
IZAJÁŠ 40, 26-31
Kdo by neznal únavu, pocit bez-
moci a zklamání, který bývá často
spojen s myšlenkou: „Bůh na mě
zapomněl. Bůh mě přehlíží"? Ten-
to pocit doléhá na jednotlivce i na
Boží lid. Prorok skleslé povzbuzu-

je: „Podívejte se na Boží dílo! Kdo
to všechno stvořil? Odhlédněte od
všeho skličujícího a pozdvihněte
svou hlavu vzhůru, to vás přivede
na jiné myšlenky. Vždyť „Bůh,
který vesmír řídí a dbá i na svit
hvězd, má v péči také lidi, je vůd-
cem v spleti cest."
Skepse a sklíčenost zastírají vzpo-
mínky na Boží skutky, které nám
Hospodin již dříve prokázal.
Prorok svému lidu říká: „Cožpak
nevíš? Cožpak jsi neslyšel? Což-
pak si už nevzpomínáš na to, jak
tě Bůh vedl? Jak vás vysvobozoval
z rukou nepřátel, vedl ve spleti-
tých situacích, nasycoval a napájel
na poušti, odpouštěl vaše viny?
Jestliže vám Bůh v minulosti pro-
kazoval dobro, můžete se spoleh-
nout, že vám svou pomoc neode-
pře. Hospodin nevyčerpal svou
dobrotu a milosrdenství. On není

zemdlený a unavený. Není v kon-
cích se svými možnostmi."
Únava a skleslost zamlžují vidění
víry, Bůh se nám pak jeví jako
slabý, malý, unavený a neschop-
ný. Ale skutečnost je jiná. My se
unavíme, Bůh však nikoliv. Často
nevíme, jak dál, ale Bůh to ví. Jsme
schopni myslet jen v krátkodobé
perspektivě, ale Bůh může pře-
hlédnout veškerý čas. Narážíme
na hranice svého rozumu, ale Boží
rozumnost nelze vyčerpat. Bůh je
mnohem větší než všechny pro-
blémy, které nás unavují a otravu-
jí. On je větší než všechno, co nás
ohrožuje. Proto ti, kdo v něj dou-
fají, nejsou odkázáni na své mož-
nosti: „nabývají nové síly; vznáše-
jí se jak orlové, běží bez únavy,
jdou bez umdlení."

Daniel Tomeš, 
farář ČCE Lanškroun
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Bůh není znavený (k neděli Quasimodogeniti)

Tak se při potkání zdravili athénští
občané. Apoštol Pavel se to o nich
dověděl, když se na své druhé mi-
sijní cestě procházel jejich městem.
Něco nového bylo pro ně drogou:
"Ničemu nevěnují tolik času, jako
tomu, že vykládají a poslouchají ně-
co nového." (Sk 17,21) Zdá se, že tu
drogu vyrobilo pro sebe celé lid-
stvo. Přinesla mu mnoho dobrého 
v mnoha oblastech jeho života.
Není tu místo, abychom je vyjme-
novali, snad stačí, když porovnáme
způsob cestování. V prvním století
apoštol potřeboval několik dní, aby
se dostal z Jeruzaléma do Říma.
Dnes v 21. století je to otázka něko-
lika hodin. Touha po novém má i
svou odvrácenou, temnou, smrtel-
ně hrozivou tvář. Televize S (Spec-
trum) nám poskytuje dost znepo-
kojivých informací o tom, jaké no-
vé, účinné zbraně má lidstvo - nej-
prve jen jedna jeho část - k dispozi-
ci. Apoštol ovšem měl na mysli, co
nového se objevilo ve vztahu člově-
ka k Bohu, neboť na něm všechno
ostatní záleží.
"V uctívání bohů jste velice horliví,"
tuto poklonu složil Athéňanům Pa-
vel. Ale místo aby vplul do tohoto
trendu a připojil k jejich bohům
ještě svého boha, nazval jejich nábo-
ženskou horlivost neznalostí, které
je třeba litovat a obrátit se k Bohu,
jenž bude soudit celý svět skrze
muže, kterého vzkřísil z mrtvých.
Už bylo dost náboženství, teď na-
stala poslední doba, jejímž dosud
skrytým Pánem je Ježíš Kristus!
Athéňané se tomu zasmáli a svět
zůstává všenáboženskému trendu
věrný dodnes. Oproti Athéňanům a
celému světu, který pomíjí, patří
věčná památka jménům Dionysia 

z Areopagu a ženy Damaris a s
nimi ještě jiným, kteří uvěřili dobré
zprávě o jediném Bohu a jeho Synu,
Ježíši Kristu (Sk 17,34).
Jsem nevýslovně rád, že k těm "ještě
jiným" jsem byl připojen svatým
křtem. Jsme dohromady malé stá-
dečko, ale Bohu se zalíbilo dáti mu
KRÁLOVSTVÍ. To je teprve konec
toho athénského příběhu.
Vraťme se z Athén k nám, do České
republiky. I tu je něco nového.
Lidové noviny, ba i Kostnické jiskry

píší o trendu a mainstreamu s tako-
vou samozřejmostí, že přece každý
ví, o čem je řeč. Obě ta slova vyjad-
řují skoro totéž, trend je směr, jímž
se věci vyvíjejí a mainstream je jeho
hlavní proud. Základním heslem
obou je: nic není definitivní, vše je v
pohybu, nic neplatí na věky. Bible
nám však majestátně zjevuje, že
Bůh přemohl chaos, stvořil svět a
dal mu zákony, které sám nepřekro-
čí (Ž 146,6). Bůh je Bohem pořádku.

Václav Krása, předseda Národní rady osob se zdravotním postiže-
ním České republiky, upozornil veřejnost, že přibližně dvaceti
procentům osob v ústavních zařízeních sociální péče schází dosta-
tek finančních prostředků na jejich přístup ke zdravotní péči - a
dokonce i na běžné hygienické prostředky. Reakce médií bylo
poskrovnu, komentáře mizivé. K oněm dvaceti procentům dotče-
ných klientů zařízení můžeme oprávněně přičíst spoustu seniorek
a seniorů mimo zdi ústavů, kteří se potýkají s podobným problé-
mem. Nemusí se nám to líbit, je to prostě objektivní fakt. 
Všimněme si však něčeho jiného, co s tím úzce souvisí. Otázky,
které bychom nejraději zahnali, vyvstanou neodkladně znova. Co
ještě jiného bolestně schází seniorkám a seniorům v domovech,
ústavech, penzionech, když zaplatí základní platbu za bydlení,
stravu a veškerou péči, které se jim dostává? Ne samými léčivy,
vitamíny a kosmetikou živ je člověk. Také zachováním lidské
osobnosti, individuality, důstojnosti. Pro nejednoho člověka je
těžké mít život vymezen strohými pravidly ústavu, do něhož byl
začleněn. Jde o to, co dotyčného dělí od normálního života, na
který býval zvyklý. Nedostižnou metou může být návštěva přátel
na druhém konci republiky, koupě dárku. Nesnází dojíždění do
kostela v sousedním městě. Pěstování oblíbeného „koníčka",
který něco stojí. Návštěva kina, divadla, kavárny, pořízení nové
knihy. Leccos by každý snadno doplnil podle svého. Pomiňme
návrh „ať se děti postarají". Dítka také mohou, nebo nemusí
dotyčným vytrhnout trn z paty. Jeden je nemá, druhý má, leč
nesolventní, třetí mí dítka daremná. Někomu může bránit i
hrdost. Nám ovšem jde o standardní přístup. A to není vůbec
málo. Co hůř, je to nad rámec zájmu společnosti. A přiznejme si,
nejspíš i nad její možnosti. Sotva se lze spokojit tím, že klienty v
ústavech již nikdo neosloví(?) dědo, babi – a netyká jim a oni
nemusí žít na vícelůžkových pokojích. Pojištěnecký a sociální
systém je ohromným pokrokem, ve starověku jej nebylo. Šikovní
lidé v Izraeli se i tak dokázali vyhnout péči o jim svěřené osoby
tím, že určité prostředky prohlásily za dar chrámu, „korban". A
měli alibi. O nic víc se už starat nemuseli.

Jan Kašper

Korban aneb 105 % alibi

Co je nového?

ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

AKTUALITA

Když se tak kolem sebe dívám a sle-
duji názory lidí, tak stále více nabý-
vám dojmu, že rozum asi padá z
Nebe. Na první pohled se zdá, že se
svět hemží odborníky typu brouk
Pytlík, kteří všechno vědí a všemu
rozumí. A vůbec nejhorší na tom je
situace, kdy má člověk o sobě pře-
vysoké mínění jen proto, že je mo-
mentálně v politické funkci, vydělá-
vá hodně peněz anebo si zakládá na
tom, že je duchovní. To mnohdy
vede k tomu, že se takoví vedoucí
obklopují ve sborech, stranách či
firmách spolupracovníky, kteří ne-
oponují a svými schopnostmi ne-
ohrožují jejich postavení. Pokud se
někomu něco nelíbí, může přece
odejít, ne?
Na první pohled logické, že? Vždyť
se stále volá po respektování autorit!
Položme si však otázku: "Kam to
půjde s organizací, když se šéf opírá
o ty, kteří jsou podle jeho názoru
méně schopní, než je on sám?" Před

dvěma lety jsem měl možnost trávit
prázdniny v Kanadě, kde jsem se
naladil pozitivními dojmy. Oslovilo
mě zejména vyprávění o tom, jak
tam není problém, aby se například
manažer obchodního centra přátel-
sky pobavil s uklízečkou, jak jí práce
jde. Zdánlivě nedůležitý detail,
ovšem zkuste v Čechách najít dopl-
ňovačku zboží do regálů v hyper-
marketu, která je úsměvná, friendly
a má svou práci ráda. V jednom pří-
padě si nadřízený podřízených váží,
ve druhém předpokládá vyhazov
po třech měsících. Civilizační rozdíl
je zde patrný.
Stejným extrémem je smýšlení, kdy
jsou ti dole skálopevně přesvědčeni,
že ti nahoře jsou totální hlupci. Pro
takové mnohdy bývá kompenzací
výplata. Ostatně za peníze se dá
snést skoro všechno. Ovšem, co si
má počít třeba Církev, kde se větši-
nou dělá zadarmo? Někteří pastoři

Stůjme nohama pevně na zemi

Dokončení na str. 4

Dokončení na str. 2

TRŽNÍ NABÍDKA
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EVANGELICKÁ CÍRKEV HLEDÁ 525 LIDÍ, OCHOTNÝCH PŘIJMOUT
11. LISTOPADU KŘEST
(Eisleben, Německo) Celkem 525 lidí ze všech zemí světa, ochotných při-
jmout 11. listopadu tohoto roku křest, hledá evangelická církev k oslavám
525. výročí dne pokřtění Martina Luthera. Podle možností by měla být co
největší část těchto lidí pokřtěna, stejně jako zakladatel protestantismu,
právě v kostele sv. Petra a Pavla v Eislebenu, rodném městě Martina Lut-
hera. "Nemíníme inscenovat masový křest, jen nabádat lidi k podniknutí
kroku do křesťanského života", sdělila evangelická farářka města Eisleben
Claudia Bergmann, podle které by se kandidáti na slavnostní křest museli
neprve podrobit obvyklé instruktáži, uvedl server aktualne.sk.

(ath)
VALDIČTÍ VĚZNI OBDRŽELI PŘI KOMORNÍ SLAVNOSTI SPECIÁLNÍ VÝTISK
BIBLE, URČENÉ PRO VĚZEŇSKÉ KAPLE
V úterý 11. března obdrželi valdičtí vězni při komorní slavnosti jeden
speciální výtisk Bible z těch, které jsou určeny pro vězeňské kaple 
v České republice. Česká biblická společnost a Vězeňská duchovenská
péče předaly tyto Bible všem vězeňským kaplanům. Každý výtisk obsa-
huje název věznice, pro kterou je určen a má rovněž volné listy, jež
poslouží pro zápis kroniky daného zařízení. "Bible máme, používají se,
ale neměli jsme jednu Bibli, která by byla pro konkrétní věznici určena,"
objasnil hlavní kaplan na tiskové konferenci přítomným novinářům
záměr tohoto činu. „Je to především symbolická funkce takového daru.
Naznačuje, že vězení není místo, které je vyloučeno ze společnosti, a
vůbec že není místo, které je vyloučeno z oblasti lidských vztahů,"
dodal Pivoňka. Vězeňská duchovenská péče předpokládá, že „vnesení"
této zvláštní Bible do jednotlivých vězeňských kaplí může být vhodnou
příležitostí k připomínce potřebnosti duchovní služby v rámci hledání
cesty odsouzených zpět do života společnosti. Bible budou používány
církvemi navštěvujícími jednotlivá zařízení s výjimkou Svědků
Jehovových. Ti mají vlastní text, upřesnil při úterním uvedení Bible do
kaple věznice Valdice Aleš Jaluška, farář Církve československé husitské 
z Lomnice nad Popelkou. Během duchovního odpoledne vystoupila
hudební skupina Náhodná setkání složená z vězňů.

(ath)
PŘED 65 LETY NACISTÉ KRVAVĚ ZLIKVIDOVALI ŽIDOVSKÉ GHETTO V KRAKOVĚ
ČTK (Krakov/Praha). Při likvidaci židovského ghetta v polském Kra-
kově nacisté před 65 lety, 13. března 1943, připravili o život nejméně
1000 osob. Perzekuce židovských obyvatel Krakova začala hned po
obsazení města v září 1939. Synagogy byly uzavřeny a v květnu 1940
zahájili nacisté masivní deportaci židů z města: z 68.000 židů, kteří ve
městě žili před válkou, jich v Krakově zůstalo jen asi 15.000. 
Krakovské ghetto bylo oficiálně zřízeno v březnu 1941. Židé bydleli za
zdmi v naprosté izolaci od zbytku města. Deportace židů z ghetta do
okolních koncentračních táborů začala v květnu 1942 a 13. března 1943
nařídil nacistický velitel Amon Goth celkovou likvidaci ghetta: asi 8000
lidí bylo odvezeno do pracovních táborů a přes 1000 zabito v ulicích
ghetta. Zbývající byli převezeni do Osvětimi. O svém mládí v tomto
ghettu vyprávěl ve své vzpomínkové knize režisér Roman Polanski.

(juml)
V NIZOZEMSKU VYHLÁŠENA PROTITERORISTICKÁ POHOTOVOST KVŮLI FILMU
O ISLÁMU
ČTK (Den Haag). Nizozemská vláda zvýšila v zemi protiteroristickou
pohotovost na druhý nejvyšší stupeň kvůli potenciální hrozbě útoků,
které by mohlo vyprovokovat chystané uvedení protiislámskému filmu.
Jeho tvůrcem je nizozemský krajně pravicový poslanec a úřady předpo-
kládají, že snímek, v němž je údajně demonstrativně pálen i korán,
vyvolá odpor muslimů nejen v Nizozemsku, ale i v dalších zemích. 
Nizozemská média dávají zvýšené nebezpečí také do souvislosti s ne-
dávným rozhodnutím Haagu prodloužit vojenskou misi na jihu Afghá-
nistánu. Stejný stupeň pohotovosti jako nyní platil v Nizozemsku napo-
sledy před čtyřmi roky po vraždě kontroverzního režiséra Thea van
Gogha islámským radikálem.
Autorem patnáctiminutového snímku je populistický poslanec Geert
Wilders, jehož Strana pro svobodu (PVV) má devět ze 150 parlament-
ních křesel. Již dříve prozradil, že jeho film Fitna (Rozvrat) dokáže, že
korán je "hrůzná a fašistická kniha". Podle Wilderse tato svatá kniha
islámu inspiruje netoleranci, vraždění a násilí. Již dříve požadoval, aby
byla zakázána, a přirovnal ji k Hitlerově Mein Kampfu.

(juml)

Po třicetileté válce roku 1648 obdr-
žel lyské panství generál Jan
Špork. Byl samozřejmě římským
katolíkem, jeho druhá manželka
Eleonora ovšem vyrostla jako lute-
ránka. Až při sňatku musela pře-
stoupit na katolickou víru. Právě
tato Eleonora se posléze stala mat-
kou Františka Antonína Šporka.
Ten spravoval lyské panství od
roku 1684 až do své smrti v roce
1738. František Antonín Špork je
znám svou svobodomyslností. Ta
mu dovolovala přátelit se s neka-
tolíky a ve své lyské tiskárně vy-
dávat i literaturu, která neobstála
před dobovou cenzurou. Ačkoli
Šporka vychovávali jezuité, nevy-
cházel s nimi dobře. Roku 1712 mu
zavřeli jeho lyskou tiskárnu a roku
1729 mu zabavili jeho knihovnu.
Špork byl dokonce krátce v Praze
uvězněn. V následujícím roce
vyslechl obžalobu z kacířství a je-
ho šíření. Návrh trestu obsahoval
konfiskaci majetku a doživotní
vězení. Nakonec byl Špork v roce
1733 odsouzen k pokutě 25 000
zlatých a úhradě soudních výloh.
Nejsou známy případy, že by F. A.
Špork na svém panství proti taj-
ným evangelíkům nějak aktivně

vystupoval. Iniciativa v jejich potí-
rání není doložena ani u jeho ná-
stupce, Františka Kristiána Sweerts
Šporka, který spravoval lyské
panství od r. 1738 až do vydání
tolerančního patentu.
Z jeho doby se však už zachovaly
o situaci tajných nekatolíků na lys-
kém panství konkrétní zprávy.
Pocházejí z archivního fondu dě-
kanského úřadu, archivu Augusti-
niánského kláštera a Radního pro-
tokollu. Nejstarší zdokumentova-
nou událostí je rozsáhlé vyšetřo-
vání tajných evangelíků v roce
1747. Podnět k němu dalo zjištění,
které zde učinila jezuitská misie 
s osobní přítomností Koniáše. Na
panství byly provedeny domovní
prohlídky a u devatenácti osob by-
ly nalezeny kacířské knihy. Místní
historik, katolický katecheta Vojá-
ček, pramenný materiál komentu-
je takto: "Z protokolů je jasno, že
lyský farář Werner i jeho kaplan P.
Podivín ze zdejšího augustinián-
ského kláštera zacházeli s kacíři
docela slušně, jako by jen chtěli
vyhověti liteře zákona." Pozoru-
hodná je i další Vojáčkova po-
známka: "Kdo dobře dopadl na
faře, měl vyhráno, ale přísnější

výslechy a rozsudky byly před
světskými úřady." I farář Veselý,
který v Lysé působil od roku 1755,
se vůči tajným nekatolíkům cho-
val značně nestandardně. Vojáček
píše, že za něj "nebylo na hledání
kacířů čas". Zato však, pokračuje
Vojáček, "je všude plno vojenských
křestních zápisů – samí lutriáni."
V tu dobu už mohli nekatolíci
sloužit v císařské armádě a zdá se,
že si Lysou volili jako vhodné
místo pro křty svých dětí. Jistě 
k tomu měli důvod. Přítomnost
evangelických vojáků nemohla
zůstat na místní tajné evangelíky
bez vlivu.
Ve vyhledávání "kacířů" se pokra-
čovalo až roku 1761. Nikoli ovšem
z místní iniciativy. Nařídil to arci-
biskupský misionář. Farář Deml,
který v Lysé tehdy působil, přitom
na jaře ve svém hlášení psal, že "na
jeho osadě není lidí kacířských ani
podezřelých". Ale konzistoř lys-
kým farářům nevěřila. Roku 1770
byly pro podezření z kacířství
vyslýchány dvě osoby. Vojáček
tyto výslechy komentuje slovy:
"Zase to všechno dobře dopadlo."
V roce 1774 bylo vyslýcháno 16

Z církví u nás i ve světě Sametová protireformace 
na lyském panství

(Mk 11,1-14)
Evangelista Marek popisuje, jak
Ježíš poslal dva ze svých učedníků
pro oslátko. Ježíš a učedníci byli ještě
před Jeruzalémem a právě se mělo
naplnit proroctví Zachariáše: „Hle, 
k tobě přichází tvůj král, ospravedl-
něný a vysvobozený, ponížený, je-
doucí na oslu, na oslátku, na osličím
mláděti." (Za 9,9) Ti dva vyslaní ma-
jí říci majiteli zvířete jednoduše:
„Pán je potřebuje". Tato věta stačí,
aby lidé – jakoby pod mocí už těch
nových událostí – dovolili oslátko
vzít. – Ale jaké to nové události oče-
kávali lidé? Král – Pomazaný Hos-
podinův - přijde. A co udělá?
Znovu vybuduje to ztracené králov-
ství Davidovo, kdy pohané budou
podřízeni, Římané vyhnáni a Boží
král bude poslušný vůči Bohu a
pevný před nepřáteli? – Anebo už
přichází ten zlom, kdy se zjeví Boží
soud „nad pronárody" a začne jiný,
nadpozemský věk?
Ježíš sedí na oslu. Někteří z Ježíšo-
vých fanoušků prostírají na zem
pláště, jiní zdobí cestu květinami a
palmovými ratolestmi. Lidé před
Ježíšem i za ním volají Hosana – to
své „pomoz již" – a ještě: "Požehna-
ný, který přichází ve jménu Hos-
podinově, požehnáno buď králov-
ství našeho otce Davida, které při-
chází!"… Ježíš vjíždí do Jeruzaléma
a ví, že nepotrvá dlouho a tito nad-
šenci budou pořádně zchlazeni…
Ví, že cesta se zužuje a že tyto jásavé
tváře na ní nezahlédne. Cesta se
zužuje tak, že v samotném Jeruza-
lémě už ho nikdo nevítá, ba nere-
gistruje. Před chrámem má u sebe
už jen těch pár učedníků. Po velikém
haló u vstupní brány najednou nezá-
jem. Jen běžný halas orientálního
města. Jeruzalém je jeho přítomností
nedotčen. 
Ježíš vrací osla a vchází do chrámu.
Prochází celý komplex a nikdo mu
nevěnuje pozornost. „Prohlíží si

všechno" jako neznámý, jako turista
v chrámu sv. Víta… On, Ježíš Kris-
tus, je Pánem všeho, ale to všechno,
to svaté město, ten chrám, kde sídlí
Bůh – ten centrální nerv kultu se
svými svátky, očišťováním /a k to-
mu lomoz, rumrajch, hašteření/ - to
všechno o Ježíše nemá zájem, to
všechno je k němu lhostejné! Ježíš se
nachází spolu s učedníky v tomto
svátostném prostoru, a nic se neděje.
Ani lidé ani kameny nevolají. –
Falešné naděje, falešný kult, obrov-
ské zdi, obrovský šum kolem! A
Ježíš - uprostřed svých dvanácti jako
třináctá nula!
Z tohoto Markova obrazu naznače-
ného několika slovy čiší cizota, pro-
past mezi Ježíšem a Jeruzalémem, a
až i jakási Ježíšova bezvýznamnost.
Vždyť koho oslovuje Ježíš, ten Velký
prorok? Jen chudáky a lůzu tam za
hradbami, mimo to velké město!
Když si Ježíš vše prohlédne, den
končí. Protože je večer, odchází Ježíš
s dvanácti z chrámu a z Jeruzaléma
pryč, do Betanie. Nevíme, na co kdo
cestou myslel, a ani nevíme, jestli (a
o čem) spolu mluvili. Možná po té
znervózňující prohlídce mlčeli. Ale
možná Ježíš s nevolí už teď večer
nazval chrám doupětem lupičů…
Betanie je bydlištěm Marie, Marty,
Lazara. Šli k nim? Snad. Dostali něco
k jídlu, ale moc toho být nemohlo,
protože hned druhý den, při návra-
tu do Jeruzaléma, Ježíš dostává hlad.
Odnese to fíkovník. Ježíš ho vidí 
z dálky, jde k němu, nic nenalézá:
"Ať z tebe už navěky nikdo nejí ovo-
ce!" – Fíkovník usychá…
Těžko si budeme myslet, že Ježíš se
rozzlobil na fíkovník proto, že „mi-
mo čas fíků" nenašel na něm svači-
nu. – Byla to jiná zlost, která vedla
Ježíše k tomuto činu, podobenství.
Zlost nad nevěrným Izraelem strávi-
la Ježíše – tak jak to čteme jinde:
"Horlivost domu tvého snědla mne."
(A dodejme – i fíkovník.)

Teď přichází na řadu chrám. Hlad –
nehlad. Ježíš vyžene prodavače a
penězoměnce.
Je těžké být člověkem – vždyť doma
jsme někde jinde. Ještě těžší je být
prorokem. (Jeremiáš po všech útra-
pách: „Proklet buď den, kdy jsem se
narodil!") Ale ještě těžší je být tím
Velkým prorokem, kterého očekáva-
ly celé generace. Vždyť musí krok za
krokem, neustále, kazit lidem jejich
radosti. – A také je těžké a tíživé
všechno si zde v tomto chrámu pro-
hlížet a vědět, že nezůstane kámen
na kameni, že Boží soud se blíží. –
Ale ještě těžší je být Synem člověka,
který přišel, aby dal svůj život za
mnohé. „Smutná je má duše až 
k smrti," říká nakonec Ježíš, i když
věděl, že to bude muset jednou při-
jít.
Evangelista Marek nás nešetří. Ne-
mluví o nadčlověku. Ukazuje Ježíše
i unaveného, hladového a osamoce-
ného. Určitě však ví, co dělá. Ne-
bude ani náhoda, jak Marek nechá
vyznít Ježíšovu prohlídku chrámu.
V Markově spisu nacházíme takto
syrové pozvání na úzkou cestu za
tím, kdo zde a takový byl – a kdo
zmizel. Ničím nám tu cestu nezkráš-
luje, neopájí nás rychlými sliby. O to
víc nás, čtenáře, ovšem provokuje
„zmrtvýchvstalý" Ježíš, který čeká
své učedníky v Galileji.
Marek k tomuto zvláštnímu konci
svého díla nic nedodává. Syn člově-
ka musel trpět. Musel být zabit – a
také se to stalo. A co dál? Nic.- Jen
jedno slovo: běžte za ním, šel na-
před!. Je jen jedno povzbuzení u
Marka: čiňte pokání a věřte té zprá-
vě mládence z hrobu, totiž že ten
ukřižovaný byl vzkříšen. Odešel do
Galileje mezi pohany. Tam ho uzříte.
A budete mu turisté po celém světě
– až do skonání světa. Neboť není
žák nad svého učitele.

M. Šusták

Budete mu turisté
NAD BIBLÍ

či faráři si na nic nehrají a řídí spole-
čenství jako spolupracující tělo
Kristovo při úctě i k té své nejpo-
slednější ovečce. Jiní se možná více
než o lidi ve sboru opírají o úřad,
který jim byl svěřen, o své vzdělání,
o biskupa nebo jiného nadřízeného
apod. Naopak, mezi laiky se to často
hemží polobohoslovci a znalci růz-
ných oborů, kteří sice nemají čas
danou věc dělat, ale vědí, jak by se
měla nejlépe dělat.
V Kanadě jsem si také všiml, že 
v kostele potkáte třeba několik set
věřících, kteří možná z našeho po-

hledu připomínají obyčejné lidi. O
teologii se s vámi moc nepobaví, 
v případě zájmu vám doporučí ně-
koho, kdo vám to vysvětlí, ale zato
vás pozvou na gril anebo na chatu,
příjemně se s vámi pobaví. Neděle
se tráví odpočinkem, běžnou záleži-
tostí je třeba rodinný den, kdy jsou
spolu rodiče, děti a přátelé. Asi už
nemám, co bych dodal. Snad jen to,
že bych si přál, aby nejen česká
církev, ale i celý náš národ se nau-
čil stát nohama pevně na zemi a
žil v atmosféře porozumění a vzá-
jemné úcty.

Ivo Kraus

Stůjme nohama pevně na zemi
Dokončení ze str. 1

Dokončení na str. 4



Není krásnějšího svědectví víry
Žida než dokument, skrytý v prázd-
né láhvi od petroleje v jednom z po-
kojů varšavského ghetta mezi suti-
nami kamenů a lidskými pozůstat-
ky. Napsal ho jeden Žid během po-
sledních hodin svého života v hoří-
cím ghettu. Zasluhuje, aby se stal
posledním slovem teologického
problému naší generace.

Varšava 28. dubna 1943
Já, Jossel Rakover z Tarnopolu, po-
tomek zbožných a čestných před-
ků, píši tyto řádky v okamžiku,
kdy Varšavské ghetto je v plame-
nech. Dům, ve kterém píši, je jed-
ním z posledních domů, který ne-
byl plameny dosažen. Již před
mnoha hodinami byla na nás za-
měřena strašná dělostřelecká palba
a stěny kolem mne se řítí jako kra-
bičky od sirek. Zanedlouho i dům,
ve kterém jsem, se stane tím, čím
ostatní domy v ghettu: hrobem
svých obránců a obyvatel.
Je mi čtyřicet let a když se dívám
zpět na uplynulá léta, mohu říci 
s jistotou, pokud je člověku možné
být si něčím jist, že jsem vedl pocti-
vý život. Nemohu říct po všem, co
jsem zkusil, že můj vztah k Bohu se
nezměnil; ale jsem schopen říci 
s naprostou jistotou, že jsem pyšný,
že jsem Žid, protože je velmi těžké
být Židem. Věřím, že být Židem
znamená být bojovníkem, plout
věčně proti proudu lidského zla a
rozkladu. Žid je hrdinou trýzně-
ným, je mučedníkem.
Snad řekneš, že otázkou teď není,
zda jde o odměnu nebo trest, ale
spíš o skrytí Tvé přítomnosti, aby
se vysvětlilo, proč lidská stvoření

jsou odevzdána do moci zlých lidí.
Ptám se Tě, však, Bože, jednu otáz-
ku, která mě spaluje: Co všechno se
ještě musí stát synům Izraele, abys
se nám zjevil znovu?
Cítím, že musím k Tobě mluvit
otevřeně. Teď více než kdykoliv
jindy v naší historii nekonečného
utrpení, pokoření a ponížení, my,
kteří jsme nyní rozšlapáni jako
hmyz, pohřbíváni živí a páleni za
živa, hubeni po milionech, máme
právo vědět: jak dlouho můžeš být
tak trpělivý?
Říkám Ti to, protože v Tebe věřím
víc než kdykoliv. Já nyní vím: Ty jsi
můj Bůh. Ty určitě nemůžeš být
jejich Bohem, protože jejich strašli-
vé činy jsou výrazem zpustlé bez-
božnosti. Jestliže ti, kteří mne nená-
vidí a vraždí, jsou tak temní a zlí,
potom já musím být někým, kdo
trvale nese něco z Tvého světla a
dobroty.
Smrt už nemůže čekat. Musím
skončit s psaním. Střelba se stává
řidší. Naši hrdinští obránci padají
jeden za druhým. Varšava, ta velká,
krásná, to město plné bázně před
Bohem, Varšava židovská, umírá.
Slunce zapadá a děkuji Ti, že ho už
nikdy neuvidím. Mohu vidět z ok-
na, že nebe je rudé jako kaluž krve.
Za velmi krátkou dobu budu se
svojí ženou a dětmi a miliony těch,
kteří zahynuli, ve světě, kde vše je
dobré, ve kterém není pochyb, ve
kterém Bůh je jediným a nejvyšším
vládcem.
Umírám s mírem, ale ne spokojen,
zasažen, ale ne v zoufalství. Umí-
rám s vírou v Boha. Jdu za ním, i
když on mě od sebe odstrčil. Do-
držoval jsem Micvot, přestože jsem

byl trestán. Miloval jsem Jej, i když
On nás potlačil na nejnižší stupeň,
kde jsme se stali opovrhovaným
stádem mezi národy.
Můj rebe nám říkával historku o Ži-
dovi, který unikl před španělskou
inkvizicí. V malém člunu konečně
připlul ke skalnatému ostrovu.
Moře bylo rozbouřené, počasí hro-
zné. Udeřil blesk a zabil jeho ženu.
Strašná vlna smetla do moře jeho
dítě. Sám, nahý a bosý, zastrašený a
zničený dosáhl ostrova. S posled-
ním zbytkem síly obrátil oči k nebi
a řekl: Hospodine na nebesích,
utekl jsem sem, abych byl schopen
plnit Tvoje přikázání a posvětit
Tvoje jméno. Ale Ty děláš všechno,
abych opustil svoje náboženství.
Jestliže si Ty myslíš, že uspěješ a že
mě odvrátíš z pravé cesty, prohla-
šuji Ti, Bože můj a Bože mých otců,
že k tomu nikdy nedojde. Můžeš
mě potlačit; můžeš mi vzít to nej-
dražší. Můžeš mě trestat až k
samotné smrti. Já budu v Tebe
důvěřovat vždycky. Já zůstanu
Židem a nic na světě mě neodradí.
To jsou též moje poslední slova. Nic
se nezmění. Učinil jsi vše, abych Tě
zapřel, abych v Tebe nevěřil. Já ale
umírám tak, jak jsem žil – se skálo-
pevnou vírou v Tebe.
Šemá Jisroel Adonaj Elohejnu Ado-
naj echod – Slyš Jisraeli, Hospodin
je náš Bůh, Hospodin je jediný.

(Překlad z knihy Jewish History and
Culture, Rabi Benjamin Blech. 
Sloha Books, New York 1999)

Přeložil Ing. Petr Hermann
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Dopis Bohu
O necírkevním „křesťanství" ve filmové fikci
Stále častěji se v euroamerické filmové tvorbě objevuje nota novodobé-
ho odstupového hnutí od církve jako organizace intrikového, až mafi-
ánského charakteru, která staví na lžích. Jako by nám chtěli tvůrci těch-
to filmů sdělit: Do 3. tisíciletí vstupme už konečně bez církví! Bez ohle-
du na to, zda svá díla vydávají za úsměvnou fikci či vážně míněnou vý-
zvu, působí sama tato díla dojmem, o kterém jejich tvůrci jistě vědí. 
Z těch posledních v Čechách známých uvedu pro představu filmy Stíny
mrtvých (The Body, režie J.McCord, 2001) či Šifra mistra Leonarda (The
Da Vinci Code, režie: R.Howard, 2006). V obou filmech vystupuje cír-
kev, která brání odhalení pravdy a fanaticky usiluje o udržení si svého
totalitního mocenského postavení. Vědecká pravda ji v podstatě nezají-
má. Drží se zuby nehty tradic či iluzí, těmi totiž může prostinké věřící
lépe ovládat. V prvním z výše uvedených filmů je v Jeruzalémě objeve-
no pohřbené tělo ukřižovaného člověka a všechno nasvědčuje tomu, že
se jedná o tělo Ježíšovo. Církev (Vatikán) vyšle svého agenta, aby věc
vyšetřil a případně zamezil šíření hrůzného závěru, že Ježíš z mrtvých
nevstal. Víra milionů věřících, která by jinak byla ohrožena, je podává-
na jako lepší milosrdná lež, se kterou církevní instituce stojí a padá.
Druhý filmový příběh už církev představuje jako mafii, zvláště ve ztě-
lesnění jejího nástroje v podobě organizace Opus dei jako tajné služby.
Ta má za úkol zamezit šíření dlouho utajované „pravdy", že Ježíš měl
děti a že Ježíšova rodina v potomcích dosud žije a schází se. Fikce toho-
to druhého příběhu je obludnější v tom, že dle ní církev po celá dvě tisí-
ciletí o tajném Ježíšově rodu věděla, ale už od prvních koncilů dělala
všechno pro to, aby veškeré důkazy k tomu zlikvidovala. V obou fil-
mech je jasně položen důraz na Ježíšovo lidství: Jeho tělo leží v hrobě
jako tělo kteréhokoliv jiného člověka. Jako muž chtěl mít ženu a děti, a
tak je také měl; bylo to přirozené, jen fanatická církev potřebovala jiný
scénář, a tak Ježíše obožštila legendami. Předem nepoučený divák pak
odchází přesvědčen, že církev jako tradiční instituci je třeba opustit,
protože jinak se člověk nestane skutečně svobodným a nevymaní se 
z jejích lží a iluzí , pakliže v církvi dosud byl. Jestliže v ní hloupou ovcí
nebyl a není, může být jedině rád. 
Vedle takovýchto dobrodružných, až hororových filmů vídáme tu a tam
i podobně laděné komedie. Český divák mohl např. zhruba před 10 lety
zhlédnout jinak už poněkud starší snímek Život Briana (Life of Brian,
režie: Terry Jones, 1979). Tímto snímkem jako by se rozmazlené ostrov-
ní dítko poněkud neomaleně loučilo s primitivní matkou církví a vůbec
s tradičním vypjatým křesťanstvím a volilo střízlivě uvolněnou víru 
v pokrokového člověka a jeho přirozenost. 
Nejsmutnější na tom celém je, že právě u nás je spousta lidí, zvláště
mladších, kteří se takto s církví a tradičním křesťanstvím setkávají vů-
bec poprvé, kromě toho, že tu a tam viděli u cesty kostel či slyšeli o
knize jménem Bible a pod. A takovým divákům pak nezbývá nic jiného
než iluzorní víra, že křesťanství se obejde bez církve obecné, a dokonce
i bez Boha, který se stal člověkem, a přece Bohem zůstal. Namísto toho
je jim nabízena víra ryze pokrokově humanistická a individualistická,
která se podobá spíše ztracenému zrnku písku uprostřed pouště. Všech-
ny takto věřící to spojuje, že jejich víra je tím zrnkem písku a že jich je
naštěstí hodně, ale neuvědomují si, že na takové víře není možné stavět.
Kdo z nich má čas zkoumat, zda tzv. vědecké argumenty výše uvede-
ných filmů mohou obstát v odborné nefiktivní diskusi! A tak jim zbývá
jen dojem: Potkáš-li tradičního církevníka, je jistější mu nedůvěřovat!
Byl obelhán, či vědomě obelhává tebe. Tím my církevníci vstupujeme
na misijní pole, na kterém je velmi těžké obstát. Nesmíme totiž držet 
v ruce ani Bibli, protože tu už kdysi zcenzurovala a pro své potřeby zfal-
šovala církev. 

Adam Balcar

Recenze

„Který slib se opravdu musí dodr-
žet?" Až na druhém místě v pořadí
se v nedávném průzkumu mezi
německou populací, v němž bylo
možno přisoudit nejvyšší míru zá-
vaznosti několika nabízeným mož-
nostem, ocitá manželský slib. Ten za
bezpodmínečně závazný považuje
58 % z celkem 1002 dotázaných. Jak
je u výsledků poznamenáno, větší
váhu přikládají slibu vzájemné věr-
nosti manželů na Západě (61 %),
menší na Východě (46 %). 
Citujeme z evangelického měsíčníku
Chrismon, který vychází od února
2007 tak, že je distribuován jako sa-
mostatná příloha více prestižních
německých novin (mezi nimi i dení-
ků Frankfurter Allgemeine a Sued-
deutsche Zeitung). A jaký slib se ve
výsledcích průzkumu, který si tento
měsíčník objednal u specializované
agentury, dostal na první místo? Slib
daný dítěti. Ten za bezpodmínečně
závazný považuje 67 % dotázaných.
V těsném závěsu za slibem manžel-
ským následuje na třetím místě pří-
saha před soudem (57 %), dále pak
slib vrátit vypůjčené peníze (52 %).
Ostatní alternativy následují s od-
stupem. K výsledkům se zpola rezi-
gnovaně vyjadřuje soudkyně Heidi
Fendlerová, s větším pochopením
naopak Christine Rauová, vdova po
německém prezidentovi. 
Jaký další překvapující materiál
nalezneme v Chrismonu č. 3? Koho-
pak by nezaujal rozhovor se dvěma
nevšedně vystupujícími ženami!
Jedna exceluje jako kuchařka, druhá
vyniká v povolání, na něž rozhodně
nevypadá – profesionálně boxuje.
Kuchařka vyznává přípravu jídla a

péči o druhé vůbec jako určité žen-
ské „hájemství", boxerka naopak
klade důraz na úplnou emancipaci
žen ve všech profesních oblastech. 
K rohování, jež pro ni hodně zname-
ná a v němž zatím jde od úspěchu k
úspěchu, se dostala ve třinácti letech
poté, co ji na ulici zmlátila parta
odrostlejších dívek. (Pozoruhodné
je, jak dnes dávný incident hodnotí:
„Vlastně bych těm holkám měla být
vděčná.") Při čtení rozhovoru se mi
automaticky vybavily mudroslovné
pasáže o „ženě statečné".
Neotřele přibližuje čtenářům žurna-
listické řemeslo Arnd Brummer.
Zdůrazňuje totiž, že k obecné novi-
nařině bytostně (a to přímo jako
hlavní charakteristický rys) patří
určitá míra nepřesnosti. Musím říci,
že po přečtení Brummerova fejetonu
budu na novináře a nespecializova-
ný tisk pohlížet jinak než doposud.
Asi opravdu nemá smysl rozhořčo-
vat se např. nad novinovým spoje-
ním „evangelický kněz". Nehodlám
nicméně ani nadále akceptovat
např. mechanicky papouškovanou
novinářskou floskuli „kontroverzní
teolog". (Ledaže by před jejím použi-
tím dotyčný nespecializovaný psa-
vec nejprve vysvětlil, koho by asi tak
měl za teologa „nekontroverzního".)
Nemálo místa je věnováno médiím,
jako jsou film (internetová stránka
měsíčníku obsahuje dokonce rubri-
ku týdenní: „Nově v kinech tento
týden") a internet. Francouzský film
Skafandr a motýl (který se do
německých kin dostává později než
do českých) je v redakční recenzi
označen za „dojemné, nezapomenu-
telné vyznání lásky k životu". Vý-

sledkem komplexnější investigace je
rozsáhlý článek, v němž Axel Rei-
mann odhaluje nepravdivost, kaší-
rovanost některých podomácku po-
řízených a na internetu zveřejně-
ných videí. (Právem upozorňuje na
to, že získávat pozornost lze oprav-
du všemožně, třeba bezdůvodným
vzbuzováním „soucitu".)
Vedle výše uvedených textů, jež ve-
směs postrádají výslovný odkaz na
víru, najdeme v Chrismonu č. 3 i
příspěvky zaměřené vzdělavatelně,
kérygmatičtěji. Teologicky fundova-
ně se zamýšlí nad stařeckou demen-
cí biskup Wolfgang Huber, jeden 
z vydavatelů. Otázkám skloubení
přikázání lásky k bližnímu s právem
na vedení vlastního života se nemé-
ně fundovaně věnuje teoložka Susa-
nne Breit-Kesslerová. Série pěti situ-
ačních miničrt na téma spánek a ne-
spavost je uvozena citátem z pašijní-
ho příběhu (Mk 14,32-42). O Bohu a
o víře je výslovně řeč rovněž v roz-
hovoru s psychoanalytičkou Marga-
rete Mitscherlich-Nielsenovou. 
Nevyjmenovali jsme zdaleka vše, co
Chrismon č. 3 přináší. Pozoruhodné
je, že nejrozmanitější příspěvky se
mezi sebou nejenom navzájem sne-
sou, ale přímo spolu ladí. (Je to dáno
nepochybně jejich hloubkou, zaníce-
ností.) Časopis je seriózní, užitečnou,
poutavou četbou. Odpovídá zásadě,
kterou vyhlašuje na internetových
stránkách měsíčníku (www.chris-
mon.de) jeden z jeho vydavatelů:
působit v protestantské pluralitě.

František Schilla

Z německého evangelického
měsíčníku Chrismon 3/2008

Protestantismus v pluralitě

To jsou slova jisté pokojné demonstrace západního světa, jimiž na
sebe upozorňuje jeden transparent.
Člověk i všechno kolem něho odchází, umírá. Pomíjí jednodenní
život jepičí, stejně tak jako dlouhověký život želvy, vadne stéblo
trávy jako i statný dub a celý les. Vše živé spěje k zániku, vstříc
chladné smrti. Je pouze otázkou času, kdy se tak stane.
Existuje vůbec někde někdo či něco, co zůstává? „- - tělo i srdce mé
hyne" (Ž 73,26). Tento povzdech žalmistův je pravdivý a musíme
jej přijmout: ale jaké radostné vyústění má ten verš!
Věru, bylo by na světě zle a bezútěšně, kdyby k nám nedolehla
dobrá zpráva o Tom, který vydal svého jednorozeného syna na
smrt, aby každý, kdo v Něho věří, měl život věčný. Musel přijít
Jeden, kdo umírá, abychom my všichni žili. Tento Jeden je Ježíš,
umírající na kříži, aby Boží láska byla pro nás skrze víru k dosa-
žení. A zde nacházíme východisko z bezútěšnosti, beznaděje a
úzkosti z umírání. Jaká to byla víra Marie a Marty v Ježíše, že on
je ten, který jediný může přivést jejich bratra k životu. Ze samého
hrobu. Ježíš říká o Lazarovi, že spí, a probouzí ho, milovaného pří-
tele, ze spánku smrti (Jan 11), přes pochybování Marty, jíž bylo
vyslechnout Ježíšovo: „Neřekl jsem ti, že uvidíš slávu Boží,
budeš-li věřit?"
Kéž přivede i nás ze spánku netečnosti a nevěry k životu 
z Boha.

Lydia Plevová

„Řekněte umírajícímu světu 
o Ježíši!“



Bohoslužby

osob a v letech 1779 a 1780 po
sedmi. Vojáček tuto nezvyklou
aktivitu vysvětluje slovy: "Patrně
přijel pan misionář a pana faráře
popohnal."
Toleranční patent byl v Lysé vy-
hlášen 1. února 1782. Mimo jiné
tehdy k evangelické církvi odpad-
li oba kostelníci. Pozoruhodné je,
že jeden z nich se jmenoval Riegl.
Byl tedy manželem nebo synem
"kacířky" Anny Rieglové, odsou-
zené v procesu s tajnými evangelí-
ky roku 1747 k práci v okovech
kvůli výroku: "Zádušní mše po-
může člověku jako když scíplý
kobyle voves do huby nasypá." –
Zvláštními lidmi se obklopoval
místní katolický farář! Už měsíc
po vyhlášení tolerančního patentu
žádali čtyři zástupci evangelíků o
hřbitov a chtěli hned celou polovi-
nu stávajícího. Negativní odpověď
dostali až za dva roky. Zřejmě po
tu dobu nebyla vyloučena ani
kladná odpověď. Požadavek, vzne-
sený na hraběte Sweerts Šporka o
zakoupení nepoužívaného kostela
na náměstí byl zamítnut a okamži-
tě, protože jednoznačně odporoval
tolerančním předpisům. Přesto se
v roce 1786 obrátili místní evange-
líci s žádosti o koupi kostela přímo
na císaře. Po 160 letech násilné

protireformace tedy měli sebevě-
domí zcela nečekané.
Zajímavá epizoda je zaznamenána
v Radním protokolle. V roce 1782
se dostal do sporu evangelík Mi-
kuláš Kaplan s katolickým radním
Antonínem Francem. Když skon-
čilo radniční vyšetřování patem,
šel Kaplan k hraběti a ten se posta-
vil na jeho stranu. Ještě týž rok byl
pak Kaplan uveden do funkce
"mladšího rychtáře". Přísahu na
svůj úřad konal "bez svíček". Ne-
obvyklost udělení této funkce vy-
jde najevo srovnáním se situací na
mělnickém panství. Zde se v obci
Tuhaň přihlásili k evangelické víře
rychtář Jan Jílek a konšel Jan Va-
cek. Okamžitě byli ze svých funk-
cí odvoláni a nahrazeni katolíky. 
Z doby rané tolerance jsou –
pokud jde o postavení evangelíků
ve městě – zajímavé ještě dvě
zprávy: Roku 1803 daroval hrabě
Filip Špork do kostela 12 boro-
vých lavic ze starého klášterního
kostela. Roku 1817 byl uveden do
funkce rychtáře evangelík (a kurá-
tor sboru), Antonín Berger. V této
funkci setrval téměř 40 let.
Protireformace se lyskému panství
nemohla vyhnout. Chyběla v ní
však iniciativa místních orgánů.
Původ této laxnosti je třeba hledat
u Šporků. Vrchnost totiž zásadně

ovlivňovala, co se na panství dělo.
Musela sice dodržovat určité obec-
né předpisy, o tom, kdo bude v
místě její působnosti farářem či
rychtářem, však rozhodovala ona. S
vrchností pak chtěl být zadobře i
klášter, zvláště když ležel v tak bez-
prostřední blízkosti zámku, jako je
tomu v Lysé. Neobvyklé je i to, že se
v Lysé evangelíci udrželi ve městě,
dokonce v takovém, v němž fungo-
val klášter. Kláštery byly totiž stře-
disky protireformace. Navenek sice
Šporkové evangelíky podporovali
až po vydání tolerančního patentu,
po celou dobu protireformace však
na svém panství vytvářeli klima,
které jim dovolovalo přežít. Zdá se,
že někteří jimi vybraní faráři vyslo-
veně sympatizovali s luterstvím.
Tajní evangelíci jinakost poměrů na
lyském panství cítili a zvedalo jim
to hlavu. Důsledkem této výjimeč-
né situace je zřejmě i to, že teprve
osmdesát let po vydání toleranční-
ho patentu byla v Lysé zřízena
evangelické škola. Evangeličtí rych-
táři si prostě výuku svých dětí na
katolické škole ohlídali. Bez Šporků
by nejspíš probíhalo všechno jinak.
Pro lyské evangelíky znamenal
tento rod v době protireformace i
po ní maximum možného.

Emanuel Vejnar

DIAKONIE CÍRKVE BRATRSKÉ hledá
do domova pro seniory a lidi s han-
dicapem BETHESDA zdravotní se-
stry a ošetřovatele do nepřetržitého
provozu. Kvalifikační předpoklady
pro zdravotní sestry - SZŠ, VOŠ,
Bc., u ošetřovatelů - sanitářský kurz
(možnost dodatečného doplnění).
Nabízíme přátelský kolektiv, krásné
pracovní prostředí, možnost celoži-
votního vzdělávání.
Kontakt: vrchní sestra J. Turková,
tel.: 775 217 162 nebo e-mail: 
vrchni.bethesda@seznam.cz 

č. 7

KDO DARUJE OBECNÍ KNIHOVNĚ ro-
mány pro ženy (Javoř., Harlek.,
Večery p. lampou apod)? Děkuji.
Telefon 388 332 032, 737658054. 

č. 4
SPRÁVNÍ RADA DIAKONIE ČCE,
Belgická 22, Praha 2 vyhlašuje
výběrové řízení na místo ředitele
Diakonie ČCE - střediska v Čáslavi.
Požadavky: řídící a organizační
schopnosti, komunikační znalost
němčiny nebo angličtiny, orientace
v sociální oblasti (znalost zákona,
standardů apod), praxe vítána,
vzdělání VŠ nebo úplné střední
vzdělání s praxí v oboru, respekto-
vání křesťanských hodnot, výho-
dou je členství v ČCE nebo v jiné
křesťanské církvi, znalost proble-
matiky práce s lidmi s mentálním
postižením, řidičské oprávnění.
Termín přihlášek je 11.4.2008. 
Více informací na 
www.diakoniecce.cz 

č. 9
DIAKONIE CÍRKVE BRATRSKÉ hledá
do domova pro seniory a lidi s han-
dicapem BETHESDA fyzioterapeu-
ta do jednosměnného provozu.
Kvalifikační předpoklady - SZŠ,
VOŠ, Bc. Nabízíme přátelský kolek-
tiv, krásné pracovní prostředí, mož-
nost celoživotního vzdělávání.
Kontakt: vrchní sestra J. Turková,
tel.: 775 217 162 nebo e-mail: 
vrchni.bethesda@seznamcz.

č. 8
REKREAČNÍ KŘESŤANSKÝ DŮM

"GRÜNE AU", samoobslužný dům
zve k rekreaci do nádherné alpské
krajiny v St. Wolfgang, kde pro nád-
heru této perly přírody a pro Slovo
Boží, jehož je náš dům plný - i duše
může dýchat. Vých. od Salzburg, z
Prahy 4 hod., 50 míst, pro skupiny i
pro jednotlivce, křesťanská obecen-
ství i sportovce. Sněhový ráj 'Post-
alm' (1200-1900m) - skibus zdarma -
sníh do Velikonoc. Horské túry
začínají přímo u domovních dveří.
Cena: Skupiny 14,50 ev. 13,50; jed-
notlivci 14,50 euro/den; děti sleva;
pro náročnější 'Bungalow' pro 4 do-
sp. a 4 děti - 100 euro/den.
www.christliches-freizeitheim-gru-
ene-au.de  
Jiří Potoček 
tel/fax 49 553 9393.

č. 2

Sametová protireformace
na lyském panství

Inzerce

Seniorát jihočeský

Českobratrská církev evangelická

ČESKÉ BUDĚJOVICE, 370 01; Ne 9.00
tř. 28. října 28, f Daniel Matějka

JINDŘICHŮV HRADEC, 377 01; Ne 9.30
Bratrská 129/IV, f David Balcar

PÍSEK, 397 01; Ne 9.00
Fügnerovo nám. 48, f David Nečil

SOBĚSLAV, 392 01; Ne 9.00
ul. 28. října 277/II, f Jan Kupka

STRAKONICE, 386 01; Ne 8.45
Bezděkovská 216, a Hynek Tkad-
leček 

STRMILOV. 378 53; Ne 10.00
Studenská 382, f Jaroslav Pechar

TÁBOR, 390 02; Ne 9.30
Bílkova 3, f Ondřej Soběslavský

VOLYNĚ, 387 01; Ne 10.30
Lidická 124, f Hynek Tkadleček

Církev bratrská

ČESKÉ BUDĚJOVICE, 370 01; Ne 9.00
J. Š. Baara 64, Svetozár Slavka

HUSINEC, 384 21; Ne 10.00 
Kostnická 85, Martin Grohman

PÍSEK, 397 01; Ne 9:30 
Tyršova 15, Roman Cimbulka

TÁBOR, 390 02; Ne 9.30 
Bechyňská 2, Petr Jareš

Bratrská jednota baptistů

ČESKÉ BUDĚJOVICE, 370 01; Ne 9.30 
U Hvízdala 11, Milan Kern

Evangelická církev metodistická

BECHYNĚ, 391 65; Ne 15.00
Čechova 284, Filip Jandovský

ČESKÉ BUDĚJOVICE, 370 01; Ne 9.00
Palackého náměstí (Husův sbor
CČSH), Dalimil Voříšek

PROTIVÍN, 398 11; Ne 9.00
Mírová 171, Filip Jandovský

TŘEBOŇ, 379 01; Ne 9.00
Seifertova 449, Richard Novák

EVANGELICKÝ TÝDENÍK - KOSTNICKÉ JISKRY
Vydává Kostnická jednota 
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Celoroční předplatné 440 Kč, jednotlivé
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Dokončení ze str. 2

Ekologická sekce České křesťanské
akademie zve na úterý 8. dubna 2008 
v 17:30 do Františkánského klubu u
Panny Marie Sněžné, Praha 1, Jung-
mannovo nám., průchod z Jungman-
nova nám. do Františkánské zahrady,
na besedu s RNDr. Jiřím Bendlem,
CSc., z ministerstva životního prostře-
dí o životním prostředí v ČR.

* * *
ICEJ srdečně zve na POCHOD DOBRÉ
VŮLE PROTI NÁKAZE RASISMU A ANTISE-
MITISMU, který se uskuteční v neděli
13. dubna 2008.
Pochod dobré vůle začíná ve 14 h na
náměstí Franze Kafky na Starém Měs-
tě a povede na Klárov na Malé Straně.
Akce vyvrcholí ve Valdštejnské zahra-
dě od 15 hodin tradičním setkáním
VŠICHNI JSME LIDI, na kterém promluví
vězeň z Osvětimi Oldřich Stránský;
pozvání dále přijali komisař EU pro
kulturu a vzdělávání Ján Figeľ, předse-
da Senátu Přemysl Sobotka a další
osobnosti. Tajemník Federace židov-
ských obcí v ČR Tomáš Kraus seznámí
přítomné se zprávou o projevech anti-
semitismu v ČR za poslední rok. 
Hlavním zahraničním hostem bude
mezinárodní ředitel ICEJ Jeruzalém
Jürgen Bühler. Hudební host: soubor
hebrejských písní Adaš. V rámci pro-
gramu vystoupí sólově také světozná-
mý izraelský jazzman Avishai Cohen 
Pod záštitou předsedy Senátu PČR
Přemysla Sobotky a primátora hl. m.
Prahy Pavla Béma pořádá Meziná-
rodní křesťanské velvyslanectví
Jeruzalém – česká pobočka (ICEJ).
Akce se koná v rámci Evropského
roku mezikulturního dialogu.

* * *
JARNÍ PRESBYTERNÍ KONFERENCE

LIBERECKÉHO SENIORÁTU 08
Zveme vás, bratři a sestry, na presby-
terní konferenci Libereckého seniorá-
tu, která se bude konat v sobotu 12.
dubna 2008 na půdě sboru v Liberci.
Hlavní téma: Náš církevní tisk
Rozvrh: 
9:30 pobožnost
10:00 – 14:00 Uvítání zástupců redakcí
Českého bratra, Evangelického týde-
níku-Kostnických jisker a Protestanta,

populárních to novin v Českobratrské
církvi evangelické. Seznámíme se s hi-
storií těchto tiskovin, s tradicí, s nyněj-
ší koncepcí jejich redaktorů, s jejich
vydavatelským záměrem. Dozvíme
se, pro jakého čtenáře jsou tyto noviny
určeny a co od nich můžeme do bu-
doucna čekat. Je jedna církev, jeden
evangelický svět, jedno křesťanstvo, a
přece tolikero tiskovin. Kdo to všech-
no stihne přečíst? Doplňují se nějak
tyto tiskoviny? Je nějaký zvláštní názo-
rový směr, který v našich sborech
zastupují? Předhánějí se v něčem? Je
nějaká rubrika, kterou zvláště sleduje-
te? Či autora? Co byste si přáli, aby
vaše noviny zlepšily? Tyto a jiné otáz-
ky můžeme položit našim vzácným
hostům.
Budou následovat přestávky s občer-
stvením a moderovaná diskuse, vyko-
náme sbírku pro liberecký sbor, který
nás zve i na společný oběd.
Pokud bude zájem, bude zajištěn i
paralelní program pro děti!
Je třeba se přihlásit písemně či telefo-
nicky do pondělí 7. dubna! u sestry
farářky Tabity Landové (fara Liberec).
Stačí nahlásit počet dospělých účastní-
ků za sbor, počet dětí a jejich věk.
Zváni jsou i členové sborů, kteří nejsou
členy staršovstev, ale mají o tuto pro-
blematiku zájem.

V pověření seniorátního výboru a se
srdečným pozdravem pořadatel

Adam Balcar, 
farář v Novém Městě p.S.

* * *
POZVÁNKA DO CHOTĚBOŘE
Náš nebeský Otec vybavil celý lidský
rod jedním stejným darem. Daroval
nám tuto naši krásnou zem. Na ní je
každý někde doma. Někomu život
připravil obživu na rodné hroudě,
jiným byla zase přidělena poutnická
hůl. Mnozí přilnou ke svému rodné-
mu místu, kde žijí, zapustí kořeny, je to
jejich milovaný domov.
Je také mnoho těch, kteří mají své
milované krajiny, patří tam kus jejich
srdce a s láskou se na ta místa vrací.
Jedni milují Krkonoše, jiní Jeseníky,
mnozí Beskydy, Šumavu, nebo Vyso-
činu. Právě tam bych vás chtěla

pozvat. Je to Chotěboř, jedno z našich
církevních rekreačních středisek.
Nějak všichni zapomeneme na různé
potíže všedních dní a celým srdcem
vnímáme tu radostnou atmosféru,
která do Chotěboře neodlučitelně
patří. Nestálo by to za zamyšlení přijet
se podívat a být podílníkem tohoto
společenství? Zkuste, třeba i od roční-
ku 1920!!! Všichni jsou vítáni. Kruh se
rozšíří a jistě stejný tón nakonec zazní
ze srdce všech. „Když rozchod nastá-
vá, nám v srdci teskno je, však nelká-
me, neb zůstává shledání naděje.".  

Vlastimila Šimonovská
Pobyt  seniorů v Chotěboři organizuje
Pražský seniorát v době od 14. do 26.
června. Ubytování je v nově rekon-
struovaných budovách, stravování
možno domluvit včetně diet bez pří-
platku, pro účastníky z Prahy autobus
přímo až do střediska a zpět. Cena
pobytu 2.400,- Kč, pro pracovníky
církve a vdovy po farářích sleva.
Přihlášky: Jitka Fikejsová, Kloboukova
2262, 148 01 Praha 4.

Přírodě určil zákony, o nichž není
pochyb. Tak i lidskému společen-
ství, ale nevnutil mu je. Lidé jsou
svobodni, aby se rozhodli pro ně
nebo proti nim, pro řád nebo pro
neřád. Jedním z těch zákonů je
stvoření člověka jako muže a ženy,
jimž Bůh uložil, aby se jejich sexu-
ální jednota uskutečnila v trvalém
monogamním manželství, což je
forma manželství založeného na
spolužití jednoho muže s jednou
ženou. Jen takové manželství od-
povídá tomu, co chce Bůh pro člo-
věka. Ježíš je prohlásil za nerozluči-
telné. Přátel můžeš mít bezpočtu,
manželku jednu. 
Nejsem slepý ani fanatik. Vím,
jakému pokušení podlehl král
David a jaká jsou dnešní manžel-
ství a jejich trvanlivost. Jen v živo-
topisech svatých lze nalézt svaté,
bezhříšné lidi, v Bibli lidé klesají,
pláčou a prosí o odpuštění a zápasí

o svatost. Žádný neřád nemůže
však zrušit Řád.
Jaký je proti tomu dnešní trend,
předvádějí tisíce neznámých a
desítky nejznámějších manželství,
z jejichž smutných příběhů se živí
bulvár. Ten vám poví, co je nového.
Hlavní a nejsledovanější trend -
mainstream jsou manželství pade-
sátníků s dvacetiletými. O jejich
odložených starších manželkách se
nemluví, jak by se mělo, neboť o ně
jde v první řadě. Socioložka nás
informuje, že to je TREND, že tak to
je a tak to bude - bez hodnocení.
Nezbývá než se poddat? Vědí snad
lidé lépe než Bůh, co je správné, co
jim prospívá a co jim škodí? Církvi
náleží, aby ústy svých služebníků v
taláru i bez taláru vyhlašovala proti
všem nelidských trendům vůli a
řády Boha Otce, Stvořitele nebe i
země.

Josef Veselý

Co je nového?
Dokončení ze str. 1

Pozvánky


