-
ných s postavou Karla st. ze Žerotína. Je to nej-
prve zámek v Náměšti nad Oslavou. Panství
získal v roce 1567 Karlův otec Jan st. ze Žerotí-
na, který jej zdědil po své matce Libuši 
z Lomnice. Mezi lety 1572–1578 jej nákladně
přestavěl po vzoru italských renesančních sta-
veb. Po jeho smrti drželi Náměšť střídavě bra-
tři Jan Diviš a Karel st. ze Žerotína, který zde 
v roce 1586 slavil svatbu se svojí první ženou,
Barborou Krajířovou z Krajku. V roce 1629
prodal Žerotín zámek i panství Albrechtovi 
z Valdštejna, jenž je ještě téhož roku přenechal
Werdenberkům. Dnes je zámek národní kul-
turní památkou.
Významnější roli v Žerotínově politickém
životě hrály Rosice u Brna. Přestavbu
původně gotického hradu na renesanční
zámek započal Jan st. ze Žerotína, který jej
využíval jako své druhé sídlo hned po
Náměšti, a pokračoval v ní jeho syn Karel,
který si jej vybral za svou rezidenci. Zámek
nevyniká ani tak rozsahem celé stavby, jako
její uměleckou úrovní. Arkádové ochozy ve
třech podlažích nesou sloupy toskánského,
ionského a korintského řádu a jsou vyzdo-
beny jemnými reliéfy. Na plných parapetech
pater se uplatnily figurální reliéfy s mytolo-
gickými náměty, portál zdobí postavy atlan-
tů. Zámek byl důstojnou reprezentací Žero-
tínova postavení v čele moravské stavovské
obce. V roce 1611 zde proběhlo jednání
zástupců rakousko-uhersko-moravské opo-
zice o dalším postupu proti Rudolfovi II. Po
bělohorských událostech ukrýval Žerotín na
Rosicích bratrské kněze, několik měsíců
také ivančického biskupa Jiřího Erasta. Také
toto panství Žerotín v roce 1628 prodal
Albrechtovi z Valdštejna a podobně jako
Náměšť se dostává hned následujícího roku
do rukou Werdenberků. 
Konečně posledním z moravských míst, u
kterého se v souvislosti s Karlem st. ze Žero-
tína zastavíme, je Bludov u Šumperka. Zdejší
pozdně renesanční trojkřídlá budova zámku
vznikla až za Kryštofa Pavla z Liechtenštejn –
Kastelkornu, který získal bludovské panství
jako konfiskát po Bílé Hoře a zdánlivě s
naším Žerotínem nijak nesouvisí. V roce 1710
se dostalo panství opět do rukou Žerotínů a
jeden ze členů tohoto rodu, František Josef ze
Žerotína († 1845), významný moravský hos-
podář, nechal u místního kostela vybudovat
novou hrobku, do které v roce 1842 přenesl
ostatky Karla st. ze Žerotína a jeho příbuz-
ných, jež byly ve dvacátých letech 18. století
objeveny na místě bratrského kostela na
Loukoti v Brandýse nad Orlicí. A tímto mís-
tem přehlídku nejvýznamnějších morav-
ských lokalit spojených s Jednotou bratrskou
uzavřeme. 

Jiří Just, Th. D

Jednota bratrská na Moravě 2

Karel st. ze Žerotína
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Prohlášení církví k ochraně zvířat Inzerce
svěřenému stvoření." A pokračuje:
"Věříme, že ve světě stále narůsta-
jícího násilí vůči ostatním, sobě
samým a přírodě je nezbytné pro-
buzení a obnovení našeho soucitu
se vším, co má život. Tento záva-
zek soucitu musí začít u těch nej-
zranitelnějších mezi námi, a těmi
jsou právě zvířata."
U vědomí toho, že člověku je Bo-
hem uložena povinnost péče o
všechno jeho stvoření, jehož pod-
statnou částí jsou divoká, domesti-
kovaná a hospodářská zvířata, je
obzvláště církvím ukládána po-
vinnost ochrany těchto tvorů. Jed-
notlivé církve a lidé víry jsou tudíž
vyzýváni 1) uplatňovat svůj vliv
při zavádění zákonů na ochranu
zvířat proti krutosti, organizovat
programy humánní vý-chovy,
podporovat a propagovat sterili-
zaci domácích zvířat a adopci zví-
řat z útulků, 2) vzhledem k ne-
smírnému utrpení hospodářských
zvířat v dnešním systému velko-
chovů a továrních farem a k utrpe-
ní zvířat na kožešinových farmách
činit morálně odpovědná rozhod-
nutí při volbě potravy a odívání, a
to snížením spotřeby masa a od-
mítnutím výrobků z kožešin, ja-

kož i aktivně podporovat progra-
my a organizace usilující o hu-
mánní zacházení se zvířaty, 3)
odmítat jakýkoliv sport a formy
zábavy, které zvířata vykořisťují,
zraňují či způsobují jim bolest, 4)
podporovat zákony a aktivně při-
spívat k zavedení zákonů na
ochranu zvířat používaných ve
výzkumu, požadovat zákaz poku-
sů způsobujících bolest a utrpení a
podporovat výzkum alternativ-
ních metod a jejich uvádění do
praxe, a 5) aktivně bojkotovat in-
stituce a programy, které způsobu-
jí ničení přírody, vedou k vybíjení
divoké zvěře a ohrožují zdroje
jejich obživy a jejich přežití.
V závěru prohlášení jsou tato slo-
va: "Jakožto ochránci Božího stvo-
ření, bereme na sebe odpovědnost
a morální závazek chránit životy
zvířat. Doznáváme, že my lidé
jsme pouhou částí Božího stvoření
a tudíž nesmíme předpokládat, že
jsme jediní, na kterých záleží. Vě-
domi si toho, že zvířata jsou neod-
dělitelnou částí našeho společen-
ského a přírodního uspořádání,
doznáváme, že jakákoliv snaha o
lepší uspořádání světa nebude
úspěšná, aniž bychom byli opra-
vdovými zastánci zvířat a při

svých rozhodováních brali v úva-
hu jejich zájmy. Nakonec pak vy-
zýváme představitele církví všech
vyznání, aby ctili a povzbuzovali
ty, kteří vedeni soucitem učinili
morální rozhodnutí při výběru
svého jídla a ošacení, jakož i ty,
kteří pro dobro zvířat pracují." 
Zde prohlášení končí. Ačkoliv
dokument přímo nevyzývá k při-
jetí vegetariánství coby nejúčinněj-
šího způsobu, jak zmenšit utrpení
zvířat, na několika místech zmiňu-
je nelidskost soudobého chovu
hospodářských zvířat a jejich utr-
pení. Je na nás všech, zvláště pak
na církevních vzdělavatelích a
kazatelích, se hluboce zamyslet
nad výzvou tohoto jedinečného
dokumentu a svým dílem přispět
k vytvoření laskavějšího a soucit-
nějšího světa.

Jan Čejka 
(listopad 2007)

Záměrem organizace "Best Friends
Animal Society" je do konce roku
2008 shromáždit 1 milion podpisů
lidí, kteří by tak vyjádřili svůj sou-
hlas s tímto prohlášením a chtěli
by se dle něho řídit. 
Svůj podpis můžete připojit na:
http://network.bestfriends.org/
Petitions/Sign.aspx?pn=6

SETKÁNÍ KŘESŤANŮ

I tento rok proběhne tradiční před-
vánoční setkání křesťanů na praž-
ských Vinohradech. Na tuto spo-
lečnou vánoční bohoslužbu jsou
zváni všichni křesťané a jejich přá-
telé, kteří by se rádi na chvíli zasta-
vili v předvánočním shonu a mohli
si tak vychutnat pravou podstatu
Vánoc. 
Vánoční bohoslužba proběhne 
v sobotu 8. prosince od 18 h v Hu-
sově sboru Církve československé
husitské v Dykově ulici na praž-
ských Vinohradech. 
Netradičním prvkem celé boho-
služby bude doprovodný zpěv
dvou gospelových souborů -
Maranatha Gospel Choir z Prahy a
jejich hostů z Liberce - Generace
Gospel Choir. Tito převážně mladí
lidé, tak doprovodí svým zpěvem
krátká kázání zástupců tří církví

tiché řeči jakési mladé slečny: „Ne-
mám je ráda, ale pomohli mi. Byla
jsem obtěžována jedním "úchylá-
kem" a policajti mi odmítli pomoci 
s tím, že když mi vysloveně neublí-
ží, tak s tím nemohou nic dělat. Ob-
rátila jsem se tedy na kamarády,
kteří měli přátele  mezi skiny a ti si
ho podali. Od té doby mám pokoj."
V té chvíli jsem  začal chápat, proč
většinová společnost extremisty 
v něčem  i podporuje. 
Ve světle  posledních událostí jsem
si opět nově uvědomil, že s naší
demokracií není něco v pořádku.
Lidé si pozorně všímají toho, jak
jednotliví politici, politické strany a
státní instituce slibují řešení ožeha-
vých problémů, a pak jsou zklamá-
ni, když bez jakéhokoliv vysvětlení
tyto sliby nejsou plněny. Není divu,
že sílí touha společnosti po vládě
pevné ruky, která vše rychle vyřeší.
Ve chvílích, kdy je člověk pod eko-
nomickým či jiným tlakem, má po-
chopitelnou tendenci se této "silné
ruky" chytit. Domnívám se, že ex-
trémisté se dnes profesionalizují a
hledají nepřítele, na kterého by
mohli ve vhodný čas svalit příčinu
případných politicko – ekonomic-
kých  problémů a zajistit si tím
vstup do vysoké politiky. Nic nové-
ho pod sluncem. Dějiny by se tak
jen spirálovitě zopakovaly. 
Již od roku 1993 jsem členem
Nadace Tolerance, která si dala za
cíl sledovat projevy extrémismu a
hlídat dodržování lidských práv 
v ČR. Při monitorování  útoků s
rasovým podtextem jsem si více-
krát uvědomil, že mnozí i tzv ."sluš-
ní lidé" jsou jen málokdy ochotní se
zastat druhých lidí v jejich nouzi.
Zůstává mi otázkou, zda je za tím
pohodlnost, strach, nebo výchova
dle českého přísloví "Nehas, co tě
nepálí". Asi nejpřesvědčivější zod-
povězení této otázky mi přinesl ve
svém zamyšlení na Staroměstském
náměstí  spisovatel Arnošt Lustig.
Řekl, že když je nakládali do dobyt-
čáků a vezli do vyhlazovacích tábo-

rů, že nejvíce pociťoval od svých
spoluobčanů  lhostejnost.
Jsem přesvědčen, že v naší demo-
kracii se najde dostatek vůle k za-
stání se těch, jímž jsou pošlapávána

práva, aby již nikdy nemusela jaká-
koliv okovaná bota dupat po Davi-
dově hvězdě.  

Daniel Smetana, 
kazatel Církve bratrské 

REKREAČNÍ KŘESŤANSKÝ DŮM
"GRÜNE AU" 

samoobslužný dům zve k rekrea-
ci do nádherné alpské krajiny 
v St. Wolfgang - kde pro nádheru
této perly přírody a pro Slovo
Boží, jehož je náš dům plný - i
duše může dýchat... 
Nachází se vých. od Salzburgu, 
z Prahy 4 hod, 50 míst; pro skupi-
ny i pro jednotlivce, křesťanská
obecenství i sportovce. Sněhový
ráj "Postalm" (1200-1900m) - ski-
bus zdarma - sníh do  Velikonoc.
Horské túry začínají přímo u
domovních dveří. Cena: Skupiny
12,50 ev. 11,50; jednotlivci 13,50
euro/den; děti sleva; pro nároč-
nější „Bungalow“ pro 4 dosp. a 4
děti - 100 euro/den. 
www.christliches-freizeitheim-
gruene-au.de
Jiří Potoček tel/fax 49 553 9393.

č. 51

SEZNAMKA PRO KŘESŤANY
www.noemka.com, 
info@noemka.com
Informace k přihlášení: tel-sms: 
777 222 877

č. 45
ZUŠ PRAHA 7 PŘIJÍMÁ ŽÁKY NA
OBOR HRA NA VARHANY. 
Kontakt pro bližší informace: 
220875863, 220876945, 603460 548, 
zus.simackova@seznam.cz 

č. 49

Pozvánky

Okovaná bota na Davidově hvězdě?  
Dokončení ze str. 1

Prahy 2 - Pavla Mošnera z Církve
bratrské, Petra Houšku z Římsko-
katolické církve a Daniela Majera z
Církve československé husitské. 
Na setkání s vámi se těší křesťané
z pražských Vinohrad.

* * *
VÁNOČNÍ DVOREČEK se koná v při-
lehlých prostorách vinohradské-
ho sboru Bratrské jednoty baptis-
tů, Vinohradská 68 (nám. Jiřího 
z Poděbrad) v sobotu 15. 12. 2007
od 10.00 do 16.00 h.
Nabízíme předvánoční zastavení
s možností výběru drobných dá-
rečků, vánoční výzdoby, vánoční
přání, práce chráněných dílen a
Teen Challenge, střediska pro zá-
vislé.
Nahlédnutí do prostor, které ne-
znáte.
Pro děti je připraveno "chytání
kaprů s překvapením".
Těšíme se na vás a přejeme po-
žehnaný předvánoční čas!!!

* * *

EVANGELICKÝ KOSTEL U SALVÁTORA,
sobota 15. prosince 2007 v 19.30
SANDRIK GIOVANNINO DE
PROVOLONE: VÁNOČNÍ ORA-
TORIUM
Účinkují:
Ondřej Šmíd (Evangelista), Jana
Levicová (Marie), Ivo Michl (He-
rodes), Barbora Sojková a Marta
Lopourová Fadljevičová (Andělé)
sbor Naši pěvci, sbm. Lydie
Härtelová
Sandrik Collegium
řídí Michal Novák
Vstupné dobrovolné

Dokončení ze str. 2

Každoročně se scházíme v březnu v
rámci Světového modlitebního dne.
Je to ekumenické setkání s liturgií,
kterou připravují ženy z výboru
SDM v různých zemích světa. Na
konci shromáždění se koná sbírka,
vždy určená pro jistý účel. V roce
2007 (liturgii připravily ženy z
Paraguay) se shromáždění konala
na 80 místech a celkem bylo vybráno
130 tisíc Kč. V SDM jsou zapojeny
církve i jednoty v naší zemi: Řím-
skokatolická církev, CČSH, ČCE,
BJB, Církev bratrská, Armáda spásy
i další.  Paraguay je chudá země,
která potřebuje i naši podporu;
proto část sbírky byla určena na
podporu vznikla oddělení pro dívky
při Zemědělské škole (Centro Edu-
cativo Familiar Agricola) v Curu-
guati v Paraguay.
Je to škola, která vzdělává syny
drobných zemědělců, povětšině
míšenců nebo indiánů. Tato škola
předává nové generaci znalosti a
schopnosti hospodařit a uživit se
na vlastní půdě; učí je výrobní
postupy  v ekologickém zeměděl-
ství, základům ekonomiky, princi-
pu družstevnictví, aby obstáli
proti velkým firmám, ale i všeo-
becné předměty a náboženství.
Škole patří 110 ha půdy, na které
mají zeleninovou zahradu, lesní
školku, chovají dobytek i zpraco-
vávají dřevo a provozují včelař-
ství. Na polovině pozemků nechá-
vají prales, kde se učí získávat
zdroje, aniž by ho poškodili. Škola
potřebuje vybudovat sklad i získat
stroje. Potřebuje finanční pomoc,
aby mohla otevřít oddělení pro
dívky. K tomu přispěli účastníci
našich setkání v březnu. Koncem
září předala předsedkyně SDM 

v Česku, farářka Církve českoslo-
venské husitské Alena Naimanová,
faráři Winfriedu Moschnerovi dar
4.000 euro pro Zemědělskou školu 
v Curuguati.
Liturgii na rok 2008 připravuje vý-
bor SDM z Guyany. Tato země
nemá tak velikou nouzi, proto
jsme se usnesly, že letošní sbírku
rozdělíme mezi UNICEF a některá

naše zařízení Diakonie a Charity. 
SDM se koná vždy první pátek 
v měsíci březnu, tedy 7. března
2008 – ale již nyní chceme upozor-
nit na tato plánovaná shromáždě-
ní i sbírky, které jsou vpravdě eku-
menické ve svém zaměření – jsou
v nich zapojeny všechny církve po
celém světě. 

Alena Zikmundová

Zpráva o Světovém dni modliteb

Ad Chléb ze tří měřic mouky 32-33/07
Je jistě dobré, když si přiznáváme své chyby. Z článku bratra Veselého
mám však dojem, jako bychom se měli zodpovídat světu. Svět nás obvi-
ňuje, takže jsme hned vinni? Takhle to jistě myšleno nebylo, ale není
právě toto jedním z logických domyšlení apelu článku? Podle jakéhosi
průzkumu svým náboženstvím my křesťané škodíme… Tedy je to hned
pravda?   Zvláště mě popudila věta „…vidíme, že církev je v krizi a že
vinu na tom nemají oni" (-její zřejmě necírkevní pozorovatelé zvenčí)
„ani „svět", jenž všechno dobře zesvětštil a na všechno posvítil svým
rozumem, ale církev sama, my, křesťané".  Kdybych se snad až příliš
nechal unést emocemi, prohlásil bych autora článku za zrádce. Po
jakémsi vystřízlivění však docházím k jinému závěru:  Bratr Veselý
snad nevidí onu propast, která zeje mezi „světem" a „církví" od jejích
nejranějších dob.  Toto leží na srdci zvláště evangelistu Janovi. Bůh má
svět rád, ale to nic nemění na skutečnosti, že svět je také zlý. My křes-
ťané žijeme ve světě, ale tento svět je nepřátelský, a tak se za nás Ježíš
přimlouvá (J 17,15), aby nás Otec zachoval od zlého ve světě. Církev
není ze světa, nýbrž z Boha. To je hluboké zjištění evangelistovo. Může
nás pak ještě svět nějak objektivně a pravdivě posoudit a ještě k tomu
osočit? Pokud si řekneme kritiku jako křesťané mezi sebou před Bohem,
je to dobře, ale pokud nám ji vmete  do tváře svět, nechává mě to doce-
la chladným. Svět pro mě není kritériem. Zvláště v této době a v zemi,
kde jako křesťané tvoříme menšinu, se nebudu podřizovat většinovému
sekulárnímu názoru. Naopak v tom spatřuji protivenství světa, které
poznali už i první křesťané, a jsem rád, že jsem právě s nimi na jedné
lodi. Svět mě soudit nebude, toho se skutečně nebojím. Je pravda, že
tam, kde se z křesťanství stává jen nedělní náboženství, vskutku není
něco v pořádku, ale  za to nemůže křesťanství, za to může právě mimo-
církevní svět. Křesťan by se jím samozřejmě neměl nechat svádět, ale
svůdce je horší nežli ten, kdo jím byl sveden.    

Adam Balcar

Že by nás měl svět soudit?


