
JÁ ŽIV JSEM, I VY ŽIVI BUDETE. 
(J 14,19b Kral)

„Ještě malou chvíli a svět mne už
neuzří, vy však mě uzříte, poněva-
dž já jsem živ a také vy budete živi"
- tak Pán a Spasitel Ježíš Kristus

promlouvá přátelsky ke svým
učedníkům a uzavírá etapu své zá-
chranné mise. Končí působení, při
kterém na zemi zůstávaly vytlače-
ny šlépěje jeho kroků, jeho krev sté-
kala po dřevě kříže a tělo bylo ulo-
ženo do hrobu. Jen pár let ho lidé
mohli vídat, mohli s ním mluvit
tváří v tvář, klást mu otázky, přiná-
šet nemocné. Mohli ho také zraňo-
vat, tupit, urážet a zabíjet. Ježíšovi
učedníci jsou připravováni na bu-
doucnost. Potupným křížem a slav-
ným vzkříšením Ježíšova inkarnač-
ní mise končí. Ježíš se vrací do
slávy svého nebeského Otce. Svět
ho již neuvidí.
Ne tak jeho učedníci. Ježíše budou
vidět ti, kteří ho milují a zachová-
vají jeho slovo. K těm bude přichá-
zet Otec i Syn v přebývání Ducha
svatého. Učedníci se po Kristově
nanebevstoupení nestanou opuště-

nými sirotky. Ježíš neodchází do
tmy studeného vesmíru, ale slibu-
je svou mocnou duchovní přítom-
nost.
Tento biblický důraz je na počátku
nového roku povzbuzením pro
Ježíšovy učedníky žijící v době
těžko uchopitelné a rozplizlé post-
moderny. Ježíše je možné i v tomto
roce uvidět a přijmout do svého
života. Co pro to můžeme udělat ze
své strany? Milovat svého Zachrán-
ce, zachovávat jeho slovo a otevřít
svůj život Duchu svatému - tajupl-
né a dobrotivé třetí osobě Boží troj-
jedinosti a pokračovat tak v Ježí-
šově inkarnační misi. Pokud jsme s
ním vírou spojeni, pak Ježíšův ži-
vot je garancí našeho budoucího
života. 

Pavel Černý,
předseda ERC
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Adam Balcar se do Josefa Veselého
ve své reakci na jeho článek pustil
vskutku s vervou. S vervou hodnou
inkvizice. Však padlo i slovo „zrád-
ce". Díky Bohu  však A. Balcar na-
konec přece jen své „vášně" trochu
ukrotil – snad si vzpomněl na častá
apoštolská napomenutí v tomto
směru.
Ani to mu však nezabránilo v tom,
aby z věci naprosto okrajové - o
které článek nebyl - udělal věc hlav-
ní a zásadní. Článek J. Veselého byl
předně a hlavně sebezpytováním,
sebekritickou úvahou nad tzv.
„nedělním křesťanstvím".  Pochopi-
telně, že J. Veselý vzal v potaz i kri-
tiku, která se ozývá nikoli zevnitř
církve samé, ale z prostředí, v němž
se církev pohybuje. A nejen že ji
vzal v potaz - vzal ji i vážně. To však
neznamená, že ji vzal se vším všu-
dy jako kritérium, jako poslední
soud – to je konečně nepřehlédnu-
telně patrné ze samotného článku.
Nicméně A. Balcar takovýto závěr
vidí jako „jedno z logických domýš-
lení apelu článku" (což mně vůbec
logické nepřijde), a ve své rozhorle-
nosti proto začne na svět kolem se-
be dštít přímo síru a oheň, když
píše, že „svět je také zlý", „tento
svět je nepřátelský", když naprosto
neúprosně kritiku ze strany světa
odmítá, ba se jí odmítá i jen zabývat
– „nechává ho docela chladným",
aby nakonec sám „mimocírkevní"
svět obžaloval, že je to právě on,
kdo může za úpadek křesťanství.
Pravda, přizná, že za to můžeme i
my křesťané, ale jen trošičku, svět
víc.
Tentokrát, přiznám se, jsem zase já
musel krotit své vášně, neboť jsem
při čtení těchto vět téměř nevěřil
svým očím. Je to vůbec možné?
Nedostáváme se onou Balcarovou

větou: „pokud si řekneme kritiku
jako křesťané mezi sebou před
Bohem, je to dobře, ale pokud nám
ji vmete do tváře svět, nechává mě
to docela chladným" dokonce až
před čtyři pražské artikuly, které se
právě svým čtvrtým článkem bráni-
ly tomu, aby se vážná kritika netut-
lala a nezametala v církvi pod stůl? 
Ale to asi není to nejpodstatnější.
Podstatné je, zdali vůbec má brát

církev v potaz kritiku, jež přichází
od světa. Ano či ne?
Předně by asi bylo třeba vyjasnit si
pojem svět. Jestliže A.Balcar zvolil
janovské pojetí světa, pak je třeba
zdůraznit, že to není jediné možné
pojetí a že u Jana jde o jistý termi-
nus technicus, který skutečně ozna-
čuje předně to, co je od Krista od-
vrácené, to, co jde proti Kristu,

Tak nám parlament schválil rozpočet na příští rok. Při projednávání
reformy veřejných financí a následně i rozpočtu nebylo o emoce
nouze, dokonce ani na stránkách Evangelického týdeníku. Mám ale
obavy, že jsme nejvíce pozornosti věnovali věcem podružným a téměř
vůbec se nevěnovali těm podstatnějším.
Mnozí byli pohoršeni tím, že nejvíce si polepší bohatí. Vypadá to
velmi „sociálně necitlivě" a dobře se o tom píše v novinách. Měl jsem
možnost seznámit se s podrobnými rozbory, oč vlastně jde. Nejnižší
příjmové skupiny si polepší o čtyři stovky. Střední třída o 27 korun.
Ten, kdo má kolem třiceti tisíc, taky o čtyři stovky. Opravdu hodně si
polepší ti, kteří mají nad šedesát tisíc. Jenže… Jenže v této příjmové
skupině je jen 1,5 % obyvatel a celková suma, o niž jde, je v rámci stát-
ního rozpočtu zcela zanedbatelná. Takže jde o optickou záležitost.
Mnoho se diskutovalo o výši daní. Snad nikdo neupozornil na to, že
výše přímých daní je tou menší částí našich odvodů do státní kasy.
Kdybychom přímé daně neplatili, zůstalo by v průměru každému 
z nás o 1200 Kč více. Státní rozpočet by byl o deset procent chudší, což
bychom sice pocítili, ale nebyla by to katastrofa.
Mnohem více platíme na zdravotním a sociálním pojištění. O tom se
ale mluvilo minimálně. Kladli jsme si ty správné otázky?
Hodně prostoru se věnovalo zvýšení DPH u potravin z pěti na devět
procent. Slováci před pár lety zvedli DPH mnohem drastičtěji – z pěti
na devatenáct procent. Včera jsem se odtamtud vrátil – ujišťuji všech-
ny čtenáře, že se mají tak dobře jako nikdy.
Naše vláda ovšem postupovala pěkně po kocourkovsku. Na rozdíl od
Slováků začala – hned po volbách – tou líbivější částí reforem, tedy
snižováním daní. Je velmi pravděpodobné, že tu obtížnější část, totiž
důchodovou reformu, tato vláda ani nezahájí. Nebude mít odvahu.
Zůstane to na sociální demokraty. 
Josef dobře radil v Egyptě: Neprojezte všechno během sedmi tučných
let! Odložte si na léta horší! Naše vlády, ať už levicové nebo pravico-
vé, během sedmi tučných let projídají vše, co se dá. Radím vám dobře,
doma to tak nedělejte!

Dan Drápal

Zlobí nás ty správné věci?

I lidem mimo církev je třeba naslouchat

ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

AKTUALITA

V posledních týdnech se vyrojila
spousta zpráv o zdražování energií.
Zvýšení cen se přitom odůvodňuje
výlučně navýšením cen nafty. Záro-
veň najednou v prosinci čteme 
v denním tisku, že ČEZ „chystá ob-
chod roku, chce koupit doly za 
28 miliard korun".Na nedávném,
daňkovickém semináři jsme mohli
slyšet k věci pohovořit místopředse-
du vlády a ministra životního pro-
středí Martina Bursíka. Ohlásil
přednášku věnující se energetice a
také se tématu důsledně držel. Je to
skutečně jeho parketa. Zřejmě udivil
tolerantnějším postojem k jaderné
elektrárně v Dukovanech, jejíž pro-
voz označil za bezpečný, schází jí jen
„příkrov" proti teroristickým úto-
kům. Ohledně železniční dopravy
připustil, že stát investicemi buduje
přednostně silnice. Pozoruhodnou
byla jeho odpověď na otázku týkají-
cí se ČEZu. Chystanou ztrátu dvou-
třetinové, bezpečné kontroly nad
společností odůvodnil nutností zís-
kat nejméně 30 miliard korun, které
schází do státního rozpočtu (!). Není
tomu dnes jinak? Může-li nyní ČEZ
koupit doly za 28 miliard, za kolik

pak stát prodá svůj podíl ČEZu?
Je zarážející, že stát, který dosavad-
ním podílem může spoluurčovat
finanční politiku ČEZu, v prvé řadě
pro dobro svých občanů, se své ga-
rance vzdá. Ostatně již nyní ČEZ
bohatě vyplácí své akcionáře a mi-
mořádně prosperuje. Snad bychom
měli energiemi šetřit. Nezapomenu
na podobné výzvy ohledně šetření
vodou. Jakmile jsme šetřit začali, by-
la zdražena s odůvodněním, že klesl
její odběr. Možná to platí také o elek-
třině v souvislosti s minulou zimou.
Nejspíše se někteří spolu s Chelčic-
kým zlobíme zbytečně, vždyť i jeho
představy o tržišti a směnné hodno-
tě byly naivní. Možná nejde o ničení
zlatých vajec, jak by se laik domní-
val. A prosím o licenci i nad tímto
bonmotem: „Pštrosice mává kříd-
lem, není to však peruť s brky čápa;
svá vejce ponechává na zemi a za-
hřívá je v prachu, zapomíná, že je
noha může rozšlápnout a polní zvěř
zdupat. Se svými mláďaty zachází
tvrdě, jako by nebyla její, nemá
strach, že bude její námaha marná"
(Jób 39).

Jan Kašper

Cena elektřiny a vyprodaná ČEZ

Dokončení na str. 4
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NEJMENŠÍ BIBLE SVĚTA JE VELKÁ JAKO HLAVIČKA ŠPENDLÍKU
(Tel Aviv). Jednoznačně nejmenší výtisk Bible, lze-li ovšem vůbec hovo-
řit o výtisku, mají oficiálně v Izraeli. Izraelský technologický institut
představil světu první "nanobibli", byť jde pouze o starozákonní část.
Kniha v hebrejštině obsahuje 308 428 slov a vešla se na čip velký jako
hlavička od špendlíku. 
Je to suverénně nejmenší Bible na světě. Dosavadní zápis do Guinnes-
sovy knihy rekordů má svatá kniha, která je padesátkrát větší, řekl
agentuře AFP šéf projektu Ohad Zohar. Institut, který sídlí v Haifě,
vydal maličkou Bibli v rámci programu, který má zejména mezi mláde-
ží propagovat nanotechnologie. 
Izraelci mají v plánu udělat z miniaturní Bible obrovský plakát o roz-
měrech sedmkrát sedm metrů, na kterém by se celá kniha měla dát pře-
číst pouhým okem. 
Nejmenší známý výtisk muslimské svaté knihy Koránu pochází kupo-
divu už ze 14. století. Byl nalezen na severozápadě Číny. Váží jeden
gram a má rozměry 19,6 na 13,2 milimetru, informuje aktualne.cz.  

(ath)

NOVÉ USPOŘÁDÁNÍ VZTAHŮ STÁTU A CÍRKVÍ SE BLÍŽÍ. VLÁDNÍ KOMISE
A CÍRKVE SE SHODLY NA NÁVRHU MAJETKOVÉHO VYROVNÁNÍ
(Česká tisková kancelář). Zástupci vládní komise a církví se definitivně
shodli na podobě věcného záměru zákona, který má po letech průtahů
řešit majetkové vyrovnání státu s církvemi. Předseda vládní komise,
ministr kultury Václav Jehlička (KDU-ČSL) seznámí s výsledkem jed-
nání nejdříve premiéra Mirka Topolánka (ODS), poté návrh předloží
vládě a současně s ním seznámí i veřejnost. 
„Souhlas s předložením věcného záměru zákona vládě vyslovila jak
vládní komise, tak všech 17 církví registrovaných v České republice,
jichž se problematika dotýká," informovalo ČTK ministerstvo kultury. 
Obě strany zatím detaily dohody nezveřejnily. Principem řešení má být
kombinace finanční náhrady za majetek, který nelze vydat, a naturální
restituce, tedy faktické vydání majetku. Stát navrhuje církevním řádům
vrátit třetinu majetku, dvě třetiny by tvořila finanční náhrada 83 miliar-
dy korun, která by se vyplácela po dobu 60 až 70 let. 
Řeholním řádům a kongregacím by byla umožněna naturální restituce
majetku, u církví a náboženských společností by stát postupoval cestou
paušální finanční náhrady, jež by zahrnovala odškodnění za majetek,
který nelze vydat. Vláda i církve již dříve uvedly, že dohoda o majetko-
vém vyrovnání je výsledkem oboustranného kompromisu. 
Zástupci několika oslovených církví byli s dohodou spokojeni. "Dnešní
shoda obou komisí na věcném záměru zákona nás velmi těší. Věříme 
v úspěšné dořešení ve vládě i v parlamentu," sdělil ČTK vedoucí tisko-
vého střediska České biskupské konference Juan Provecho. 
„Po 18 letech se konečně uskutečnilo jednání, které došlo nejdál. Čes-
kobratrští evangelíci vítají, že majetek bude nějakým způsobem a v jiné
formě vrácen a církve se postaví na vlastní nohy," konstatoval synodní
senior Českobratrské církve evangelické Joel Ruml, který se jednání
účastnil. 
Pozitivní postoj k připravovanému zákonu zaujal i patriarcha Církve
československé husitské Tomáš Butta. „Zákon pomůže postupně vybu-
dovat církvi materiální základnu, aby byla nezávislejší na státu.
Současně je naše církev připravena spolupracovat se státem v různých
oblastech, například v oblasti sociální, jak tomu bylo od počátku v tra-
dici naší církve," uvedl Butta. 
Server Aktuálně.cz uvedl, že spolu se zákonem o majetkovém vyrovná-
ní předloží Jehlička i mezinárodní smlouvu s Vatikánem. Lidovecký mí-
stopředseda sněmovny Jan Kasal ČTK potvrdil, že o ujednání s papež-
ským státem, které upravuje postavení Římskokatolické církve v zemi,
mluvili lidovečtí poslanci na středeční schůzce s prezidentem Václavem
Klausem. „Hovořili jsme o tom. Pan prezident řekl, že pokud smlouva
dojde až k němu, nebude ji vetovat," uvedl Kasal. 
Sněmovna zamítla návrh této smlouvy v roce 2003. Klaus tehdy navíc
prohlásil, že by dokument stejně nepodepsal, protože je podle něj pro
Českou republiku nevýhodný.
„Klaus dosud dohodu s katolíky odmítal, příslib podpisu mu však mů-
že pomoci při únorové obhajobě prezidentské funkce. Právě lidovci
mohou Klausovi zaručit dostatečnou většinu," uvedl server. O potřebě
smlouvy s Vatikánem hovoří i koaliční dohoda nynější vlády ODS,
lidovců a zelených. 

O smlouvě s Vatikánem se v po-
slední době příliš nemluví. Není
to však vyřešená záležitost. Kon-
kordát sice někdejší ministr Cyril
Svoboda v roce 2002 podepsal,
jeho podpis však nezakládá žád-
né právní důsledky. Pokud doku-
ment parlament neratifikuje, je
jedním z popsaných papírů, ja-
kých jsou na Ministerstvu zahra-
ničí stohy. Příznivci konkordátu
sice čas od času s vážnou tváří
pronesou, že je třeba existující
smlouvu schválit, všichni kolem
že už tak učinili. Ale to je jako
když advokátní koncipient nutí
klienta provést právní akt, proto-
že už pro něj připravil formulář.
Ačkoli ten popsaný papír nyní
nic neznamená, má svou důleži-
tost. Za příhodné politické kon-
stelace se dá totiž okamžitě vy-
táhnout ze šuplíku a předložit
těm, jejichž podpisy potřebnou
právní sílu mají.
Proč je smlouva s Vatikánem ta-
kový problém? Stát přece musí 
s církvemi upravovat své vztahy
a nejpočetnější česká církev ne-
může být výjimkou. Však také
není. Vztah k ní je upraven for-
mou obecně platných zákonných
norem, vymezujících vztah ke
všem registrovaným církvím.

Stát se nenachází vzhledem
k římskokatolické církvi ve sta-
vu legislativní nouze. On konkor-
dát nepotřebuje. Jeho uzavření je
jednostranným zájmem římsko-
katolické církve, která jím získá
pro jednání se státem výhodnější
postavení. Podle připraveného
návrhu například Česká republi-
ka bere na vědomí, že se katolic-
ká církev ve své činnosti řídí
vlastními zásadami, a naopak jí
zaručuje právo spravovat své
záležitosti v souladu s jejími po-
třebami a podle jejích (měnících
se) předpisů. 
Konkordát je mezinárodní smlou-
vou a ty se svou právní silou sta-
vějí hned za Ústavu a Listinu zá-
kladních práv a svobod. Jsou
nadřazeny zákonům. Pokud par-
lament konkordát přijme, ne-
musí být snadné ho vypovědět. 
V připraveném návrhu je jedno-
stranná výpovědní lhůta stano-
vena na šest měsíců, ale kdo ví,
jakých "úprav" by se mohl text
ještě dočkat. Z německého práv-
ního řádu se konkordát uzavřený
mezi Hitlerem a Vatikánem nepo-
dařilo odstranit dodnes. Těch 74
hektarů papežského pozemku
má pro římskokatolickou církev
nevyčíslitelnou hodnotu. Umož-

ňuje jí totiž vydávat se za stát a
podle potřeby nastavovat buď
svou "duchovní" nebo "tělesnou"
tvář. Právně tomu nelze nic vy-
tknout. Je však zřejmé, že se tu
hraje hra, jejíž protagonista úče-
lově mění svou identitu. 
Ratifikovat smlouvu s Vatiká-
nem mohou chtít jen ti poslanci,
kteří kladou zájem římskokato-
lické církve nad zájem státu,
který v zákonodárném sboru za-
stupují. Parlamentní strana, která
klade zájem cizího státu nad zá-
jem státu vlastního, je u nás pou-
ze jedna. Bohu díky, nemůže
svými třinácti poslanci přímo
ovlivňovat politické dění. V křeh-
ké vládní koalici se jí však docela
dobře může podařit tuto smlou-
vu zobchodovat. Konkordát urči-
tě nebude v naší sekularizované
zemi ratifikován za normálních
okolností. Za těch už v roce 2003
sněmovnou propadl. Ale on čeká
v šuplíku Cyrila Svobody na ne-
normální okolnosti. Až nastanou,
zvednou pro něj ruku i ti poslan-
ci, kteří ho z přesvědčení zásadně
odmítají. 
Nechci malovat čerta na zeď, ale
ta situace určitě přijde.

Emanuel Vejnar

Reaguji na článek Jiřího Laubeho 
z ETKJ 34/2007. Zjistil jsem, že po-
lemika o Chartě Oecumenice je
stále bez konce, proto bych chtěl
krátce naznačit, co mi v této diskusi
vadí. Sám jsem byl v minulosti vel-
kým zastáncem ekumeny, ale doby
a argumenty mne přesvědčily, že
jsem se mýlil. Proč? Protože jsem ni-
kde nečetl, co udělat, aby se situace
změnila a abychom poznali, kde je
pravda. Ona je v Božím slovu. (Jan
17,17).

1. Přesvědčil jsem se, že hlavní dů-
vod je v duchovní oblasti, v učení
katolické církve. Proč je to tak? Pro-

tože jít k cíli, kterým je eucharistic-
ké společenství, je pro všechny ne-
katolické církve nepovoleno. Eu-
charistická mše je přístupná pouze
pro katolické věřící a katolík se ne-
smí zúčastnit evangelické večeře
Páně za žádných okolností. A jsme
u toho.

2. Římskokatolická církev zůstala
věrná tradici svého učení v pře-
svědčení, že její učení je neomylné,
tudíž nezměnitelné. (V bodě 5 uvi-
díme, že je omylné.)

3. Nynější její ekumenická angažo-
vanost neznamená, že by se katolic-

ká církev zřekla přesvědčení, že je
„jedinou opravdovou církví Kristo-
vou". Já věřím, že Pán Ježíš zná
osobně své ovce a ony slyší jeho
hlas a nikdo je z jeho ruky nevyrve.
(Jan 10,27) A všechny církve jsou
částmi této církve a to je ta jediná
opravdová církev.

4. Koncilní dokumenty a následně
dokumenty učitelského úřadu ne-
připisují název „církev“ společen-
stvím, která vzešla z reformace 16.
století. Tato společenství si neza-
chovala apoštolskou posloupnost
ve svátosti svěcení, čímž se připra-
vila o podstatný prvek, na němž je
založena církev. Především kvůli
nepřítomnosti svátostného kněžství
si tato společenství neuchovala pra-
vou a plnou podstatu eucharistic-
kého mysteria. Proto podle katolic-
ké nauky nemohou být nazývána
církvemi ve vlastním slova smyslu.
(11.7.2007 toto schválil papež Bene-
dikt XVI.)

5. Neomylnost katolické církve si
můžeme ověřit osobně s Biblí v ru-
ce. Tridentský koncil (1545-1563) ve
svých článcích (kánonech) o ospra-
vedlnění přijal závěry, které odpo-
rují evangeliu Bible, a všechny křes-
ťany věřící pravému evangeliu pro-
klel. Platí to dodnes. Pravé evange-
lium je ospravedlnění z víry bez
skutků zákona (Ř 3,28; 4,3; 5,1; Ef
2,8; 1J 1,12; 5,13; Ga 5,4; 3,1-3)

6. Domnívám se, že jsme u kořene
celého problému. Nejsme-li poklá-
dáni za součást Kristovy církve,
pak by byly ekumenické bohosluž-
by absurdním počínáním a podíva-
nou pro svět.

Eduard Šurman, 
ČCE Frýdek-Místek

Z církví u nás i ve světě

Ekumena není past, 
je to falešná iluze

Cyrilův šuplík

POLEMIKA

Fantasmagorie, videa a literární výplody puberťáků na internetu
všeho druhu se jen hemží ďáblicemi s andělskou tváří, krvelačnými
plyšáky či "vtipnými" kreslenými dětičkami, které se infantilně
navzájem vraždí. Tam, kde by člověk čekal dobro, přichází zlo. A nao-
pak, hodní čerti, upíři zachraňující lidstvo či úžasný čarodějnický
kluk zase líčí to špatné velmi lákavě.
V této souvislosti bych se ani nedivil, kdyby si příští generace před-
stavovaly Mesiáše úplně jinak než my. Třeba by to mohl být odporný
smrdutý skrček, kdo ví. Odborník na hereze by možná na tomto tren-
du vytušil návrat gnóze. Vždyť ta říká, že stvořitel je vlastně satan,
nejnižší z bohů, který je prý zlý, neboť zajal ducha do hmoty, a tím vše
živé zotročil. Moderní člověk by se tedy mohl analogicky ptát: "Jak
poznáme dobré či zlé?"
Odpověď není jednoduchá. Pokud by občané věděli, že hřích nepři-
náší nic dobrého, tak by si přece nevolili do svého čela představitele
s morálními poklesky. A kdyby byl hřích blahodárný, jak si kdekdo
myslí, tak proč zároveň přináší bolest a je příčinou mnoha tragédií?
Nechci si hrát na proroka, ale troufám si říci, že nikdo na Zemi nebu-
de nikdy tak moudrý, aby rozeznal dobro od zla bez znalosti Božího
Slova. Písmo svaté ukazuje světu zrcadlo, a to - jak známo - obrací
obrazy. Osvícenému člověku skrze Ducha svatého se změní černá v
čistě bílou a věci se začnou zjevovat v jasných konturách. A pak se
může snadno stát, že něco z toho, co původně považoval za dobré,
bude mít za ohavnost. Takže jsme na tom vlastně stejně - věřící i nevě-
řící. Záleží na tom, jak se na věc díváme.

Ivo Kraus

Všechno je naopak

Ad: Prohlášení církví k ochraně zvířat (ET-KJ 35)

Tato iniciativa církví mne velice potěšila. Už jako malá holka jsem posí-
lala – s přispěním rodičů – peníze do  pražské ZOO, která se tehdy tepr-
ve budovala.
Ale v pozdějším věku mne stále častěji napadalo: Máme spolek pro
ochranu zvířat, ale neměl by být také spolek pro ochranu lidí?
Dnes na to myslím zase. Zvláště ve spojení s novým zákonem o zdra-
votnictví. Co si počnou bezdomovci, co lidé, které nikdo nechce zaměst-
nat, protože jsou „příliš staří" (v 45 letech!) Co skuteční senioři? Když to
domyslíte do hloubky, zjistíte, že pro mnohé to je ohrožení života, tenh-
le nový výmysl zdravotnictví.
Jsou organizace, které se tím zabývají, ale zdá se mi, že církve tomu
zrovna moc pozornosti nevěnují. A neměly by právě ony vzít za svůj
úkol chránit a hájit slabé a ohrožené? 
Všecka čest „Výzvě církví k soucitu se zvířaty", ale nebyla by na místě
také „Výzva církví k soucitu s lidmi?" Nedalo by se aspoň něco dělat?

Hana Najbrtová, pastorační pracovnice
Domova na zámku, Myslibořice
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V Německu patří k prominentním
osobnostem, protože jako vysoce po-
stavená žena v církvi zaujímá zásad-
ní politická stanoviska. V listopadu
kázala v bernském Münsteru. Náš
věrný čtenář farář ThDr. Š. M. Pav-
linec z Ittigenu u Bernu nám poslal 
z novin rozhovor s Margot Käss-
mannovou, který s ní měli v Han-
noveru Rita Jostová a Samuel Geiser.

Rezidence to není, spíš útulný měš-
ťanský rodinný dům. Malá tabulka
diskrétně oznamuje, že zde úřaduje
nejvyšší církevní hodnostářka zem-
ské evangelické luterské církve, kte-
rá má přes 3 milióny členů. Je to
„ženská domácnost", jak se smíchem
dotvrzují sekretářky biskupky. Po-
znáváme to krok za krokem Na stě-
nách visí – právě vedle galerie muž-
ských předchůdců biskupky – po-
hlednice s úsměvnými průpovídka-
mi, jako třeba: „Hledej pět mužů ne-
bo jednu pilnou ženu.“ Nebo: „Muži
mají problémy, ženy řešení.“ V kan-
celáři biskupky pak dětské kresby,
tylové záclony, kvetoucí orchideje.
Ale také fotografie z oficiálních přije-
tí, pravé umění a akty. V předza-
hrádce vidíme dětskou houpačku a
králíkárnu.
* Jako švýcarští reformovaní máme malý
problém – nevíme, jak vás správně oslo-
vovat: paní Kässmannová nebo paní bis-
kupko? 
Oficiální titul je paní zemská biskup-
ka. Ale můžete mě oslovovat také
paní Kässmannová. Nejsem nijak
nedůtklivá. Ale ruší mne, když ně-
kdo říká: Zdravíme biskupa dr. XY a
paní Kässmannovou. Je to pro mne
nepřijatelné, že se u ženy vynechá
titul, ale u muže nikoliv.
* V Německu požíváte jako biskupka sta-
tus prominentní osoby. Jak jste toho do-
sáhla?
Vstupujeme jako církev záměrně do
společenských debat a využíváme
média vědoměji než dřív. Přirozeně
že to může být někdy také ošemetné.
Můžeme např. psát do „Bildu" (asi
jako náš Blesk), nebo ne? Psala jsem
celý rok do „Bildu" sobotní sloupek,
neboť jsem si říkala, že také členové
naší církve čtou tyto noviny. A
potom jsem musela dlouho snášet
vtipkování, že biskupka je jediná
žena, která se pravidelně objevuje 
v „Bildu" oblečená.
* Vaše pověst jako vyhlášené kritičky
nečinnosti v ekumeně pronikla až do
Švýcar. Kde to vlastně v ekumeně skří-
pe?
Po století velkých pokroků prožívá-
me hluboké vystřízlivění. V otázce
úřadů a církví se nedostáváme dál
navzdory desetiletí trvající diskusi.
Poslední vatikánské vyjádření o re-
formačních církvích, které jsou pro
Řím jen církevními společenstvími,
to udělalo jen zřetelnější. Potřebuje-
me perspektivy. Jde o to, abychom se
dostali ze zablokované situace a
upevnili to, čeho už jsme dosáhli,
jako je oboustranné uznání křtu. A
především musíme společně něco
dělat – odvážněji se zasazovat o mír,
spravedlnost a zachování stvoření.
* ...a společnou večeři Páně odsunout na
svatého Dyndy?
Ne, eucharistické společenství při-
jde, to doufám, nejdříve pro mnoho
konfesně smíšených párů. Pravdě-
podobně ne za papeže Benedikta,
ale jsem plna důvěry, že je zažiji ještě
v úřadě, tedy před rokem 2023. Kdo
ví, snad roku 2017 při pětistém jubi-
leu reformace! Neboť pokud nemů-
žeme společně slavit večeři Páně, je
pro církev docela těžké volat Evropu

a svět k jednotě a pospolitosti.
* Neměly by se protestantské církve zasa-
zovat mnohem sebevědoměji o eucharis-
tické společenství?
Nemyslím, že dramatická prohláše-
ní teď povedou dál. A neměli by-
chom už vůbec vystupovat jako
mudrlanti. Ale ekumenický základ
musíme jako církevní vedení podpo-
rovat a posilovat. Pracujte dál, po-
sunujte věci kupředu, jak jen může-
te, udělejte všecko pro to, aby se kolo
už nikdy nemohlo otočit nazpátek.
* Má ještě dnes církev co říci světu?
Stará, napořád ještě aktuální je zvěst,
že je odpovědnost před Bohem a
lidmi a že je větší než otázka, zda
hospodářství vzkvétá, zda vydělá-
vám dost peněz či pomáhám růstu
svého koncernu. Církev se musí za-
sazovat o důstojnost člověka.
* To se bude muset dříve nebo později za-
bývat hospodářstvím.
Ano, tam, kde je člověk ekonomicky
utlačován, musíme protestovat. Tře-
ba v debatě o aktivní pomoci při
smrti. Člověk má nejvíc léčebných
výdajů v posledních dvou letech ži-
vota. Ekonomicky vzato, mohli by-
chom přijít na myšlenku, že tento čas
zkrátíme. Proti tomu se musíme
postavit. Nebo proti pozdním potra-
tům dětí s Downovým syndromem.
Nemáme právo vybírat a vyřazovat
lidské životy.
* Cení si členové vaší církve politicky ori-
entované biskupky?
Etické otázky jsou stále palčivější.
Někteří jsou rádi, mluví-li jejich cír-
kev jasným hlasem. Ale jsem přiro-
zeně také kritizována, třeba když
jsem pro zákaz pravicově extrémní

NPD. „Musíte to jako biskupka bez-
podmínečně dělat?" ptají se mne.
Ano, musím, odpovídám. NPD je
velice nepřátelská proti cizincům, je
antisemitská a pohybuje se přesně
na hranici popírání holocaustu – tu
nemůže církev mlčet, tak jako až na
malé výjimky mlčela v roce 1933.
* Chtěla byste silnou církev, ale církve
slábnou. Ztrácíte členy a peníze z církev-
ní daně.
Ano, ubývá nás, ale ne tak moc kvůli
výstupům, jako spíše kvůli demo-
grafickému vývoji. Například každé
druhé dítě narozené v Hannoveru
má migrační pozadí. Ale to nemusí
církev oslabovat. Evangelická církev
v Německu se právě teď rozpomíná
na svoji sílu a chce navzdory všemu
růst. K tomu ještě přičtěme, že mno-
ho členů církve právě pod vlivem
věřících muslimů se vážně ptá: Člo-
věče, co vlastně věříš? Proto jsem
plná naděje. Jako evangelická církev
jsme už venku ze slzavého údolí.

* * *
Dr. Margot Kässmannová se naro-
dila v Marburku 1958 jako dcera
automechanika a ošetřovatelky 
v nemocnici. Studovala evangelic-
kou theologii. „Motivovala mne 
k tomu angažovanost Martina Lut-
hera Kinga." Ještě před farářskou
ordinací byla 1983 zvolena jako
nejmladší člen do ústředního vý-
boru Světové rady církví. 1999 se
stala jako první žena zemskou bis-
kupkou. Je rozvedená, má čtyři
dcery. Kdybyste nebyla biskupkou,
jaké povolání byste si zvolila?
„Novinářka."

(Přel. Mir. Frydrych)

Margot Kässmannová

S houfem zbědovaných lidských
trosek se setkáváme v pedagogic-
kém sboru pomyslného pražského
gymnázia ve filmu Gympl. (Jedinou
výjimku tvoří třídní dvou hlavních
hrdinů-gymnazistů, ten je však na-
konec ze školy vyštípán.) Jestliže
snad některý z kantorů „neplave"
(jako angličtinářka/ředitelka nebo
češtinář) ve svém předmětu, selhává
každopádně jako pedagog a po
stránce sociální. 
Režisér Tomáš Vorel, který v souvis-
losti s uvedením filmu do kin nešet-
řil v obecném tisku silnými slovy
nad stavem středoškolského systé-
mu v ČR, však spolu s varovnými
příznaky nabízí divákům na stříbr-
ném podnose i jejich vysvětlení! 
S výjimkou třídního, který jako
černá ovce pedagogického kolekti-
vu povětšinou usrkává jakýsi neo-
značený čaj, nedá v rámci školy ni-
kdo z pedagogů ani ránu bez jisté
minerální vody. Minerální voda M.
Vorlově fiktivnímu gymnáziu domi-
nuje a vládne. Bez této minerálky se
nic nešustne ve sborovně ani v ředi-
telně, neproběhne bez ní jediná
pedagogická porada a neobejde se
bez ní samozřejmě ani konzultace
školního inspektora s ředitelkou
(během konzultace je při záběrech
kamery z různých úhlů etiketa ne-
postradatelného nápoje pokaždé
natočena směrem k divákům). Do-
tyčný motiv je doveden ad absur-
dum mimo zdi školy: Ředitelka, kte-
rou hostí rodič-podnikatel v luxusní
restauraci, ochutná naservírované
víno jisté značky, pochválí je, vzápě-
tí však, zmítána abstinenčními pří-
znaky, poprosí o „ještě jednu m."
(použije zdrobnělé, domácké ozna-

čení výrobku, proto přepisujeme 
s malým -m-). 
Vzhledem k bravurním hereckým
výkonům zejména Jiřího Schmitzera
(češtináře), Evy Holubové (ředitel-
ky), ale i jejich dalších generačních
druhů v rolích zdegenerovaných,
odpudivých pedagogů, kteří zcela
zastiňují mladší (a výrazově poně-
kud matné) herce v hlavních i ved-
lejších rolích, je tak výsledný efekt
filmu Gympl paradoxní. Tvoří jej
původně jistě neplánovaná, leč o to
zábavnější, a především důrazná a
přesvědčivá antireklama na uvede-
nou minerální vodu. 
Logický závěr z všudypřítomného
výskytu minerálky M. ve Vorlově
panoptiku kantorských podivínů
zní: lidské trosky pijí minerálku M.
To ostatně nemusí být až tak daleko
od pravdy. Minerály obsažené v mi-
nerálních vodách se při trvale ne-
mírné konzumaci skutečně mohou
usazovat ve vnitřních orgánech a
tím přispívat k celkovému zhoršo-
vání zdravotního stavu člověka. 
V oficiálních reklamních spotech
bývá tato informace zhusta zamlče-
na. O to pikantnější je vyposlech-
nout si naléhavé zdravotní varování
v umocněné, umělecké podobě, no-
ta bene právě od progresivních fil-
mařů, kteří jsou začasté ochotni kaž-
dého, kdo by se v souvislosti s hlu-
bokomyslnou tvorbou opovážil vzít
do úst výraz „skrytá reklama", na
místě pasovat na kulturního neand-
rtálce. „Kterýž v nic obrací myšlení
chytráků, tak aby nemohli k skutku
přivésti ruce jejich ničeho. Kterýž
lapá moudré v chytrosti jejich…"
(Job 3,12n)  

František Schilla

Nachytá chytráky!

Recenze

Odpuštění je něčím, co se do „světské" společnosti nehodí. Tam panuje
něco jiného. Když se někomu něco stane, je na místě odplata. Je-li to
vážnější, pak místo odplaty nastupuje pomsta. Když se to týká  větších
skupin lidí – například kmenů, pak to může být vendetta – krevní msta.
Až tak vysoko může vystoupat (eskalovat) nenávist k tomu, kdo nám
něco zlého udělal.
Na štěstí existuje ještě jiná cesta – odpouštění. Snad všechna nábožen-
ství, kolik jen jich je, na to upozorňují. Odpouštění je doslova „překro-
čením“ (transcendencí) toho, co je běžné v tomto světě. Jinak řečeno:
odpouštění je jevem z jiného světa. Toto pojetí by však mohlo znamenat
i to, že odpouštění je jen teorie, ideál – něco, co ve skutečném životě nee-
xistuje. To, že opak je pravdou, ukázala událost, která se před rokem
stala. Přibližuje ji kniha, která o tom byla právě vydána.
Co se stalo? Do jednotřídní školy vešel dvaatřicetiletý ozbrojený muž.
Vyhnal ze třídy učitelku a chlapce. Potom svázal děvčata do kozelce a
začal je střílet. Když přišla policie, zastřelil se sám. Na zemi leželo pět
mrtvých děvčátek a dalších pět postřelených sténalo. Mezi mrtvými
byla i třináctiletá Marianna, která se nabídla, aby zastřelil ji a ostatní
nechal naživu. Co svět udivilo, to nebylo ani tak to, že se takový hrůz-
ný čin stal, ale to, že se po tomto činu projevila nepředstavitelná síla
odpuštění, a to jak samotnému vrahovi, tak jeho rodině.Vrah byl již
mrtev, a přece mu na pohřeb přišli lidé z dané oblasti a byli smutní. Jeho
manželku navštívili ještě tentýž večer, co se událost stala, a navštěvova-
li ji i poté dosti pravidelně. Nejen to. Posílali jí dary a pomáhali jí i s hos-
podářskými pracemi. 
Jak to bylo možné? Odpověď hledali tři odborníci humanitních věd. A
našli ji? Našli. V prvé řadě je třeba říci, že šlo o skupinu lidí, kteří patří
do církve zvané Amish. Je to církev, která má kořeny již v 16. století, 
v době reformace. Tenkrát se některým lidem zdálo, že ani Luther, ani
Kalvín neberou kázání na hoře dost vážně – ani ne tak v teorii, jako 
v praxi. Tak založili vlastní skupinu. První její formu známe pod ozna-
čením „novokřtěnci“ (anabaptisti). Poté se z ní vyčlenili mennonité
(označeni podle jména zakladatele  Menno Sdimonse) a nakonec i příz-
nivci muže, který se jmenoval Jakob Ammann. Ti po velkém pronásle-
dování odešli do Ameriky a dnes tam tvoří skupinu zhruba s 200.00
členy. Událost, o které zde pojednáváme, se stala právě v této skupině –
zkratkovitě zvané Amish.
To, že se neuchýlili k odplatě za hrůzný čin, ale vše řešili odpuštěním,
ukazuje sílu jejich víry. Víry v sílu odpuštění. Kniha, která o tom pojed-
nává, ukazuje, jak v praxi  toto odpuštění  vypadalo. Nejde při tom jen
o novinářskou zprávu. Jde o výsledky hluboce pojatého a systematicky
vedeného výzkumu.  O to je to, co ukazují, cennější. Ukazují i to, jak
odpouštění, které děti zažívají ve své rodině i ve sboru (církvi) dovede
je orientovat i v tak extrémních situacích, jakými byl zážitek hromadné
vraždy.
O kterou knihu jde? D.B. Kraybill, S.M. Nolt a D. L. Weaver-Zerchner: 
Amish Grace. How forgiveness transcends tragedy. Síla milosrden-

ství církve Amish. Jak odpouštění překračuje to, co způsobila tragé-
die.
John Wiley and Sons, Inc, New York, 2007 

Jaro Křivohlavý

(Na okraj filmu Gympl)

Jak odpouštění umožňuje 
řešit i nejtěžší životní situace
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Inzerce
nikoliv však veškerý mimocírkevní
svět. A tohle A. Balcar právě neroz-
lišuje.
Kritika „zlého a nepřátelského"
světa, ve smyslu protikristovském,
mne skutečně nemusí trápit a roz-
hodně pro mne ani nemůže být kri-
tériem. Kritika světa jakožto těch,
ke kterým byl poslán Kristus a ke
kterým jsme posíláni Kristem i my,
nás však zajímat musí. Ne proto, že
by nás tato kritika měla soudit, že
by pro nás měla být posledním kri-
tériem, ale proto, že bychom měli
znát ty, kterým chceme něco sdělit,
zvěstovat. Navíc slyšet pohled
zvenčí je jistě přínosné. Nemusím
ho vždy přijmout, ale mohu na něj
navázat, reagovat, poznat na něm,
jak druzí uvažují.
Ostatně – když už jsme u toho

posledního kritéria, tím konečně
není ani církev ani my sami (1K 4,
3-5). Je jím Bůh. Je jím Ježíš Kristus.
A tak  je někdy jistě zcela na místě,
tak jak to udělal i apoštol Pavel, říct
nejen lidem ze světa, ale právě i
lidem z církve, že nikdo z nich není
mým posledním soudcem. Ale to
ještě neznamená, že budu na kaž-
dou kritiku reagovat arogantně a
podrážděně, že o ní nebudu pře-
mýšlet, že ji nebudu porovnávat  s
Kristovým slovem, se slovy Bible.
Však to byl právě Ježíš Kristus,
který sám dovedl dávat zcela pro-
vokativně za příklad i nepravověr-
né Samařany (L 10, 25-37 ; 17, 11-
19) či pohany (Mt 8,5–13 ; 15,21– 28)
– protože se někdy zachovali mno-
hem víc kristovsky  a projevili víru,
kterou Ježíš nenašel ani u pravověr-
ných věřících.

A nakonec ono ani s tím soudem
samotným to přece není tak jedno-
duché. Stačí si přečíst Ježíšovo podo-
benství o posledním soudu (Mt 25,
31-46). Jistě, soudit nás nebudou
lidé, nýbrž Kristus. Avšak na vztahu
k lidem, a to i těm „ze světa", na tom,
jak jsme se o ně v jejich rozličné
nouzi zajímali či je ignorovali, se
tento soud podle tohoto podoben-
ství bude rozhodovat.
A co se týče církevní „příslušnosti",
ani ta rozhodně nebude podle toho-
to podobenství rozhodujícím krité-
riem. Chodit do kostela může být
jistě velikou pomocí, ale u neděle,
stejně tak  jistě, víra nekončí. A to
byl ostatně i hlavní důraz toho, co
napsal Josef Veselý. 

Zvonimír Šorm
Ad Že by nás měl svět soudit? 35/07

Tuto báseň napsal B. B. Bašus 
v mládí. V červnu 2004, měsíc
před smrtí, se vrátil k několika
svým textům, také k ní, a znovu
ji rukou přepsal – zpaměti; ukáz-
něně tak cvičil paměť i schopnost
ovládat pero.

Husitské vánoce
Mé vánoce vánoce přísné
jak staré chorálové písně

Vari klamná světa něho!
„Chvalmež Spasitele svého."

Chladnými tóny chvalozpěvu
mluví radost bez úsměvů.

Vždyť anděl zvoucí do Betléma
v ruce plamenný meč třímá.

* Střípky ze vzpomínek čerstvých
absolventů
Na naší škole se mi líbí, že poskytu-
je studentům rodinné prostředí.
Internát je přímo v budově školy a
studenti všech tří ročníků se poměr-
ně dobře znají. Na závěr svého hod-
nocení chci uvést to nejdůležitější.
Během svého studia jsem upevnila
svůj vztah s Kristem. Skrze studi-
um Bible, přátelství, rozhovory
apod. jsem mohla prožívat Boží
blízkost. Vím, že dnes jsem Bohu
blíž nežpřed třemi roky a mé studi-
um na Dorkas má na tom svůj
podíl.

Zuzana Přikrylová (CB Letovice)
Jelikož Dorkas bych nazval „malou
školou" – jedná se o školu, která při-
jímá maximálně 20 studentů do roč-

níku – má to svá specifika. Odrá-
želo se to v osobnějším přístupu vy-
učujících ke studentům. A když se 
k tomu přidal prvek křesťanský
nebo prosté empatie, tak vztahy
mezi vyučujícími a studenty byly,
řekněme, „vřele lidské".

Edward Mitręga 
(SCEAV Třinec)

Také mimo školní lavice jsem toho
na Dorkas prožila spoustu. Ať už
při každoroční „škole v přírodě" na
chalupě v Pusté Rybné, která se
uprostřed nádherné přírody stala
zdrojem krásných zážitků, nebo při
vánočním večírku či poetických
večerech, jejichž organizátory jsme
se stali my studenti a dostali tak
prostor projevit své skryté talenty.

Martina Valasová (BJB Příbor)

Především jsem byla ve společen-
ství mladých věřících lidí, se který-
mi jsem mohla vést rozhovory o
Bohu, o víře, o smyslu života. Je
jasné, že občas jsme se v něčem
neshodli, protože každý pocházel z
jiné církve. Ale i tak mě tyto rozho-
vory přiměly více přemýšlet o
Bohu. Začala jsem více studovat
Bibli a přehodnotila některé své
názory na určité věci v životě. 

Jana Švubová 
(ČCE Lanškroun)

Díky této škole jsem přehodila
výhybku a nahodila směr. Nastar-
tovala ve mně touhu po dalších
vědomostech v sociální a pastorač-
ní oblasti. Už nejsem ta Mirka, která
přišla na tuto školu v prváku. Jsem
jiná, a za to vděčím Božímu půso-
bení, lidem a pedagogickému sboru
na škole Dorkas v Olomouci.

Miroslava Sikorová 
(SCEAV Český Těšín)

Naučila jsem se zde pracovat i s Pís-
mem svatým, ke kterému jsem na
počátku svého studia měla mno-
hem dál, než mám teď. Během těch-
to tří let jsem mohla rozvíjet i svoji
vlastní duchovní stránku. 

Daniela Sichová (ŘKC Ptení)

* Nový impuls do budoucnosti
Vyšší odborná škola sociální a teo-
logická – Dorkas v Olomouci uza-
vřela 19. 11. 2007 smlouvu s Teo-
logickou fakultou Jihočeské univer-
zity v Českých Budějovicích o od-
lišných podmínkách pro přijetí
uchazečů z řad absolventů školy
Dorkas a o podmínkách, na základě
kterých může děkan TF JU uznat
studentovi předměty absolvované
v předchozím studiu na škole
Dorkas. 
Uzavřená smlouva umožňuje ab-
solventům naší školy získat baka-
lářský titul v oboru Sociální a chari-
tativní práce či Pedagogika volného
času ve zkráceném režimu prezenč-
ního nebo kombinovaného studia
na TF JU a otevírá tak i přístup k
magisterskému studiu. Tato příleži-
tost se vztahuje i na ty absolventy,
kteří vystudovali naši školu v časo-
vém odstupu nejpozději pěti let od
podání přihlášky na TF JU.
Zájemce o studium na škole
Dorkas srdečně zveme do Olo-
mouce na den otevřených dveří,
který připravujeme na pátek 
15. února 2008.

Petr Hlaváček, 
ředitel školy

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 sku-
piny 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
14,50 ev. 13,50; jednotlivci 14,50
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

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Staršovstvo FS ČCE v Praze 4-
Nuslích vypisuje výběrové řízení
na pracovní pozici "Sborová
(křesťanská) sestra".
Pracovní náplň: 
- práce v kanceláři v úředních
hodinách - od 9 do 13 h út a čt +
jeden den v týdnu odpoledne, cel-
kem 12 h/týden, a dále pokud
možno každou neděli po boho-
službách 
- pokladní + komunikace s účetní
firmou
- pošta - evidence, zápis do knihy
pošty
- kolumbárium - upomínky a ve-
dení agendy
- kartotéka členů + změny
Smluvní plat.
Výběrové řízení proběhne 4. úno-
ra, do té doby se zájemci mohou
nejlépe písemně přihlásit v kance-
láři sboru.
Nástup: březen 2008 

č. 54 LEDNOVÉ KONCERTY

13. ledna 2008, 17 hodin
Michaela Káčerková 

varhany
(J. S. Bach)

20. ledna 2008, 17 hodin
Ester Morawetzová
Ladislav Morawetz

varhany
(J. S. Bach, improvizace)

27. ledna 2008, 17 hodin
Martin Moudrý

(J. S. Bach, M. Durufle, M.
Reger)

Pořádá FS ČCE Praha 10 –
Strašnice, Kralická 4 

I lidem mimo církev je třeba naslouchat

Pozvánky

18. prosince jsme si připomenuli
85. narozeniny faráře ThDr. Bed-
řicha B. Bašuse.
V osmdesáti letech připravil
Evangelický kalendář na rok
2003. Předtím ještě pracoval tři
roky jako farář sboru v Brně-
Husovicích.
19. 12. 2003, den po jeho 81. naro-
zeninách, porazil B. B. Bašuse
autem nezodpovědný řidič a
způsobil mu těžké zranění. Pa-
cient se zázračně uzdravoval,
avšak po několika měsících se
jeho stav velice zhoršil. Orga-
nismus byl dlouhým zápasem 
s nemocí vyčerpaný, lékaři při-
pomínali zlé důsledky uvěznění
v 50. letech a následné těžké
práce v dolech a v továrně. Farář
Bedřich Bašus zemřel tiše a po-
kojně doma v neděli 25. července
2004.
„...Poznal jsem Vašeho pana
manžela jen krátce, ale i při tom
letmém setkání jsem pocítil
vyzařování moudrosti a dobroty
z jeho bytosti. Jsem přesvědčen,
že to Vás bude i nadále provázet
a ochraňovat..." – slova z kondo-
lenčního dopisu děkana jedné
fakulty jsou určena lidem nej-
bližším a rovněž posluchačům a
čtenářům, i mladým. (Velmi
bych si přála a je snad i objektiv-
ně potřebné, aby se našel, třeba
mezi mladými, někdo, kdo by
zpracoval soupis díla BBB, díla,
které je živé, podnětné a oboha-
cující.)

Marie Filippovová-Bašusová

Vítr od Tobosy
A člověk neodolá prostřed noci

vstane
Ticho To od východu vítr vane

Ten tichý vítr který tichý
pozdrav nosí

ten šťastný vítr vítr od Tobosy

Ten divý vítr který křídly máv
a světýlka už tančí po lukách

Zázračný vítr který na hřbitově
mezi křížky

rozsívá pampelišky

Vzpomínka

Dokončení ze str. 1

Škola Dorkas v Olomouci - bylo, je a bude…

Občanské sdružení Exulant ve spolupráci s městem Lešnem a ev.-ref. sbo-
rem v Zelówě pořádají ve dnech 2.-4.5.2008 u příležitosti 380.výročí přícho-
du J.A.Komenského do Lešna mezinárodní kongres „EXUL JOHANN
AMOS COMENIUS" . Záštitu nad akcí převzal ministr zahraničí ČR. Na
programu budou bohoslužby, odborné přednášky vztahující se k tématu
kongresu (od prof. Jolanty Dworzaczkowé, dr. Edity Štěříkové, prof. Joa-
chima Bahlckeho, dr.Andrease Fritche a dalších), výstava uspořádaná ve
spolupráci s Komenského muzeem v Přerově, hu-dební představení a další
akce. Občanské sdružení Exulant zajistí pro zájemce ubytování a společnou
dopravu autobusy. Předpokládaná cena za dopravu, ubytování a kongreso-
vé materiály je 3.000,-Kč. Máte-li zájem se kongresu zúčastnit, zašlete do
20.2.2008 přihlášku na adresu: Jana Kubaňová, Slezská 25, 130 00 Praha 3,
nebo jan.kuban@volny.cz Přihláška by měla obsahovat jméno a příjmení,
datum narození, bydliště včetně PSČ, telefon (e-mail) a sdělení, zda využi-
jete nabídku společné dopravy či ne. Na Vaši adresu pak budou zaslány
bližší informace. V rámci kongresu dojde i k vyhodnocení fotografické sou-
těže Rosa exularia, o které ET-KJ již informoval. Soutěž je dosud otevřená.
Příjem fotografií pro ČR je do konce února 2008 na adrese MUDr. Josef Čáp,
Nádražní 7, 568 02 Svitavy. 

Jan Bistranin

Kongres v Lešně

Vážení předplatitelé,
chceme sice jen krátce, ale o to důrazněji vyjádřit svou vděčnost za vaši podpo-
ru Evangelickému týdeníku Kostnickým jiskrám, kterou svým předplatným
každoročně vyjadřujete. Nebylo možné si nevšimnout, že v posledních letech
nejsme schopni z ekonomických důvodů vydávat obvyklých 44 čísel. Také v roce
2007, i když jsme získali nějaké peníze z jiných zdrojů, jsme nedostáli očekává-
ní v počtu vydaných čísel. Je potřeba přiznat, že i tento snížený počet vydaných
čísel je možný jen díky těm, kteří hradí celoroční předplatné, i když pak neplatí,
že číslo je za 10 Kč, ale asi za 12 Kč. Uvádíme to, co si dokážete jistě sami spočí-
tat. Ale z praktických důvodů by nebylo řešením zvýšit cenu za jednotlivé číslo,
protože bychom na tom, kvůli vztahu k jiným subjektům, ztráceli ještě více.
Proto se velice omlouváme, že nedostáváte za své peníze očekávaný počet čísel.
Tím více vám, kteří i nadále pomáháte tímto solidárním způsobem udržovat
vydávání Evangelického týdeníku, vyslovujeme své upřímné poděkování za vaši
věrnost, obětavost a shovívavost. 
Ani tento rok (např. kvůli zvýšenému poštovnému a zvýšené dani o 4 %) nebu-
de snadný. Doufáme však, že jej budeme moci absolvovat alespoň v rozsahu
uplynulých let a že na jeho stránkách najdete celou řadu zajímavých informací,
podnětných zamyšlení a užitečných článků.
S bratrskými pozdravy

Bohumil Kejř, předseda KJ a Ladislav Mečkovský, redaktor ET-KJ


