
ČEKÁNÍ NA ODPOVĚĎ

Vzývati mne bude a vyslyším jej.
Ž 91,15 (Kral.)

Tento týden začíná postní období.
Můžeme proto přemýšlet nad ver-
šem připadajícím na první pašijní

neděli. Žalmista v něm tlumočí
velké zaslíbení pro všechny, kteří
žijí s Bohem, kteří v úkrytu Nej-
vyššího bydlí (v.1). Dostává se jim
ujištění , že budou-li vzývat (volat
– EP) Hospodina, vyslyší je. Jistě
se toto zaslíbení vztahuje na boha-
bojné i dnes. Platí ovšem takové
zaslíbení automaticky?   
V této souvislosti je dobré připo-
menout, že jiné zaslíbení obsažené
ve stejném žalmu připomíná Kris-
tu dokonce sám ďábel: Svým an-
dělům dá příkaz a na ruce tě vez-
mou, abys nenarazil nohou na
kámen (Mt 4,6). Ježíš, který splnil
všechny v žalmu zmíněné pod-
mínky, mohl v tomto zaslíbení
najít východisko z nepříjemné si-
tuace. On však zaslíbení ignoruje.
Ne, že by mu nevěřil. Jen rozpo-
znal, že nenastal ten správný čas. 
Setkal jsem se se zklamanými

křesťany, kteří se vírou upnuli 
k Božím zaslíbením, ale ta se při
nich nenaplnila. Přesněji řečeno,
nestalo se to, co čekali. Jako by
Bůh neplnil své sliby. Bůh ovšem
nemůže klamat. Boží zaslíbení
platí, každé z nich je ale adresová-
no do určité situace. Navíc chce-
me-li být přesnější, potom místo
vyslyším jej budeme číst odpovím
mu (EP). Odpověď nemusí být
nutně souhlas. Odpověď může
znamenat vysvětlení, zaslíbení,
ale i odmítnutí. Bůh jedná, ale
často jinak, než bychom čekali.
Někdy zasáhne, jindy mlčí, někdy
nám otevře oči a my porozumíme.
Postní doba může být dobrá také
k tomu, abychom volali k Hospo-
dinu a čekali co nám odpoví.

Daniel Fajfr 
kazatel CB

Evangelický
týdeník
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Biblické poselství k 1. postní neděli 

Starý zákon slibuje, že Bůh přijde v
osobě Mesiáše a bude bydlet s
lidmi. Židé jej dosud očekávají a
celou svou naději upínají k tomu, že
jednou přijde. Nový zákon ozna-
muje, že dlouho očekávaný už při-
šel, narodil se. Už není jen předmě-
tem očekávání, ale víry. Nový
zákon zve každého člověka v každé
době, aby se zaposlouchal do toho
starého děje, který začal v Betlémě
za císaře Augusta a skončil ukřižo-
váním a vzkříšením za římského
místodržitele Piláta Pontského.
Křesťanská víra a její dějiny visí na
tomto ději celou svou existencí.
Tehdy a tam Boží Syn, Ježíš Kristus
změnil lidský úděl, tehdy a tam
zaplatil svým životem za náš život.
Dějiny dostaly Pána, čas byl spou-
tán, má Pána, který byl, který je a
který přijde. Tak i život křesťana se
vztahuje k minulosti, žije v lásce a

doufá v dobré skončení: věří,že má
v Kristu svého Pána, miluje ho v
jeho bratřích a sestrách a očekává,
že bude vzkříšen k novému životu.
Ježíš jej svým slovem povzbuzuje k
víře, lásce a naději. V každém
nedělním shromáždění věřící hle-
dá, co jej utvrdí ve víře v Krista
Pána, povzbudí k bratrské lásce a
upevní v naději na nový život s
Kristem Pánem. Poznává, že víra
bez lásky nic není a víra a láska bez
naděje brzy ukáží svou nicotnost.
Nadto očekává, že se víra nakonec
změní ve vidění, setká se s tím, kdo
přijde v slávě. Vesmír, který chce
ohromovat svým tajemstvím, se
díky Bohu proměnil v jeviště, na
němž Kristus Pán s Otcem a Du-
chem svatým vybojoval vítězství
nad ďáblem a jeho mocnostmi tmy
a smrti.
I v církvi však jsou mnohdy poslu-

chači okrádáni o radost z Kristova
vítězství, když se místo toho mluví
jakoby střízlivěji a pokorněji o tom,
že evangelium dodá lidskému živo-
tu smysl a dobrou budoucnost. Zní
to pěkně neurčitě, ale nedá se z toho
žít. Evangelium není jen něco smys-
luplného a pěkného, je to Ježíš
Kristus, jeho osoba, jeho osobní
vztah k věřícímu a jeho věrná láska
k nám nevěrným! Je to živá naděje
na setkání s ním.
Toho, kterého nevidíme, ale v něho
věříme, musíme uvidět, jinak by
naše víra neměla smysl, byla by
jako neukončená věta, jako žebřík,
který nesahá až do nebe, ale do
prázdna, jako nedělní cesta do kos-
tela, kam nedojdete, protože se neu-
stále vzdaluje. Bez živé naděje na
setkání s tím, který přichází, se víra
třese nejistotou a strachem, nepo-

V neděli 11.2. proběhlo v Portugalsku referendum o tom, zda mají být
povoleny potraty. K referendu se sice nedostavil potřebný počet lidí,
aby mělo právní závaznost, nicméně většina těch, kteří přišli, hlaso-
vala pro. Levicová vláda již oznámila, že připraví návrh zákona lega-
lizující potraty. Portugalsko tak brzy přestane být zemí, kde jsou
potraty nelegální. V Evropě takové země zbudou již jen tři: Polsko,
Irsko a Malta.
Není bez zajímavosti, že souběžně s vítězstvím propotratové politiky
se Evropané – s výjimkou stále početnějších neevropských minorit a
evropských Romů – přestávají množit. 
Sociální důvody potratů jsou zcela okrajové. Evropa je mnohem bla-
hobytnější než jiné společnosti, kde jsou potraty nejen nezákonné,
ale především společensky neúnosné. Pomoci nastávajícím matkám v
nouzi, pokud by skutečně nastala, by nebyl (finanční) problém.
Potraty mají důvody kulturní: touhu po pohodlném životě bez ocho-
ty nést zodpovědnost za vlastní jednání, v tomto případě za sexuální
styk. 
Je ztráta ochoty se množit důsledkem či příčinou propotratové politi-
ky? Netroufám si soudit. Zastánci potratů mnohdy argumentují tím,
že „svoboda volby" lidem umožní žít „kvalitnější" život. 
Zatím jsem se nesetkal s vysvětlením, proč je život bez dětí nebo s
jedním dítětem o tolik kvalitnější než život s mnoha dětmi; osobní
zkušenost mi spíše říká, že v rodinách s mnoha dětmi bývá zpravidla
mnohem víc veselí i spokojenosti, i když jsou jistě výjimky. V kaž-
dém případě statistiky sebevražd ani v nejmenším nenasvědčují, že
by lidé vyrůstající jako jedináčci svůj život prožívali jako „kvalit-
nější". 
Evropa se rozhodla pro život v pohodlí a … bez dětí. Z míry se nene-
chá vyvést ani prognózami o svém vlastním populačním zániku.
Patrně ještě v tomto století jedna evropská generace prožije svůj
„kvalitní" život – a uvolní místo jiným. Pokud ovšem v Evropě nedo-
jde k nějaké netušené změně. 

Dan Drápal

Nemnožíme se...

Evangelický areál Velká Lhota spravovala dlouho ses. Eva Melmuková (str.3)

Bible má jediné téma

ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

IX.
„I začal Noé obdělávat půdu 

a vysadil vinici. Napil se pak vína,
opil se a odkryl uprostřed stanu
svého. Cham spatřil svého otce 
obnaženého a pověděl to venku 

oběma svým bratřím. 
Ale Šém a Jefet vzali plášť... 

a přikryli nahotu otce svého.“
1M 9,20-23

A teď už opravdu ten poslední pří-
běh z Noémova pozemského živo-
ta: Hospodin mu řekne: „Vyjdi z
archy.“ A důchodce Noé jde ve
svých šesti stech letech stavět vinici!
A nadělá vína. Vínečko bílé a víneč-
ko rudé, že ano. Ochutná. Pije „len z

plného pohára“! A opije se a leží teď
nahý ve svém stanu! Příběh, nad
kterým nejsme bez rozpačitosti.
První, co nás tu v naší útlocitnosti
napadne, je: proč je to vlastně vůbec
v Bibli? To je nějaké Slovo Boží? Ano,
i toto je přísný a pravdivý popis rea-
lity našeho života. A všecko, co patří
k rozmanité, někdy třeba i trochu
nechutné realitě našeho lidského
života, v Bibli je. Bible není budova-
telský román z 50. let, kde hrdinové
nemají ani vrásky. Ve světle Boží
pravdy je i na každém hrdinovi, na
každém z nás, vidět všecko přesně
podle skutečnosti, bez přikrášlování.
Ale k tomu biblickému pohledu bez
retušování reality patří ještě něco

velice důležitého: pokaždé také i v
lidském klopýtání ukazatel důstoj-
ného východiska. Jak je to v každém
z nás opravdu smícháno - dobré se
zlým, vzácné s tím nejprimitivněj-
ším. Ať je to sklon k alkoholismu
nebo pokušení těla nebo pokušení
peněz nebo lenivost, která promrhá
tolik drahocenného času... Nebo
obžerství: člověk ví, že by neměl
tolik jíst, a přece nemůže být bez
svého suchého chleba a suchého sa-
lámu... Jak je to všechno v podstatě
primitivní. Víme to, ale přesto tak
často každý na těch svých rovinách
prohráváme.

Jan Nohavica
Pokračování příště

Na začátku
Deset zastavení nad prvními stránkami Bible

Pokračování z č. 3

Dokončení na str. 2
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EKUMENICKÁ SITUACE V HOLANDSKU SE ZHORŠUJE
(Utrecht, 29. 1. 2007 - ENI) Holandská evangelická farářka Wies Hou-
welingová se vzdala členství v nejvyšším řídícím orgánu Světové rady
církví. Jako důvod uvedla skutečnost, že myšlenka jednoty církví upadla
v její vlastní církvi do hluboké krize. „Ekumenismus v holandské evange-
lické církvi sice není mrtvý, ale je vážně nemocný. Je tak nemocný, že kdy-
bych pokračovala ve své funkci, onemocněla bych i já,“ uvedla Hou-
welingová v rozhlasové relaci dva dni po té, co církev zveřejnila její rezig-
naci.

CÍRKVE V AFRICE SE VYHÝBAJÍ ŘEŠENÍ AKUTNÍCH PROBLÉMŮ
(Nairobi, 29. 1. 2007 - ENI) Nositel Nobelovy ceny míru, anglikánský
arcibiskup Desmod Tutu upozornil církve v Africe, že nedělají dobře,
když se otázce homosexuality věnují na úkor řešení jiných, mnohem
vážnějších problémů, kterým africký kontinent čelí. „Jsem hluboce zne-
pokojen, když se podívám na problémy kolem nás - trápí nás chudoba,
zmítáme se v konfliktech a bojích, lidé umírají na nevyléčitelné nemoci
- a na co se nejvíc soustřeďujeme? Na to, co druzí dělají v posteli,“ řekl
biskup Tutu v rozhovoru s novináři během Světového sociálního fóra 
v Nairobi.

JIŽ POLOVINA POLSKÝCH DIECÉZÍ MÁ KOMISE NA PROŠETŘENÍ MINULOSTI
(Varšava, 26. 1. 2007 - ENI) Polská katolická církev v souvislosti s nedáv-
ným odstoupením arcibiskupa Wielguse postupně zřizuje komise, které
mají vyšetřit možnou spolupráci kněží s bývalou tajnou státní bezpeč-
ností. V současnosti komise pracují už v polovině ze 44 diecézí polské
katolické církve. Vedle arcibiskupa Wielguse se z předních představi-
telů církve vzdal své funkce i rektor krakovské katedrály Janusz Bie-
lanski.

CÍRKVE NA SVĚTOVÉM SOCIÁLNÍM FÓRU KRITIZUJÍ ROPNÉ SPOLEČNOSTI
(Nairobi, 26. 1. 2007 - ENI) Delegáti křesťanských církví a organizací na
Světovém sociálním fóru v Nairobi se připojili ke skupinám občanské spo-
lečnosti a upozornili na aktivity velkých ropných společností v rozvojo-
vých zemích. „Ropné společnosti by se měly chovat v těchto krajinách tak,
aby i místní obyvatelstvo mělo podíl na zisku z těžby této vzácné surovi-
ny,“ řekl Arnold Temple z metodistické církve v Sierra Leoně. Temple to
řekl v diskusi, která následovala po vystoupení účastníků z Nigérie. Ti
totiž upozornili na to, že těžba ropy v deltě Nigeru už několik roků vede
ke stále většímu zbídačování místních obyvatel.

PŘÍJEM CÍRKVÍ V HOLANDSKU ROSTE NAVZDORY KLESAJÍCÍMU POČTU ČLENŮ
(Utrecht, 25. 1. 07 - ENI) Navzdory klesajícímu počtu členů zaznamena-
ly církve v Holandsku nárůst svých finančních příjmů. Nejde však o pří-
jem z církevní daně, ale o pravidelnou společnou veřejnou sbírku pěti
církví. „Méně členů, a navzdory tomu větší příjem" - tak zněl titulek
uvádějící zprávu o výsledku loňské ekumenické kampaně církví. Sbírka
přitom není určena na dobročinné aktivity církví, ale na pokrytí základ-
ních provozních nákladů včetně mezd farářů a administrativních pra-
covníků církví.

Ekuména vo svete 5/2007

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA DORKAS V OLOMOUCI
V pátek 16. února 2007 proběhl na Vyšší odborné škole sociální a teologic-
ké – Dorkas v Olomouci od 8°° do 17°° h „Den otevřených dveří". Součástí
programu byla i burza studentských výrobků. 
Po telefonické domluvě (585 208 813, 585 225 728) k nám můžete zavítat i
v jiném termínu. Můžete nám psát i elektronickou poštou na adresu:
info@dorkas.cz. 
Studium oboru „sociální a teologická činnost" je příhodné jak pro ty, kteří
chtějí působit v sociální práci, tak pro zájemce o službu katechetickou, pas-
torační či misijní. 
Škola je řádným členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci a její vzdě-
lávací program naplňuje standardy vzdělávání v sociální práci. 
Vedle celé řady sociálních předmětů tvoří významnou součást výuky i teo-
logické vzdělávání. Představují je předměty Základy křesťanství (zahrnu-
jí vybraná témata z oblasti Nového a Starého zákona, věrouky, církevních
dějin a religionistiky), Křesťanská etika a Praktická teologie (zahrnuje
oblast diakonie, katechetiky, pastorace, misie a evangelizace). 
První kolo přijímacího řízení pro školní rok 2007/08 se bude konat
12.6.2007, termín uzávěrky přihlášek pro toto kolo je 25.5.2007.
Podrobnější informace o přijímacím řízení a vzdělávací nabídce školy lze
nalézt na adrese školy: Blažejské náměstí 9, 772 00 Olomouc, nebo na
webovské stránce: www.dorkas.cz

Petr Hlaváček

KŘESŤANSTVÍ BEZ PAPEŽE
„Křesťanství bez papeže“ je název přednášky Bohumila Kejře, předse-
dy Kostnické jednoty. Chceme jí připomenout 550. výročí vzniku
Jednoty Českých bratří, jejich čin volby na Římu nezávislých vlastních
kněží a význam těchto událostí v dějinách a podnes. 
Toto shromáždění se koná v sobotu 3. března ve 14. 30 h ve sborovém
domě v areálu evangelického sboru na nám. Bedřicha Hrozného v Lysé
n/L. 
Srdečně zve 

Místní sdružení Kostnické jednoty – 
Sdružení evang. křesťanů, o.s.

Bible má jediné témaCírkve u nás i ve světě
znává v ukřižovaném vzkříšeného,
chodí jen k jeho hrobu. Ale takoví
jsme my, posluchači evangelia: sly-
šíme je, líbí se nám a už jsme s ním
učinili několik kroků a věříme mu,
ale jen tak, že se neodvažujeme
vyzdvihnout si výhru, kterou Vítěz
nad smrtí a peklem přiřkl svým
věřícím. Apoštol nám ji připomene,
aby naší víře pomohl na no-
hy:"Milovaní, nyní jsme děti Boží; a
ještě nevyšlo najevo, co budeme!
Víme však, až se zjeví, že mu bude-
me podobni, protože ho spatříme
takového, jaký jest"(1J 3,2).
Až se zjeví! Ale jak se zjeví? Jak při-
jde? I o tom nás evangelium infor-
muje. Naši zvědavost však v tom
ohledu neukojí. Novy zákon o tom
mluví představami, které nesdílí-
me. Jsou zastaralé, patří do obrazu
světa, jak byl na počátku našeho
letopočtu vlastní všem lidem. Proto
se jim nesmějeme, ale snažíme se
jim porozumět. První příchod
Božího Syna na svět se udál přiro-
zeně, narodil se jako člověk. Pro
jeho druhý příchod v slávě hledá
apoštol slova a představy nadpřiro-
zené: Bůh zatroubí a Pán sestoupí z
nebe, mrtví v Kristu vstanou a my
živí budeme vzati vzhůru na obla-
ku, abychom spolu s nimi se setkali
s Pánem (lTe 4,16.17). Apoštol, který
(sotva sám) věřil, že Bůh fouká do
trumpety, nás těmito slovy vyzývá,
abychom se dnešními představami

a symboly pokoušeli naznačit slav-
né vítězství Boha, pravdy a milosti
evangelia i konec všeho dění na
světě. Nebude to katastrofický scé-
nář, svět a jeho konečný úděl zůsta-
ne v Božích rukou. Ale potom bude
soud. Bohu patří a bude patřit bytí,
věčná existence. Ale ovšem zase
použijeme představ a symbolů,
které budou kulhat jako Pavlova
Boží trumpeta. Počítejme však s
tím, že někomu právě ohromující
zvuk Boží trumpety nejvýmluvněji
oznámí světu konec, který mu Bůh
připravil. V každém případě bude
to zcela jiný konec, než jak si jej
představuje vědecká fantazie.
Nastane Boží království.
Zbývá povědět, kdy se to stane.
Nový zákon a Ježíš výslovně očeká-
val příchod Božího Syna co nevidět.
Avšak už v Novém zákoně najde-
me doklady o tom, že hned první
křesťanská generace "přehodnotila"
své očekávání brzkého slavného
příchodu Páně. Apoštol Pavel je
toho důkazem. Připustil, že se toho
slavného příchodu nedožije, jak
dříve očekával, ale jeho víra v
Krista a jeho naděje na nový život s
Kristem nijak neutrpěla. Nový
zákon nás poučuje, že datum Kris-
tova slavného příchodu na svět
není pro víru důležité, ani vypočita-
telné."O onom dni či hodině neví
nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn,
jenom Otec,“ řekl Ježíš (Mt 13,32).
Ten verš již výslovně varuje před

vypočítáváním konce," píše Petr
Pokorný ve svém Výkladu evange-
lia podle Marka a zároveň „má
Ježíšovo veřejné vystoupení za
začátek nového věku, kdy bude
uskutečněna Ježíšova zvěst - evan-
gelium.“
Křesťanství vidí v Ježíšově přícho-
du, v jeho kříži a vzkříšení rozho-
dující událost dějin spásy, událost,
která se stala jednou pro vždy: Ježíš
Kristus, ukřižovaný a vzkříšený, je
spása světa, což musí potvrdit jeho
nový příchod v slávě a moci. Zatím
křesťanská víra spočívá v důvěře v
Božího Syna, Ježíše Nazaretského,
jenž přišel bez vnější slávy a moci
jako trpící Boží služebník. První
křesťanský sbor, jak o něm svědčí
Nový zákon,předběhl svou víru
nadějí na jeho nový slavný příchod.
Kdykoli v dějinách se tato naděje
dostala před víru a lásku, nasměro-
vala je k brzkému příchodu Krista
Pána a zbavila je tíhy staletí, která
se v každé době tváří, jako by měla
pokračovat bez přestání, do neko-
nečna, na věky, jako by dějiny
neměly Pána. Víra uznává svou
neschopnost vidět,co jí teprve set-
kání s Pánem odhalí:"Až přijde
plnost, tehdy to, co je částečné,
bude překonáno"(lK 13,10). A
zatím?
"Jenom se pevně držte toho, co
máte, dokud nepřijdu!"(Zj 2,25)

Josef Veselý

Dokončení ze str. 1

V několika historických knihách o
Brně lze objevit zprávu, že v letech
1610 až 1613 se konaly evangelické
bohoslužby v modlitebně, které se
říkalo na Lochenberku. 
Bylo to období sílící protireforma-
ce, která předcházela násilnému
ukončení náboženské tolerance po
roce 1620. 
Protireformační zápas se odehrá-
val hlavně v královských městech,
a tedy i v Brně, neboť šlo o zájem
císaře i olomouckých biskupů.
Katolickou misií byli pověřeni je-
zuité a později také kapucíni.
Město tehdy obývali většinou
Němci luterského vyznání a jako
bohoslužebný prostor jim sloužil
jakubský kostel, který užívali spo-
lečně s katolíky.
V některých letech tam dokonce
byli jen luterští kaplani. V období,
o kterém píšeme, však už měl už
plně katolickou správu.
Ale vraťme se k evangelické mod-
litebně na Lochenberku. Rudolf II.
postoupil v těchto letech Moravu
svému bratru Matyášovi, který se
ústně zaručil poskytnout evangelí-
kům jistou míru náboženské svo-
body. Jeho mandát, i když jen
ústní, však nebyl dodržován.
Přesto konali brněnští evangelíci
bohoslužby od počátku roku 1610
v soukromých domech.
Pan Ondřej z Puchheimu zakoupil
od Ondřeje Zeydla na tehdejším
předměstí u Pekařské nebo na
Pekařské ulici (která byla v 17. sto-
letí rozdělena na čtyři ulice) bez
povolení městské rady dva sou-
sední domy, a to Lochenberk a
Finkenstein. V těchto domech se

konaly soukromé evangelické
bohoslužby, které však byly hojně
navštěvovány brněnskou evange-
lickou veřejností. Byla tam také
škola, kde se učilo mimo jiné luter-
skému i kalvínskému katechismu.
Musíme dle pramenů přiznat, že
ve městě docházelo k občasným
potyčkám mezi evangelickými
žáky z Lochenberku a jezuitskými
studenty. Díky anonymnímu
„zpravodaji" se dovídáme, že si
evangelická obec pořídila při obou
domech pana z Puchheimu jakou-
si velkou stodolu (modlitebnu JN),
oltář, kazatelnu a stolice (lavice
JN), a to vše obehnali zdí.
„Evangelíci dovedli mezi sebou
dle odhadů vybrat 1200 tolarů na
přestavbu domů a další částky na
predikanta (kazatele JN), kantora
a varhaníka. Každou neděli konají
sbírky a vždy vyberou značné
částky.“
Dokonce máme zprávu i o sňatku
lochenberského kazatele počát-
kem června 1612 v domě pana z
Drnovic. Jinde se píše, že pan
Ondřej dostává ročně od evange-
lické obce na exercicie 1000 zlatých
a kazatel 300 zlatých kromě štolo-
vých poplatků. Víme také, že
kazatel veřejně křtil a podával ve
městě i na předměstí večeři Páně,
pohřbíval mrtvé a kázal nad
nebožtíky. Nejvíce dráždil tehdy
již katolickou městskou radu spo-
lečný zpěv luterských písní při
průvodu městem.
(Mnozí z nás si možná vzpome-
nou, jak společný zpěv při
pohřbech vadil i představitelům
minulého režimu, podobně jako

výzva ke společné modlitbě Páně.)
Naopak evangelíci byli nuceni
chodit na průvody Božího těla.
(Něco podobného známe z dřívěj-
ších povinných prvomájových
průvodů.) Lochenberský kazatel
kázal někdy i v kostele v Líšni,
která byla v té době evangelická.
Po zákazu nekatolických pohřbů v
královském městě Brně pochová-
vali pak evangelíci své zesnulé v
Líšni a v nekatolických Řečkovi-
cích.
Pan Ondřej z Puchheimu (někde z
Pucheimu) se stal terčem množství
útoků. Zemský hejtman Karel star-
ší ze Žerotína jej hájil, jak se dalo,
vždyť i on konal ve svých domech
v Brně a v Olomouci soukromé
bratrské bohoslužby a nikomu
nebránil v účasti. Někdy byly
konány soukromé bohoslužby i v
domech jiných pánů. Boj o Lo-
chenberk byl vlastně zápasem
mezi Žerotínem a olomouckým
biskupem Dietrichštejnem. Nako-
nec skončil tak, že rytíř z Puch-
heimu byl 16. října 1613 donucen
slíbit, že zastaví evangelické boho-
služby, a tak nekatolíci přišli o své
bohoslužebné místo i školu. Kar-
dinál František Dietrichštejn si
počítal za zvláštní zásluhu, že
vykořenil v Brně nekatolickou
bohoslužbu, ale nebylo to navždy.
V době stavovského povstání
sloužil opět jakubský kostel pro
konání evangelických bohoslužeb
a jezuitský kostel připadl Českým
bratrům, ale to už je jiná kapitola.

Jiří Novák
(Setkávání, 2006)

Z historie
Evangelická modlitebna 
v Brně na Lochenberku

Pozvání na přednášku
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Pastor Christopher Obua Ogwetto
je ze Súdánu. V současné době však
žije v Dánsku oficiálně jako uteče-
nec a zároveň jako aktivní pastor v
tamní komunitě utečenců z celé
Afriky.

* Vrať se, prosím, ve vzpomínkách
až do dětství, abychom lépe poro-
zuměli tvé životní cestě. 
Vyrostl jsem v malé vesnici na jihu
Súdánu, moji rodiče byli křesťané,
ale v té době jsem ještě nevěděl o
křesťanství vůbec nic. V Súdánu
jsme nebyli dlouho. Utekli jsme s
rodinou do Ugandy před válkou.
Takže jsem vlastně vyrůstal v Ugan-
dě s tamními dětmi. Neznal jsem
jejich jazyk. V Súdánu jsme nemohli
dělat prakticky nic. Učilo se arabsky,
a proto jsme nemohli chodit jako
Nearabové do škol. Ale v Ugandě to
bylo mnohem lepší. Nemusel jsem
platit za školné, tedy můj otec ne-
musel nic platit, protože jsem se
dobře učil.

* Na co si nejraději vzpomínáš ze
svého dětství?
Na rodinu. Bylo nás mnoho - 6 ses-
ter a 5 bratrů. Já jsem prvorozený.
Můj otec mě velice miloval a ma-
minka také. Otec pracoval a vydělá-
val hodně peněz a měli jsme dosta-
tek všeho. Spoustu jídla a hodně
jsme společně stolovali. Každý ko-
nec týdne nám otec nakoupil spous-
tu dárků. Rodiče byli křesťané a vy-
chovávali nás v křesťanském duchu.
Křesťanství bylo v Ugandě již od
začátku 70. let 19. století. Každou
neděli jsme chodili do kostela a také
škola byla křesťanská. 

* Takže v těch letech bylo dobré být
na světě?
(smích) Ano. Bylo to tak. Velmi míru-
milovná doba. Mnoho dobrých lidí.
Chodili jsme se koupat do jezera
(Victoria). Večer jsme chodili rybařit.
Byl to skutečně dobrý život. 

* A jako kluk jsi tedy mohl mít
vlastní sny o tom, kým chceš být a
co chceš dělat v budoucnu.
Ano. Jako kluk jsem měl dva sny.
Chtěl jsem být knězem v katolické
církvi. Ale v roce 1976 jsem se rozho-
dl, že touto cestou nepůjdu. Měl
jsem takovou zkušenost v tamním
kostele. Byl jsem hodně mladý a
kolem bylo hodně starších kluků. A
protože jsem byl moc mladý, tamní
kněz mě poslal domů. Jednou mě
tento kněz opět zavolal zpět, ale řekl
jsem mu, že si myslím, že toto není
Boží vůle. A tak jsem se vydal cestou
svého druhého povolání. Chtěl jsem
se stát mechanikem, ale ani to nevy-
šlo. Nemohl jsem si dovolit chodit
do školy, která nebyla ve stejném
městě. 

* Jsi teď v kontaktu se svou rodinou?
Můj otec zemřel v roce 1986, když
jsem pobýval v Súdánu v jiné vesni-
ci a kvůli válce jsem nemohl ani nav-
štívit jeho hrob. Moje maminka a
sourozenci žijí v utečeneckém táboře
v Ugandě. Všechny mé sestry se
vdaly a žijí se svými manželi. Jeden
z mých bratrů se stará o mé děti a
jsme v telefonickém kontaktu.

* Jak musí lidé v Súdánu pracovat,
aby se uživili? 
V severním Súdánu, kde je mír a lidé
neslyší výstřely ze zbraní, lidé nor-
málně pracují a nemají v tomto

smyslu žádné problémy. Ale v již-
ním Súdánu, kde trvá válka již té-
měř padesát pět let, je to jiné. Mnoho
lidí zemřelo. Téměř tři a půl milionu
lidí. Mnoho lidí muselo odejít z
domovů. Mnoho lidí nemá práci,
protože jsou uzavřeni ve městě. Mo-
hou jít do lesa sbírat dříví a pokusit
se je prodat. Ale někdy jdeš do lesa a
šlápneš na minu a je konec. Někteří
lidé se snaží obdělávat půdu a pě-
stovat zeleninu, aby ji mohli prodat
lidem, co mají práci. To mohou být
například učitelé, ale i oni mohou
pracovat třeba celý rok bez mzdy.
Takže život v jižním Súdánu je sku-
tečně náročný. 

* Proč je vlastně v Súdánu válka?
Důvodů je mnoho. První je, že Ara-
bové přišli a snaží se nás islamizo-
vat, abychom byli muslimové.

* Jak Arabové začali tuto válku?
Arabové nejprve přicházeli postup-
ně, pomalu, jako obchodníci. Přišli z
Egypta a Saúdské Arábie. A postup-
ně se začínali roztahovat a zabíjet.
Když ti dali peníze, aby ses stal mus-
limem, tak tě nezabili. Ale opačně,
když jsi nepřijal islám, tak tě mohli
zabít.  

* Zmínil ses, že bude za 6 let refe-
rendum o nezávislosti jižního Sú-
dánu. Důvěřuješ tomu, že tento
slib se opravdu uskuteční?
Proč by Arabové válčili tak dlouho, a
nakonec by vám slíbili referendum?
Proč by to dělali? Oni nechtějí, aby-
chom získali nezávislost. Oni moc
dobře vědí, že když jižní Súdán
získá nezávislost, nebude trvat dlou-
ho a jih začne válku se severem. 
Nemůže trvat dlouho získat Char-
túm. Protože Chartúm patřil černým
Afričanům, nikoliv Arabům. Ale
ptal jsem se jednoho místního Sú-
dánce, jestli si myslí, že se toto refe-
rendum uskuteční. Já jsem viděl, že
se Arabové snaží koupit lidi, aby v
referendu volili pro Araby. Ale ten-
tokrát jsou lidé skutečně odhodlaní
získat svou nezávislost. A v součas-
né době je v Chartúmu 10 000 vojá-
ků UN a oni jsou pod touto kontro-
lou světového společenství. Takže i
když oni nechtějí naši nezávislost, a
to i proto, že my máme spoustu
nerostného bohatství, ropu, kterou
oni sami těží, a budou se snažit o
podvod během referenda, UN je pří-
tomna v Chartúmu a lidé jsou od-
hodláni svou nezávislost získat a ne-
nechat se koupit za arabské peníze. 
V Darfúru je situace jiná. Vláda od-
mítla jednotky UN, aby dohlížely
nad touto oblastí. Tato válka trvá
pouze tři roky a jsou to muslimové,
kteří bojují proti arabské vládě. Jsou
to také muslimové, ale černí Afri-
čané, kteří jsou zneužíváni jako otro-
ci. Takže i oni se chtějí oddělit. Ataké
východní region se chce oddělit od
středu. 

* Jak pomáhá EU?
EU nám vůbec nepomáhá. Protože
je v Súdánu válka již tak dlouho,
mnoho světových organizací nechce
být v Súdánu přítomno (EU, UN
apod.). Jen proto, že mnoho lidí v
Darfúru křičí zoufalstvím o pomoc,
UN se tak nějak angažuje. Jinak svět
na nás úplně zapomněl. Nevím, co
se děje. 

* Nepomáhají ani žádné církve?
Církve nám hodně pomohly. I ute-

čencům, kteří přicházejí např. sem
do Dánska, těm především pomáha-
jí místní církve. Ale mezinárodní
společenství úplně zapomnělo na
jižní Súdán. V roce 1996 bylo v se-
verní Ugandě zavražděno 375 již-
ních Súdánců znepřátelenými rebe-
ly. Zahrabali je do masových hrobů,
a ačkoliv je UN přítomna v Kampale
v Ugandě, neřekli ani slovo. Bylo to
pro nás trpké a šokující. Mnoho
našich lidí bylo zabito a UN proti
tomu nedělá vůbec nic. Možná UN
posílá své lidi do Iráku, Afganistanu,
ale do jižního Súdánu nepošlou
nikoho, dokud válka neskončí. 

* Kdy ses stal křesťanem? Jaký byl
tvůj osobní důvod?
Když mi bylo patnáct, u Viktoriina
jezera kázali misionáři, zpívali a já
měl velký zájem. Tak nám dali kníž-
ky v našem jazyce a já jsem se roz-
hodl  a stal se znovuzrozeným křes-
ťanem. Chtěl jsem sloužit Bohu. Ni-
kdy jsem s tím neměl problémy.
Chtěl jsem se stát pastorem v kato-
lické církvi, ale to se nepodařilo. Ale
Bůh si to zařídil tak, že jsem se
nakonec stal pastorem v Anglikán-
ské církvi. Poslali mě na studia a nej-
prve jsem se musel učit. Nikdy jsem
nepochyboval o Boží existenci. Uče-
ní a kázání, které jsem slyšel, jsem
rozuměl. Dávalo mi to smysl a věděl
jsem, že musím dát Bohu svůj život
v Ježíši Kristu. 

* Co se může stát člověku, který se
nějakým způsobem veřejně proje-
ví jako křesťan?
Především v muslimském prostředí
se může dostat do problémů. Když
se snažíš kázat evangelium mezi
muslimy, může tě to stát život, pro-
tože si myslí, že se jim snažíš sebrat
jejich vlastní lidi. Někteří jsou obvi-
něni, ale většina může být zabita.
Takže musíš být velice opatrný,
když hovoříš s muslimy. V jižním
Súdánu se hovoří o svobodě slova,
ale nemáme tu sílu, aby se to tak
skutečně žilo. 

* Co si myslíš o stavu křesťanství
zde v Evropě?
Myslím si, že křesťanství je v západ-
ním světě na ústupu. Někdo mi řekl,
že Evropa potřebuje Afričany, aby
přinesli křesťanství do Evropy. Pa-
stor Hans (z místní katedrály) dělal
studii o stavu církví v Anglii a zjistil,
že kostely jsou prakticky prázdné,
ale africké kostely jsou naprosto
plné. Já sám tomu nerozumím, ale
jedna věc je, že zde v Evropě mají
lidé absolutně všechno, co chtějí, a
tak nad ničím nepřemýšlejí. Nepře-
mýšlejí nad existencí Boha, někteří
říkají, že jsou křesťané, protože
chodí do kostela. To je jistý způsob
uvažování, ale oni si neuvědomují,
že vše, co mají, je od Boha. Život,
rodina, děti, bohatství, to vše je dar
od Boha a musíme za to často děko-
vat. Ne jen jednou o Vánocích a
Velikonocích. 

*Za co bys chtěl, aby se lidé modlili?
Aby se modlili za mír v Súdánu a
aby muslimové poznali Pravdu. A
také za mě. Hlavně za mou rodinu,
kterou jsem neviděl celých 11 let.
Jednou jsem hovořil se svou dcerou,
ona se do telefonu rozbrečela a i mně
zvlhly oči. Je to někdy dost těžké. 

Ptal se a zaznamenal 
David Toušek

(zkráceno)

Život, rodina, děti... je dar od Boha

Doc. PhDr. Eva Melmuková

Koncem února 2007 se dožívá významného životního jubilea - 75 let - naše
milá sestra emer. farářka doc. PhDr. Eva Melmuková - Šašecí. A tak bych
chtěla při této příležitosti zmínit alespoň něco z jejího života, naplněného i v
důchodovém věku nezvyklou energií i otevřeným srdcem pro každého.
Je to již více než polovina století, kdy v r.1951 pomáhala sestra Melmuková
jako studentka bohosloví v tehdejším slavonickém sboru. Po ukončení
Komenského evangelické bohoslovecké fakulty byla v r.1954 ordinována a
velmi brzy složla i farářskou zkoušku (v r. 1956). Působila pak ve Farním
sboru ČCE v Praze na Smíchově, kde jí však byl (z důvodu mnohých sbo-
rových aktivit, jež nebyly viděny přejně těmi, kteří tehdy „konali dozor nad
církvemi") odebrán tzv. státní souhlas. I pak si věděla rady a nezahořkla,
prošla mnohými zaměstnáními, ať už v Praze či ve Stříbře (tam v r.1960 také
dochází ke sňatku s farářem ČCE Jiřím Melmukem), či v Dačicích (KOH-I-
NOOR), Telči i Jihlavě (Muzeum Vysočiny) a pak zase v Praze.
Při mnohé práci se věnovala i studiu historie; o dějiny (zvl. české dějiny) se
sestra Melmuková zajímá po celý život. Externě vystudovala na Filozofické
fakultě UK obor etnografie a folkloristika, doktorát si převzala v pražském
Karolinu v r. l968. V normalizačním období jí v řadě různých zaměstnání
byla např. ku prospěchu (při zaměstnání v Praze ve Výzkumném ústavu
pivovarském a sladařském) i druhá maturita na Střední škole potravinářské
technologie (také šlo o dálkové studium).
Po celé období byla stále v kontaktu s církevním prostředím a po zlepšení
zdravotního stavu po mozkové příhodě v r. 1983 obdržela - tehdy vlastně
jako invalida -v r. 1986 po téměř 30 letech tzv. státní souhlas pro práci ve
Farním sboru ČCE v Telči. Zdravotní stav se pak zlepšil natolik, že v obdo-
bí r. 1990- 1996 působila sestra farářka v telčském sboru na plný úvazek. A
jako emer. farářka pomáhala (spolu s manželem) v mnohém do ukončení
sborové unie Telč-Velká Lhota u Dačic v obou sborech (1997-2006), nyní se
její sborová aktivita týká již jen telčského sboru. Pomáhá nejen svými mno-
hými znalostmi, ale zejména osobním nasazením, snahou, aby se sborové
prostředí stávalo domovem všech, kteří sem Ježíše jako Krista přicházejí hle-
dat.
A ještě není konec výčtu jejích aktivit. Po listopadu 1989 dosáhla na ETF UK
habilitace v oboru církevních dějin (r.1991) a jako soukromá docentka před-
nášela v Praze 5 let.
Počátkem devadesátých let v hektické popřevratové době působila i v radě
města Telče, měla být i zvolena starostkou (dostala tehdy při volbách nejví-
ce hlasů), ale pro mnohé zaneprázdnění nemohla funkci přijmout, pracova-
la však 4 roky alespoň v telčském zastupitelstvu.
Sestra Melmuková se věnovala dlouhá léta archivnímu bádání, týkajícímu
se kořenů naší církve v době předtoleranční a toleranční. S dalšími „nadšen-
ci" pracovala na přesném zachycení problematiky tolerančních přihlášek 18.
stol., již od r. 1981, když byla při Poradním odboru historickém založena na
synodní radě ČCE Komise pro edici tolerančních přihlášek. Po r. 1990 pokra-
čuje tato „mravenčí" práce na poznání vlastních kořenů v rámci Historické
společnosti pro aktualizaci odkazu české reformace Veritas. Činnost této
organizace (sestra Melmuková je v současné době její moderátorkou) pře-
kračuje však svým významem i hranice českých zemí. Ale to by bylo jistě na
další samostatný článek.
Asi jsem nestačila uvést všechno, ale při výčtu tak mnohých aktivit, životní-
ho elánu, touhy po poznání, věrohodného postoje a víry, „která ví, komu
uvěřila", chci nejen za sebe, ale za další bratry a sestry (nejen telčského
sboru) vyjádřit dík Pánu za to, že naši milou sestru máme , a přáli bychom
si, aby mezi námi ještě dlouho mohla zůstat a rozdávat radost i podněty živé
víry.

DK

Životní jubileum naší sestry farářky

Rozhovor s Christopherem Obua Ogwettou



SAMUEL JAN HEJZLAR: 
SVĚDECTVÍ O SVĚTLE

Ilustrace: Miroslav Rada
Eman 
Benešov, 2006
Str. 392
Už dlouho jsem se nikým tak dlou-
ho nezabýval, jako právě jí. Dlouhé
týdny se už s ní přu, když mi nasta-
vuje nepříjemné zrcadlo. 
Hledám stále nové argumenty,
abych nemusel připustit, že má
zpravidla jasnější úsudek a pravdu.
Je mi to nemilé, ale zároveň ji nedo-
kážu nechat bez povšimnutí. Zá-
pasím s ní a ona nade mnou vy-
hrává.
Knížka „Svědectví o světle", kterou
mne trápí její autor Samuel Jan Hej-
zlar. 
Vlastně je to jen spoluautor, protože
v této knize má hlavní slovo Duch
Boží. To on mne nutí přiznat si mou
vlastní podobu. Slovy a obraty,
které od dětství znám z Karafiáto-
vých Broučků, z podstaty té nej-
krásnější tradice víry starých evan-
gelických rodů, z bohatství Bible
kralické. 
Tvářím se suverénně před divy
techniky, před dílem lidských ru-
kou, ale zde mne kdosi zneklidňu-
je. Odkrývá  zákoutí a temná místa,
v nichž často bloudí a nakonec se i
ztrácí má víra.  Ukazuje mi, co jsem
v každodenním životě mlčky opus-
til a zapřel. 
Krůček po krůčku tak autor spolu s
Duchem svatým mapují onen pro-
stor, kde předvádíme svou vlastní a
neopakovatelnou hru. Hru života a
krve. A náhle se mnohé jeví jinak. Z
tohoto úhlu se z vítězství stávají
chvíle porážek a bolest je zálohou
na odměnu.
Ta knížka mne stále zneklidňuje.
Nedokázal jsem ji dodnes jen tak
dočíst a nedokázal jsem ji ani prostě
odložit i pro překásné ilustrace,
které text doplňují a podtrhují. 
Co o ní říci? Snad jen ona prastará a
stále platící slova: „Pojď a viz!"

Vladimír Červený

RUŽENA ŽIARANOVÁ – DVOŘÁKOVÁ: 
SEDEM PARÍŽSKYCH VEČEROV

Bratislava 1997
Str. 120
Koncem listopadu 1996 uspořádal
ÚV Kostnické jednoty v Brně ke
100. výročí narození česko-sloven-
ské křesťanské básnířky Marie Ra-
fajové celodenní seminář o jejím
životě a díle (viz ET-KJ 82/4 : 4).
Hlavními aktéry, kteří nezapome-
nutelným způsobem zprostředko-
vali několika desítkám účastníků
semináře oslovující seznámení s
duchovním odkazem Marie Rafa-
jové, byli manželé Ružena a Vla-
dimír Dvořákovi ze sboru BJB v
Bratislavě. V listopadu loňského
roku pozval ÚV KJ tuto manžel-
skou dvojici do Prahy, aby při 110.
výročí narození M.  Rafajové znovu
přiblížili podstatné mezníky jejího
života a díla při vzpomínkovém
shromáždění. Sestra R. Dvořá-
ková, přední slovenská překlada-
telka zejména krásné literatury z
francouzštiny a ruštiny, nás při této
příležitosti navíc překvapila pů-
vabnou vlastní knížkou „Sedem
parížskych večerov", která vyšla
krátce po zmíněném semináři k
100. výročí narození M. Rafajové. 
„Sedem parížskych večerov" je vy-
nikající novelou, inspirovanou tý-
denním pobytem autorky v Paříži
v roce 1979 i nedožitými stými na-
rozeninami M. Rafajové. Připomí-
ná vzrušující film, který za sedm
dní natočil sám život. 
Příběh se odehrává v období nor-
malizace, kdy se železná opona jen
zřídka nazvedala pro cestu na Zá-
pad. Kulisou děje je sedm nejvý-
znamnějších a nejpamátnějších lo-
kalit světové metropole umění a
kultury. Na jejich pozadí dochází k
několika pozoruhodným a napros-
to neočekávaným setkáním. Ta ve
svém souhrnu vytvořila nevšední a
nezapomenutelný zážitek.
Ústřední postavou je Pařížanka Sul
Caudronová, bývalá autorčina pro-
fesorka francouzštiny a hostitelka
při popisované návštěvě města nad

Seinou. Tato šlechetná žena prožila
svůj život v bezvýhradné službě
bližním.
Při psaní novely se autorce podaři-
lo něco v krásné literatuře naprosto
neobvyklého a jen těžko opakova-
telného: zvýraznila portrét Sul
Caudronové vlastnostmi jiné osob-
nosti a dokonce do jejího životního
příběhu vkomponovala některé
události ze života připomenuté ju-
bilantky Marie Rafajové. K dotvo-
ření portrétu ústřední postavy no-
vely použila autorka na několika
místech dokonce i „autobiografic-
ké" verše M. Rafajové. 
Neuvěřitelně podobnými cestami
vedl nebeský Otec životní putování
těchto dvou vzácných žen, které o
sobě nevěděly a žily v naprosto
odlišných prostředích. Obě, Marie
Rafajová i Sul Caudronová, překo-
naly v mládí hlubokou citovou kri-
zi a velké osobní zklamání a měly
navíc společné i to, že zcela důvě-
řovaly svému Bohu a Spasiteli. Obě
většinu svého života prostřednic-
tvím obětavé služby bližním slou-
žily Pánu Bohu.   
Ružena Dvořáková se ve své kníž-
ce vyznává  ze své lásky k Paříži a
líčí několik pozoruhodných setká-
ní. Především však vydává počet
ze svého nejdůležitějšího životního
setkání: s Pánem Ježíšem Kristem
Spasitelem, který zásadně ovlivnil
a dodnes formuje její život.
Závěrem si připomeňme, že knížka
je přeložena do češtiny a čeká na
české vydání. 

Jan Štěpán
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ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ
Braník, Modřanská 118: 9.30 (1. n. rodinná, 3. n.
VP) L. Rejchrt - Dejvice, Z. Wintra 15: 9.30 Hu-
dec - Horní Počernice, Třebešovská 2101: 9 -
Jarov, U kněžské louky 9: 9.30 Plzáková -
Kliment, Klimentská 1: 9.30 Halamová - Ko-
bylisy, U školské zahrady 1: 9.30 Erdinger nebo
M. Rejchrt (každou 1. neděli v měsíci ekumenic-
ké česko-korejské bohoslužby + VP; 2. až 5. ne
11.30 korejské bohoslužby, kaz. Lee) - Libeň, U
pošty 6: 9.30 Mazur - Martin ve zdi: 19.30 -
Modřany, Písková 6: 9.30 Šorm - Nusle, Žatec-
kých 11: 9.30 Škeříková - Radotín, Na betonce:
9.30 - Salvátor, Salvátorská 1: 9.30 - Smíchov, Na
Doubkové 8: 9.30 Mareš VP - Spořilov,
Donovalská 1862: 9.30 Bísek - Strašnice, Kralická
4: 9 Klinecký - Střešovice, n. Před bateriemi 22:
9.30 Pavel Pokorný - Uhříněves, Husovo n. 378:
9 - Vinohrady, Korunní 60: 9.30 M. T. Zikmund -
Vršovice, Tulská 1: 9.30 Ort - Žižkov I,
Prokopova 4: 9.30 Lange - Žižkov II, Čajkovské-
ho 10: 9.30 Strádal
EVANJELICKÁ CIRKEV A.V. V ČR
Nové Město, V Jirchářích: 9.30 Tillinger -  11.00  
v anglickém jazyku: Krikava; večerní bohosluž-
by: středa 18.00 
SLEZSKÁ EVANGELICKÁ CÍRKEV A.V.
Nové Město, U sv. Michala, V Jirchářích 15.00
(každou druhou neděli v měsíci bohoslužba 
v polském jazyce): Kozusznik
BRATRSKÁ JEDNOTA BAPTISTŮ
Vinohrady, Vinohradská 68: 10 Šolc ml., 18
bohoslužby v ruštině - Pankrác, Na Topolce 14:
10 J. Gondáš 
OCHRANOVSKÝ SBOR (dříve JB)
Michle, kaple Domova Sue Ryder, bývalý mi-
chelský mlýn, Michelská 1: 9.30 
CÍRKEV BRATRSKÁ
Nové Město, Soukenická 15: 10 P. Grulich - Žiž-
kov, Koněvova 24: 9.45 Kaleta - Vinohrady, Řím-
ská 43: 9.30 Mošner - Smíchov, Vrázova 4: 9.30 B.
Matulik - Mezinárodní sbor, Peroutkova 57:
10.30 John Waldrop - Horní Počernice, Ve žlíbku
168: 9 a 19 Kloubek - Dejvice, Hotel Krystal, J.
Martího 2: 10 Heczko - Praha 4 - Jižní Město,
Dubnová 806: 17 Filip - Praha 4 - Šeberov, V La-
dech 10.00 D. Javornický - Praha 9 - Černý Most,
Stoliňská 2417/41b, - 17.30 hod. T. Grulich -
Zbraslav, Praha 5, Zákl. škola Nad Parkem: 9.30
Hart - Praha 13 - Stodůlky, Gymnázium J. Hey-
rovského, Mezi Školami 29: 10.00 M. Šrámek
EVANGELICKÁ CÍRKEV METODISTICKÁ
Nové Město, Ječná 19:  9:30 Procházková, VP-
Vršovice, 28. pluku 15: 9:30 a 18 VP Botoš -
Strašnice, Vilová 26: 10 Kuchyňka - Horní Počer-
nice, Křovinovo n. 12: 9:30 P. Hradský 
CÍRKEV ADVENTISTŮ S.D. (sobota)
Vinohrady, Londýnská 30: 9 a 14 Cepl - Dejvice,
Zikmunda Wintra 15: 9.30 Čík - Smíchov, Pe-
routkova 57: 9 a 14 Žalud - Spořilov, Žilinská 4:
9 a 14 Cepl - Strašnice, Vilová 26: 9 a 14 Hrdinka
- Krč, kaple v Thomayerově nemocnici: 9 a 17
Beneš 
APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Praha 10 - Vršovice, budova ECM, 28. pluku 15:
14.30 
STAROKATOLICKÁ CÍRKEV
Rotunda sv. Kříže, ul. Karoliny Světlé: út 18 (s
kytarou pro mládež), ne 17 (Hejbal, Růžička,
Husák) - Kaple sv. Máří z Magdaly, u Čechova
mostu: ne 10 (Holeton, Růžička) - Kaple sv. Ro-
diny (pod Nuselskými schody): čt 18 (Tvrdek)
PRAVOSLAVNÁ CÍRKEV
Katedrální chrám sv. Cyrila a Metoděje v Praze
2, Resslova 9: so 17, ne 9 - Šuvarský - Chrám
Zesnutí Přesvaté Bohorodice, Praha 3, Olšanské
hřbitovy: ne 10 igumen Silvestr - Modlitebna sv.
Nikolaje, Praha 6, Rooseveltova 29: ne 10 -
Koudela - Chrám Zvěstování Přesvaté Bohoro-
dice, Praha 2, Na Slupi: ne 10 - Dandar, Stojka
SHROMÁŽDĚNÍ ARMÁDY SPÁSY
Praha 5 - Smíchov, Lidická 18: 10.15 - Praha 3,
Biskupcova 36: 10.00 
BOHOSLUŽBY V ANGLIČTINĚ - Praha 5 -
Smíchov, Peroutkova 57: 10.30 (mezinár. sbor)   -
Kliment, Klimentská 1:  11 VP (anglikánské) -
Vinohrady, Vinohradská 68: 11 (bapt.) - 
BOHOSLUŽBY V NĚMČINĚ Praha 1, Martin
ve zdi: 10.30

Bohoslužby

ThDr. Vilém D. Schneeberger NOEMI
www.noemka.com

Seznamka pro věřící všech věkových 
skupin (st. 18 let)

Podrobné informace vám zašleme poštou
nebo e-mailem. 

Adresa: Noemi, Na Mušce 1124, 
534 01 Holice. 

Tel/sms: 00420777222877, 
e-mail: info@noemka.com

GRÜNE AU
Křesťanský rekreační dům

Pěkný samoobslužný dům ve zná-
mých lázních St. Wolfgang v nádher-
né „Solné komoře“ pro skupiny a jed-
notlivce. Sněhový ráj pro celou rodinu
„Postalm“ (1200 - 1900 m). Skibus
zdarma; 40 vleků, i kabinové; 130 km
sjezdovek! Krippenstein (2109 m).
Skibus zdarma ze St. Wolfgang (viz
též www.dachstein.at & www.wolf-
gangsee.at). Sáňkování v Kleefeld
/Strobl, sáňkařská dráha 1,5 km,
osvětleno do 24 h.

18 pokojů, asi 50 hostů. Cena skupiny
(11 - 30 osob): 12,50; nad 30 osob:
11,50; jednotlivci: 13,50 euro.

! Nově ! „GRÜNE AU“ prázdninový
dům 4-8 míst, 100 euro/den;
velmi pěkná poloha i vybavení.

A-5360 St. Wolfgang im Salzkammergut
Au 100, Appesbachstraße, Rakousko
Tel/fax: 495539393; gruene-au@aon.at

www.christliches-freizeitheim
-gruene-au.de

Dotazy a přihlášky: Jiří Potoček
(Ferenc & Helene Tarnok
Tel/fax: 0043613872513)

č. 40

Inzerce
Už během středoškolského studia
pracoval v litoměřickém sboru
Evangelické církve metodistické
jako kazatelský pomocník. Vědomě
se připravoval na službu v církvi. Už
tehdy využíval svých jazykových
znalostí k překládání různých po-
můcek pro sborovou práci. Hned po
maturitě v roce 1950 se přihlásil ke
studiu na Komenského evangelické
bohoslovecké fakultě. Po jejím absol-
vování a po vojenské službě byl
roku 1956 ordinován na diakona a
za rok na staršího a byl mu svěřen
sbor v Praze 2, kde pracoval devět
let. V té době  byl také dva roky ta-
jemníkem církve. Po čtyřměsíční
službě v třeboňském sboru byl v ro-
ce 1966 povolán do sboru v Jablonci
nad Nisou, kde pracoval pět let. V
roce 1968 byl zvolen superintenden-
tem církve a do této funkce byl pak
zvolen vždy znovu po šestiletém
období. Svého úřadu se vzdal po
jednadvacetileté službě v červnu
1989, aby pak až do svého penziono-
vání sloužil ještě deset let jako kaza-
tel v Praze-Strašnicích. Mezitím byl
ovšem i při svém úřadu od roku
1971 kazatelem v Praze 2. Působil v

Ekumenické radě církví.
Milý bratr Vilém pracoval i literárně.
Především se věnoval životu a dílu
Jana Wesleye, zakladatele metodis-
mu. Přeložil výběr z „Deníku Johna
Wesleye". V roce 1972 promoval na
Československé bohoslovecké fa-
kultě v Praze. Jeho doktorská práce
měla titul „Teologické kořeny Wes-
leyova sociálního akcentu". Tato

práce vyšla i v němčině. Přeložil a
vydal Patnáct kázání J. Wesleye a
jeho Výklad kázání na hoře, napsal
historickou práci „Metodismus v
Československu" a „Přehledné ději-
ny metodismu".
Byl členem redakční rady Kostnic-
kých jisker a po léta v nich pilně
publikoval. V roce 1988 napsal pěk-
ný článek „Naše Kostnické jiskry".
Zdůraznil, že týdeník mají psát čte-
náři, aby v něm nebyla jen učená
pojednání, ale také postřehy, zkuše-
nosti a povzbuzení druhých. A že
Jiskry jsou určeny čtenářům všech
církví sdružených v Kostnické jed-
notě. Je třeba psát srozumitelně,
krásnou češtinou, která dovede vy-
jádřit i složité pojmy. Známkou
vzdělanosti je, dovedu-li se vyjádřit
prostě a srozumitelně.
Přijímáme tato slova jako odkaz
Viléma Schneebergera. Děkujeme za
jeho život a radujeme se, že spolu s
milovaným Wesleyem zpívá s an-
dělským sborem „Ó Bože veliký, od
věků na věky je sláva tvá. Dej,
bychom s anděly ve věčnou neděli ti
nově zapěli: Halelujah!" 

Miroslav Frydrych

550 LET
OD ZALOŽENÍ JEDNOTY BRATRSKÉ

V ROCE 1457
275 LET

OD ZAČÁTKŮ MISIE
UNITAS FRATRUM V ROCE 1732

Dovolujeme si vás pozvat
na oslavu 550. výročí založení 

Jednoty bratrské – Unitas fratrum
na sobotu 28. dubna 2007 

do Mladé Boleslavi.

Program oslav
* 10.30 h – Bratrský sbor: pozounéři,
společný zpěv písní za varhanního
doprovodu Petera Kubatha
Pěvecký sbor Effatha
* pozdravy hostí: primátor Mladé
Boleslavi MUDr. Raduan Nwelati a
ředitel muzea PhDr. Luděk Beneš
* k historii Unitas fratrum promluví
postupně:ThDr. Jindřich Halama,
biskup Theo Clemens, senior Jiří
Polma a Markus Gill
* biblické poselství přednese synod-
ní senior ČCE Joel Ruml

Přestávku mezi dopolední a odpolední
částí oslav můžete vyplnit návštěvou
muzea, kde bude vystaven loňský nález
archivu biskupa Jednoty bratrské
Matouše Konečného. Nález má mimo-
řádnou historickou a dokumentární
hodnotu.

* 14.30  h –  Bratrský sbor
* bohoslužebné shromáždění se sv.
večeří Páně –ThDr. Jindřich Halama
a Johannes Welschen
* 16.30 – 17 h – tři souběžné akce:

Bratrský sbor
koncert pěveckého sboru Effatha a
dětského sboru Řetízek

Českobratrská modlitebna, 
Husova 15

audiovizuální program o počátcích
Jednoty bratrské

kostel u Havla
koncert hudební skupiny Pranic a
Saxofonového kvintetu

Oběd v ceně 85 Kč je možno do 15.3.
objednat na tel.: 483 389 231 nebo
jiri.polma@seznam.cz
K účasti srdečně zvou pořadatelé:
Evropská kontinentální provincie

Jednoty bratrské
Ochranovský seniorát při ČCE

(Dílo Jednoty bratrské v ČR)

Pozvánky

ThDr. Vilém D. Schneeberger
(28. 5. 1928 – 3. 12. 2006)

Recenze

V neděli 11.února zemřel tiše 
ve věku poctivě prožitých

devadesáti let 

BRATR OTAKAR BEROUNSKÝ, 
věrný posluchač 

Kristovského evangelia. 

Jeho sbor se s ním rozloučí 
při bohoslužbách v neděli 

4. března v 9.30 hodin. 

Staršovstvo 
II. žižkovského sboru 

v Praze 3, Čajkovského 10


