
NEDĚLE JUBILATE SK 17, 16-34
Událost vzkříšení Ježíše Krista je pro
křesťany stálým zdrojem radosti a
naděje pro každý den. O této sku-
tečnosti, duchovní síle, moci Boží,
která zve každého člověka k nové-
mu životu, nelze mlčet. S takovou
hřivnou Boží milosti se nesmí sou-
kromničit. 

Evangelium zve všechny, aby se této
radosti účastnili a také ji patřičně
slovem i skutkem vyjádřili. Pavel,
zmocněn Duchem svatým, činí na
Areopágu své vyznání víry. Svědčí o
Božím tajemství tak, aby mu pří-
tomní porozuměli, nikoli tedy „slo-
vy nadnesenými a moudrostí" (1 K
2,1). 
Na výzvu přítomných učenců by-
chom snad čekali Pavlovu apologii
víry ve vzkříšeného Spasitele, ale
místo disputace slyšíme od Pavla 
v pouhých několika větách vyjádře-
ní základní biblické zvěsti – jakýsi
sumář Bible, „první katechismus".
Zazní vše podstatné pro navigaci
člověka ke skutečnému Dárci ži-
vota. 
Avšak ouha! Něco tu nehraje. Šum 
z řad posluchačů a jízlivý posměch
neurvale přehlušuje (ach, člověče,
pokolikáté již!) ten tichý Boží hlas,
který působí zvláštní vnitřní neklid
z toho, co rozum nebere… Hlas Pav-
lův je nakonec umlčen, avšak seme-

no pravdy je zaseto a Bůh se k dílu
přiznává! 
Pavel s obdivuhodnou trpělivostí a
pokorou nevytřásá prach své obuvi
nad Výstavištěm lidské „moudros-
ti", nýbrž odchází v pokoji. Neod-
chází však s prázdnou - nechává za
sebou stopu, otisk Boží ruky ….. 
Pole tohoto světa je k obdělání jak
úhor tvrdé – dnes možná víc než
kdysi, leč vinice už kdesi skrze Boží
mozoly vzniká. Tedy plésejme, že
můžeme být při tom! 
A podle žalmu 66 plésejme společně
nad mnohými Božími činy! Ačkoli
dopustil, že nám po hlavách jezdili,
On nás vyvedl a dal hojnost všeho!
Modleme se, aby nám zvěst o vz-
kříšení Páně byla stálou výzvou 
k rozhodnému svědectví víry, zá-
kladem ku vzdělání a těm, co se
snad ještě (resp. znovu) smějí, smě-
rovkou k dobré orientaci (tzn. lítos-
ti a obrácení).

Samuel Hejzlar 
farář ČCE v Dobříši

Evangelický
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Svědectví víry - rozhodné a radostné 

Česká biblická společnost vstoupila
do našeho povědomí přinejmenším
jako spolehlivý vydavatel a doda-
vatel Biblí. Její nebývalý rozvoj byl
dán jednak novými možnostmi po
pádu starého režimu, jednak po-
dnes důležitým propojením na
Spojené biblické společnosti (Uni-
ted Bible Societies). Bezesporu také
schopnostmi spolupracovníků. Pře-
chod od ústranné kanceláře v Kar-
líně přes malý obchod s kanceláří 
v Soukenické, po vybudování mo-
derního centra nové budovy Domu
Bible v Kobylisích, je svázán se jmé-
nem prvního ředitele ThDr. Jiřího
Lukla. Jeho úlohu lze sotva docenit.
ČBS získala pod jeho vedením
význačný kredit v ekumeně, cizině,
ve společnosti i médiích. 
Přechodným obdobím bylo půso-
bení ředitele Ing. Pavla Krále, než
nastoupil nynější ředitel Mgr. Pavel
Novák. Jeho zájem se zaměřil na
rozvinutí vydavatelské práce. Úlo-
ha tehdejší ediční komise byla již
předtím okrajovější záležitostí. 
V dalším období prakticky ani ne-
začala pracovat. Pro její aktivní čin-
nost byly předloženy konkrétní
návrhy, avšak pro spolurozhodová-
ní se již nenašel žádaný prostor.
Úlohu ediční komise přebral plně
ředitel ČBS. Ediční komise sice
nakonec nebyla zrušena, leč přesta-
la prakticky pracovat s tím, že jí
budou propříště případné činnosti
delegovány ředitelem. Výbor tvoře-
ný zástupci církví se nadále cítí být
spíše statutárním orgánem. Za vy-
dávání nových titulů nenese pří-
mou odpovědnost. S vydanými

knížkami je Výbor seznamován,
když jejich vydání je v běhu nebo již
vyšly. Ředitel ČBS se tak stal plně
osobním garantem vydavatelské
činnosti. A to s plnou a výlučnou
odpovědností. Danému systému a
vlastnímu angažmá ředitele je třeba
přiznat nebývalou pružnost při
vydávání novinek. Ať už jde o obra-
zové knížky s texty pro děti Lion`s
Bible, nebo tituly encyklopedické, či
předvánoční akci „Daruj Bibli!" s
moderním přebalem, jichž bylo
během pár týdnů prodáno 
10 036 kusů. Mnozí odběratelé na
sborech si také v poslední době
uvědomili, že objednání od 5 kusů
je přijde o 20 % levněji než v knih-
kupectvích. Dokonce je pro kupují-
cí možná i výhodnější dohoda
smluvní ceny. 
Čtenáře velice zajímají díla encyklo-
pedická, naučná. Počíná se rovněž
řada komentářů k Novému záko-

nu. Vyšly již první z nich (List
Efezským, Petr Pokorný; První list
Tesalonicenským, Mireia Ryšková).
Jedná se o nanejvýš potřebné dílo.
Vydává je Centrum biblických stu-
dií AVČR a UK v Praze ve spolu-
práci s Českou biblickou společnos-
tí. V češtině navíc žádná souvislá
řada novozákonních výkladů do-
sud neexistuje (!!). Překladatelská
novozákonní komise ekumenické-
ho překladu žel nevydala řadu
komentářů podobně jako starozá-
konní. Příležitost tehdy měla. Ale-
spoň časem vydala Nový zákon 
s výkladovými poznámkami. Beze-
sporu nedoceněný titul, který by si
zasloužil nové, lákavé vydání. Plá-
nován je nový, již připravovaný,
biblický slovník. Zatím je žel nejas-
né, kdy bude autory (snad již brzy?)
dokončen. 
Při dané produkci ovšem vzrůstá

Věcný záměr zákona o finančním narovnání vztahu mezi státem a církvemi je
od podzimu zveřejněn. Připravila jej společná komise státu a církví a je šťast-
né, že se poprvé po osmnácti letech podařilo dosáhnout souhlasu všech zain-
teresovaných. Ze strany církví souhlasí nejen nejvlivnější a nejbohatší církev
katolická, ale i všechny členské církve Ekumenické rady. Ze strany státu sou-
hlasí nejen ministři financí a kultury, ale i další, jejichž rezortů se to týká: pro
místní rozvoj a zemědělství. Přes rozdílné přístupy dosáhly nakonec všechny
strany shody, takže návrh má podporu vlády i církví – a to je vzhledem ke slo-
žitosti tohoto historického problému podivuhodný úspěch. To všechno
ovšem zdaleka neznamená, že zákon v navržené podobě přijme sněmovna i
veřejnost.
Ať už však jeho schválení dopadne jakkoliv, už teď je velmi užitečné, že se tím
také poprvé po desetiletích české veřejnosti nepřímo otevřela otázka církví, a
tedy i příležitost k vyjadřování o jejich smyslu a o chápání křesťanské víry
obecně. A jak se dalo čekat, ukazuje se, že je naše sekulární veřejnost žalost-
ně nepoučená. V různých tiscích i v internetových diskusích se k věci vyjad-
řuje spousta lidí. Projevuje se, že povědomí národa o křesťanské víře je jako
díže, v níž je bez ladu a skladu odložena přemíra dílčích názorů, nápadů,
kusých informací i dezinformací, postřehů moudrých i scestných, výbuchů
hněvu i vtipných glos, zlomyslných polopravd i kousavých sarkasmů. Na-
jdete spoustu dobře informovaných příspěvků i polovzdělaneckých výlevů.
Jsou tam namátkově uvedená historická fakta, možná přesná, avšak uvedená
bez souvislosti a tím dostávající svévolný výklad. Najdou se bigotně omeze-
ná prohlášení i pseudovědecká tvrzení. Také horliví stoupenci volného trhu a
svobodné demokracie dokáží vyjadřovat pohrdavý postoj, a zřejmě si ani
neuvědomují, že užívají slovník i myšlení ateismu škol padesátých let.
Najdou se i bojovné protikatolické výpady, které by snad měly stranit české
reformaci a lichotit evangelickým církvím, ale mluví slovníkem doby snad po
první světové válce. Nevědí nic o současném katolicismu ani o ekumeně.
Někteří lidé s dobrou vůlí dodnes nevědí, že v roce 2000 uspořádal Vatikán
kvalifikovanou konferenci k památce M.J.Husa a že v jejím závěru katolická
církev ústy papeže oficiálně vyjádřila lítost nad tím, že jej odsoudila, i nad
konflikty a rozděleními, které to pak způsobilo. 
Jako celek prozrazuje tato diskuse, že velká část české sekulární veřejnosti
zůstala v poměru ke křesťanství na úrovni informací a emocí dávno minulých
desetiletí. Už proto vítejme připravovaný zákon. Vždyť jeho nezamýšleným
vedlejším účinkem je příležitost ukázat veliké mezery ve vědomí národa,
jinak snad kulturního. Ať vyjdou najevo i obskurní nápady, ať si je jejich
autoři srovnají s míněním jiných, ať si ujasní zastaralé předsudky. Tento ved-
lejší účinek připravovaného zákona bude neméně užitečný než sám výsle-
dek. Vždyť se tím v národě bude moci pročistit ovzduší ve prospěch vzájem-
né snášenlivosti a církvím se otevře volnější prostor k jejich svědectví.

Blahoslav Hájek

Užitek "narovnání"ČBS včera, dnes i zítra
ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

AKTUALITA

Očařka mi předepsala oční kapky
na glaukom. „Neslepněte zbyteč-
ně...," hlásá jí plakát na dveřích.
Lahvička za Kč 82,80, ... denně 
2 kapky ... 20 dní po otevření vy-
hodit. Jedna kapka za Kč 2,07.
Jedna kapka zkusmo asi 0,025 ml,
1 litr 40.000 kapek, 1 litr roztoku
za Kč 82.000,00. Všelijakých solí,
nevyslovitelných, ale většinou té-
měř kuchyňských, asi 1 %. 1 kilo-
gram solí za Kč 8.200.000,00, to jest
přes 8 milionů Kč.

Zlato stojí kolem 915 dolarů za 
1 unci. Řekněme, že Kč 18.300,00
za 28,3 gramů dává Kč 650,00 za 
1 gram. Tedy Kč 650.000,00 za
1 kg.
Tedy : Kilo zlata 650 tisíc, ... kilo
solí přes 8 milionů. 
Sůl je nad ryzí zlato, dokonce 12 x.
Alespoň na oči. To by dnes poznal
snad už i král. 
Neslepněte zbytečně.

Ilja Herold

Sůl nad zlato ...

Dokončení na str. 4
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V ERFURTSKÉ UNIVERZITNÍ KNIHOVNĚ BYLA NALEZENA NEZNÁMÁ KÁZÁNÍ SV.
AUGUSTINA
RaVat (Erfurt). Opisy kázání slavného prvokřesťanského učitele Církve 
z přelomu čtvrtého a pátého století byly nyní nalezeny v erfurtské univer-
zitní knihovně. Jak potvrdil mluvčí erfurtské univerzity, vědcům se podaři-
lo identifikovat tyto texty v jednom středověkém rukopisu „Bibliotheca
Amploniana". Čtyři z těchto kázání byla dosud zcela neznámá a dvě byla 
k dispozici pouze ve fragmentech. Nalezený pergamenový rukopis vznikl
pravděpodobně v druhé polovině 12. století. „Bibliotheca Amploniana" je
dosud nejrozsáhlejší zachovalou sbírkou středověké knihovny na světě a je
v péči katolické teologické fakulty erfurtské univerzity. 
Šest nově objevených kázání svatého Augustina mluví o různých tématech.
Ve třech z nich je těžištěm činná láska k bližnímu ve formě almužny, dvě
další jsou kázání připravená pro svátky mučedníků a v posledním brojí
Augustin proti zlozvyku slavit svátky mučedníků nezřízenými pitkami. 

(ath)
KAMPAŇ PRO CÍRKVE ODLEHČÍ I KRESLENÉ VTIPY
(Praha). Leták s kresleným vtipem z kostela či nachystaný plán billboardu,
na kterém kněz nafukuje pumpičkou kostel a to je doplněno textem - Církev
poroste vždycky. I tak vypadá kampaň na podporu zákona o narovnání
vztahů mezi státem a církvemi. Dokud však nebude dostatek peněz, budou
místo billboardů pouze letáky, řekl MF DNES farář Církve bratrské v Říča-
nech u Prahy Daniel Kvasnička. Je jedním z těch, kdo se na přípravě kam-
paně podílejí. 
I na internetových stránkách www.cirkevnimajetek.cz lze kromě věcných
argumentů najít několik kreslených vtipů, které mají kampaň odlehčit. Na
jednom z nich například křeček okusuje Bibli, což dvě přihlížející myši
komentují slovy: "Křečci to křesťanství nikdy nepochopili. Mají sice hubu
plnou Božího slova, ale ve skutečnosti jsou to děsní hamouni." 
Původně sice autoři kampaně podle Kvasničky uvažovali o vtipném billbo-
ardu přímo s kardinálem Miloslavem Vlkem, ale nakonec od tohoto nápa-
du ustoupili. Letáky, jež se mají tisknout postupně po deseti tisících kusů, a
které budou finanční vypořádání státu s církvemi vysvětlovat, se budou
podle Kvasničky rozdávat například na nádražích a jiných veřejností hojně
navštěvovaných místech. Jedním z důležitých aspektů kampaně je vysvětlit
narovnání vztahů mezi církví a státem, informuje server zpravy.idnes. 

(ath)
V KVĚTNU V PRAZE VYSTOUPÍ GENIÁLNÍ GOSPELOVÍ ZPĚVÁCI THE BLIND BOYS
OF ALABAMA
(Praha). The Blind Boys of Alabama - nevidomí gospeloví zpěváci z jihu
Spojených států se vracejí po dvou letech do České republiky. Nositelé čtyř
Grammy, o nichž Stevie Wonder prohlásil "Oni nejsou tradiční, oni předsta-
vují tradici!", spojují strhující gospelový feeling s blues, současným rocko-
vým písničkářstvím, jazzem a soulem. Jejich interpretace skladeb nemají
dodnes obdoby. Sedmdesátiletí staříci považují nadále každý koncert za
způsob, jak se pomocí zpěvu přiblížit Bohu, a neváhají přitom publikum
rozpálit doběla. Poprvé se The Blind Boys of Alabama objevili v České
republice na festivalu Music in the Park v roce 2006, kdy jejich vystoupení
vzbudilo nadšené reakce kritiků i diváků. Tentokrát vystoupí v Lucerně a
vstupenky na tuto jedinečnou příležitost je možné již nyní zakoupit v síti
Ticketpro; koncert pořádá agentura InnerVisions, na jejíchž webových
stránkách je možné nalézt bližší informace (www.innervisions.cz.). 
The Blind Boys of Alabama trpělivě čekali přes šedesát let na to, až si jich
svět všimne. S osobitou vírou "Když poctivě sloužíte Bohu, on se vám jed-
nou odmění" se dali dohromady ve slepeckém ústavu alabamského města
Talladega v roce 1939. Naléhavě strhující hudbou na pokraji extáze elektri-
zovali návštěvníky bohoslužeb, pohřbů a duchovních shromáždění, aby za
čas pronikli také do barů, kabaretů a divadel v duchu hesla královny gos-
pelu, zpěvačky Mahalie Jackson, která tvrdí: "Copak by se hezké písně měly
zpívat pouze v kostele?" Pozdější těžké rozhodnutí přizpůsobit gospel
moderní době se Blind Boys bohatě vyplatilo - v roce 1982 překvapili publi-
kum na World’s Fair v Knoxville a rok nato zamířili na Broadway, kde účin-
kovali v legendárním muzikálu The Gospel At Colonus. 
Zásadní zlom nastal v roce 2001, kdy se zúčastnili v Anglii festivalu WO-
MAD, organizovaného Peterem Gabrielem, který jim po vystoupení oka-
mžitě dal k podpisu smlouvu na desku pro svou značku Real World. Album
Spirit Of The Century (2001) představuje naprosto ojedinělé zasazení gos-
pelu do nových časů. Tradicionály Jesus Gonna Be Here a fantastické
Amazing Grace, nastavené House of the Rising Sun, představují dnes klasi-
ku. Spirit Of The Century se stalo triumfem gospelu 21. století, satisfakcí
Blind Boys za léta v zapomnění, důkazem všestrannosti černošských staří-
ků, rok nato slavnostně uvedených do Gospelové síně slávy. Slavnostního
udílení Grammy se Blind Boys zúčastnili ještě třikrát - Higher Ground
(2003), Go Tell It On The Mountain (2004), There Will Be A Light & Ben
Harper (2005),informuje Český rozhlas. 

(ath)
NEJVĚTŠÍ BRITSKÉ UČITELSKÉ ODBORY NAVRHUJÍ RADIKÁLNÍ PLÁN
REORGANIZACE NÁBOŽENSKÉ VÝCHOVY
(Velká Británie). Největší britské učitelské odbory navrhují radikální plán
reorganizace náboženské výchovy tak, aby každý žák měl na škole přístup
ke své víře. Podle vyučujících by studenti nemuseli navštěvovat oddělené
(segregované) školy, pokud se dostanou ke svému náboženství v jakémkoli
zařízení. V mnoha městech Velké Británie stojí blízko sebe školy téměř
výlučně pro bílé a na druhé straně převážně pro muslimy. Kdyby projekt
Národní odborové organizace učitelů (National Union of Teachers, NUT)
uspěl, musely by křesťanské školy ve svých třídách povolit imámům nebo
rabínům učit náboženství muslimy a židy. Ve státních muslimských zaříze-
ních by naopak mohl například katolický kněz vyučovat římskokatolické
děti, pokud by na škole byly. 

(ath)

Nevím, jak jste kdo prožili první
březnový extrémně větrný víkend.
Já tedy opravdu hodně zvláštně. 
V sobotu 1. března odpoledne jsem
se jako občan této země rozhodla jet
do Plzně. Věděla jsem, co se tam
chystá, ale stále jsem tomu nevěřila.
Ale to, co jsem tam zažila, mi nedá
mlčet.
Celý svůj profesní život jsem praco-
vala jako lékařka a psaní článků není
moje parketa. Účelem tohoto článku
není rozšířit vaši informovanost. Je
spíše výzvou, vyburcováním z apa-
tických postojů. Promiňte, ale já vás
chci opravdu rozrušit. V ten den
jsem i já byla hluboce rozrušena. Na
plzeňských ulicích se totiž stalo něco
horšího, než co napáchala vichřice.
Tam se pokoušelo po 60 - 70 letech
povstat strašné zlo, ta nenávistná lež
antisemitismu, která bývala již v mi-
nulosti maskována známými eufe-
mismy.
Po pádu komunistické totality jsem
byla vděčná za svobodu a příznivý
vývoj v naší zemi. Ale nyní ani ne po
20 letech jsem viděla velkou hrozbu
nové, třetí totality, a tak nechci mlčet.
Bylo mi hanba a velmi smutno. Moc
a moc. Ptáte se proč? 
V ten letošní první březnový den
jsem stála na schodech před krásnou
budovou. Zleva jsem slyšela klidné,
leč smutné hlasy číst po sobě jména
stovek obětí obyvatelů města Plzně.
Jméno, věk, místo vyhlazovacích
táborů, kde těmto zcela nevinným
dětem, mladým ženám, mužům a
starcům a stařenkám nacisti krutě
předčasně ukončili životy. Nacis-
tická mašinérie smrti tyto tisíce
plzeňských obyvatel oloupila o to
nejsvětější právo pro každou lid-
skou bytost - o právo na život.
Vpravo od mne stojí něžně vypada-
jící krásný starší pán. Vím o něm, že
nedávno oslavoval své 85. narozeni-
ny a patří mezi ty, kteří navzdory
ďábelské snaze o „konečné řešení
židovské otázky" přežili. Jeho ne-
smírně těžký příběh jsem nedávno
četla v knize Bojovali na všech fron-
tách. Je to plukovník v.v. a má teď 
v očích slzy. Patřil k tisícům stateč-
ných židovských vojáků, kteří na
různých frontách světa bojovali
proti nacismu. Za drastických pod-
mínek a zraněný přeběhl k Rudé
armádě a zúčastnil se bitvy o Kyjev.
Po návratu do Československa se
dozvěděl, že 56 členů jeho nejbližší
rodiny bylo zavražděno.
Za mnou na schodech je opřený

amatérský transparent: Zákony a
instituce jdou na ruku neonacistům.
Pár metrů proti nám, na straně
chodníku, se již delší dobu stavějí
policisté. Mladí muži v černých kva-
litních uniformách a v nablýskaných
černých vysokých botách. Rovnají se
bok k boku a čelem k nám. Vidím
jim do kamenných tváří, snažím se s
nimi mluvit, stojí, poslouchají rozka-
zy. Jen jeden mi lidsky s trochou
omluvy řekl: „Musí se změnit záko-
ny, my jen posloucháme…“ Ano, já
se budu snažit, ale dělejte to taky vy,
odpovídám, pro vás, vaše děti a
vnuky. Je přece známo, že po ďábel-
ském nacistickém plánu likvidace
Židů byli na řadě Slované… 
Pak si uvědomuji, že se dostáváme
my, co zde stojíme, do blokády. Přes
policejní kordon nelze odejít, že si
potřebuji vzít něco ze svého zapar-
kovaného auta je vůbec nezajímá,
opět jen plní rozkazy. Ptám se, proč
já, jako řádná občanka, jsem takto
omezena na právu svobodného
pohybu. Je to demokracie, po které
jsme toužili?
Atmosféra houstne, přijíždějí desít-
ky obrněných policejních aut, stavějí
se před nás, vytvářejí kovovou zeď a
blokují jakýkoliv pohyb. Z aut vy-
skakují další stovky policistů, tento-
krát v plné parádě - těžkooděnci, se
štíty a helmami. I oni se stavějí čelem
k nám, působí to nepříjemně, teď to
není film, ale skutečnost. Zahušťují
šiky, rameno na rameni, plastový štít
na štítu.
Apak se objevili za nimi na plzeňské
třídě další policisté, tentokrát na
koních. Vyvolalo mi to asociaci s ob-
razy našeho milovaného prvorepub-
likového prezidenta „tatíčka" T. G.
Masaryka. Ten dle svých vlastních
slov bojoval hodně bojů, ale nejvíce
času a síly věnoval boji proti antise-
mitismu. Co by on řekl na tuto pará-
du černooděnců na koních za peníze
daňových poplatníků, doprovázejí-
cích ve svém středu české neona-
cisty?
Je jich údajně méně než mělo být.
Vidím jen hlavy v kapucích, černé
vlajky, nenávistné obličeje, grimasy
a zlé až sprosté posunky směrem k
nám. Je mi jich líto. Je mi hanba kvůli
těm pamětníkům. Ti neonacisté jsou
mladí. Nevědí, co činí?
Ale my to víme…
V takovém státě se mi špatně žije.
Jedna věc je konstatování, další činy.
Dá se něco proti tomu dělat?
Myslím, že ještě ano.

Vidím hrozbu nástupu další totality
- třetí a ještě hrůznější než ty dvě
předešlé, které naše země za posled-
ních 90 let své historie zažila. Nechci
se stydět, že jsem občankou této
země a že máme takovéto zákony.
Pokud se neozve zatím mlčící větši-
na, nezasloužíme si svobodu. Vyzý-
vám všechny občany, já, obyčejná
občanka této země, k protestu a
kampani ke změně zákona o shro-
mažďování. 
Pokud vám není jedno, co se děje,
prosím připojte se k této občanské
iniciativě. Tohle více nedovolme.
Naši politici a soudy si tady přecie-
nesmí dělat, co se chce jim.
Nemyslím si, že je náhodou, že
letošní židovské svátky Purim se
časově prolínají s termínem křesťan-
ských Velikonoc: svátky zástupné
smírčí smrti Ježíše Krista s oslavou
vítězství Židů v Perské říši za dob
krále Achašveróše.
Napadají mě slova žida Mordokaje
královně Ester: „Nedomnívej se, že
v domě králově vyvázneš životem,
jediná ze všech židů. Budeš-li v tuto
chvíli skutečně mlčet, úleva a osvo-
bození přijde židům odjinud, ale ty a
dům tvého otce zahynete. Kdo ví,
zda jsi nedosáhla královské hodnos-
ti právě pro chvíli, jako je tato." Ta
slova ke mně hlasitě mluví - jako
věřící v Ježíše, Božího Syna naroze-
ného z židovské matky - co když
jsme byli naroubováni na ušlechti-
lou olivu právě pro toto?
A tak vás chci vyzvat ke dvěma ak-
cím: 
1. Žádejme na zákonodárcích, aby
změnili zákon o shromažďování,
aby nebylo možné tak jednoduše
zneužívat demokratické svobody.
2. Vyjděme společně v neděli 13.
dubna 2008 na POCHOD DOBRÉ
VŮLE proti nákaze rasismu a antise-
mitismu. Shromáždíme se ve 13,30
na náměstí Franze Kafky na Starém
Městě a od 14. hodiny pak půjdeme
Kaprovou ulicí dál na Klárov na
Malé Straně. Akce vyvrcholí ve
Valdštejnské zahradě tradičním set-
káním VŠICHNI JSME LIDI. Po-
drobnější informace jsou na
www.vsichnijsmelidi.cz
Přijďte podpořit osobně pochod do-
bré vůle a akci ve Valdštejnské
zahradě.
Není čas na spánek.
K triumfu zla postačí, když slušní
lidé nebudou dělat nic.

Darina Sedláčková

Z církví u nás i ve světě Plzeň a Purim

Česká pobočka Mezinárodního
křesťanského velvyslanectví Jeru-
zalém (ICEJ) pořádá v neděli 13.
dubna 2008 od 15 hodin v pražské
Valdštejnské zahradě další ročník
veřejného shromáždění proti anti-
semitismu pod názvem „Všichni
jsme lidi". Akce se koná ve spolu-
práci se Senátem Parlamentu ČR a
záštitu nad ní převzali primátor hl.
m. Prahy Pavel Bém a předseda
Senátu Přemysl Sobotka. 
Navazujeme tak na stejnojmenná
shromáždění z předchozích čtyř let,
jichž se zúčastnily již tisíce lidí a na
kterých spolupracujeme s řadou
dalších organizací občanské společ-
nosti. V průběhu let na nich pro-
mluvili poslanci a senátoři, diplo-
maté, představitelé nevládních
organizací, umělci a mnozí další,
včetně pamětníků, kteří přežili ho-

locaust. Shromáždění mají tradičně
také velmi bohatý kulturní pro-
gram s hudebním a tanečním vy-
stoupením židovských a romských
skupin. 
Hlavním hudebním hostem letošní-
ho ročníku bude unikátní pěvecký
soubor Adaš, jehož umělecký ve-
doucí ThDr. Tomáš Novotný z Ost-
ravské univerzity vede studenty ve
studiu hebrejštiny formou písní.
Pozvání na setkání přijal komisař
EU pro kulturu a vzdělávání Ján
Figeľ. Shromážděné osloví také
předseda Senátu PČR Přemysl
Sobotka a nový velvyslanec státu
Izrael v ČR. Se svými osobními
vzpomínkami na šoa se podělí
osvětimský vězeň Oldřich Strán-
ský. Tajemník Federace židovských
obcí v ČR Tomáš Kraus seznámí
přítomné se zprávou o projevech

antisemitismu v ČR za poslední rok
a hlavní zahraniční host, meziná-
rodní ředitel ICEJ z Jeruzaléma
Jürgen Bühler, upozorní na hrozivý
nárůst protižidovských projevů ve
světě. V rámci programu vystoupí
sólově také světoznámý izraelský
jazzman Avishai Cohen. Koncert
jeho tria se koná večer v Akro-
poli.
Před vlastním shromážděním zve-
me všechny účastníky na Pochod
dobré vůle centrem Prahy, jímž se
chceme prakticky a viditelně při-
hlásit k hodnotám přátelství a
pravdy a vyjádřit jasný občanský
postoj nesouhlasu s rasistickými
předsudky. Sraz účastníků Pocho-
du je před 14. hodinou na nám.
Franze Kafky, cíl ve Valdštejnské
zahradě.

Pochod dobré vůle „Všichni jsme lidi“

Dokončení na str. 4



V čísle č. 8 - 9 ET-KJ Emanuel
Vejnar, farář sboru ČCE v Lysé n.L,
jehož jsem členem, v zásadě kritizu-
je udělení medaile žijícím členům
skupiny bratří Mašínů, kteří v 50.
létech vedli odboj proti tehdejšímu
komunistickému režimu a nakonec
se jim podařilo „prostřílet se" do zá-
padního Berlína. Při svých akcích na
území tehdejšího Československa
zabili při získávání zbraní a finanč-
ních prostředků 3 lidi, za což jsou
dodnes částí veřejnosti považováni
za obyčejné loupežné vrahy. Za-
stánci tohoto odsuzování obvykle
argumentují: komunistický režim se
dostal k moci legální parlamentní
cestou, tehdejší Československo
mělo diplomatické styky s prakticky
všemi státy světa, zabití členové
SNB a „pokladník" byli pouhými
„pěšáky" tehdejšího mocenského
režimu, sabotážní akce bratří Maší-
nů měly zanedbatelný efekt a nako-
nec utekli na Západ „za lepším" ži-
vobytím.
Na první pohled se zdá tato argu-
mentace logická, málokdo však při-
hlédne k tehdejší vnitropolitické
situaci našeho státu a k tomu, jaká
zvěrstva již stačili v Československu
komunisté napáchat. Po roce 1989
toho bylo napsáno dost a dnes his-
torici popisují z archivních a soud-
ních záznamů stále nové případy
bezejmenných obětí i hrdinů, kteří
se nedali zlomit. Bratří Mašínové
jsou známi zejména skutečností, že
přežili a že se jim díky neuvěřitelné-
mu štěstí podařilo prostřílet se na
Západ a dodnes vydávat svědectví
o svém případu. Na rozdíl od br. fa-
ráře Vejnara jsem s Milanem Pau-
merem, jedním z trojice skupiny
mluvil v Městském muzeu při bese-
dě s veřejností a také jsem zažil
pokus místních komunistů uskuteč-
nit na této besedě „virvál" v duchu
těch, kterými rozbíjeli schůze svých
politických odpůrců před „vítěz-
ným Únorem 1948". K výše uvede-
ným námitkám podporujícím „lega-
litu" tehdejší vládní moci chci připo-
menout, že řada států udržovala
diplomatické styky s nacistickým
Německem, pokud s ním nebyly ve
válečném stavu (např. USA), a o ne-
demokratičnosti jeho režimu nebylo

pochyb. Že většinu sboru SNB 
v době akce skupiny bratří Mašínů
tvořili bývalí prvorepublikoví poli-
cisté? Před lety jsem s jedním tako-
vým pracoval. Na začátku 50. let od
SNB odešel a jak sám říkal, nemohl
se na ta svinstva koukat. A šel radě-
ji „k lopatě". V roce 1950 jsem začal
chodit do školy, takže si mnohé 
z atmosféry těch let pamatuji, i to,
jak se měnily charaktery našich ně-
kterých sousedů, nebo si jen ustraše-
ně špitali.
Bratří Mašínové s odkazem na
svého otce a své mládí zvolili party-
zánský způsob boje. Přesně tak, jak
byl v učebnicích i tisku popisován
protinacistický odboj včetně získá-
vání zbraní a finančních prostředků.
Čas ukázal, že pro zvolený způsob
odporu nejsou vhodné podmínky, a
proto se rozhodli emigrovat a dát se
k dispozici pro případnou zahranič-
ní vojenskou akci. Podobně tak
odcházeli po roce 1939 jejich před-
chůdci. Po roce 1948 však hranice
byla téměř hermeticky uzavřena a
většina utíkajících skončila na drá-
tech „globálního koncentračního tá-
bora", který komunisté z celého
východního bloku udělali. Je třeba si
uvědomit, že řada našich spoluob-
čanů se stala v tomto koncentráku
fanatickými dozorci, někteří pak
dostali roli obyčejných kápů a větši-
na z nás byla obyčejnými vězni. Ty
dráty na hranicích z nás většina do
roku 1989 neviděla, a tak jsme si
svoje uvěznění ani neuvědomovali.
Pamatuji na úžas mnohých, když
při jednom sborovém autobusovém
zájezdu jsme kdesi na jihu Čech jeli
několik kilometrů okolo cca 3 metry
vysokého plotu z ostnatého drátu.
Jakými rukojmími jsme, jsem si uvě-
domil na jaře roku 1981, kdy jsem
byl povolán na vojenské cvičení 
k pluku, který byl připravován 
k případnému vojenskému zásahu
v Polsku, pokud by tamní komunis-
tická vláda situaci nezvládla. Já, ale i
další, jsme si kladli otázku, jak se za-
chováme, budeme-li nuceni do Pol-
ska táhnout. Všechny tyto souvis-
losti je třeba si uvědomit, a to i
přesto, že dodnes to řadě našich
spoluobčanů nedochází.
V Čelákovicích, kde bratří Mašínové

zabili strážmistra Honzátka, jsem
byl v letech 1990 – 2002 místostaros-
tou a starostou, o jejich případ jsem
se zajímal a s řadou spoluobčanů
jsem mluvil. Ti, kteří byli komunis-
tickým režimem postiženi, je neod-
suzují.Před několika dny jsem mlu-
vil s jedním členem našeho sboru o
několik let starším z rodiny postiže-
né tzv. rozkulačováním a ten mi
řekl, že už tehdy bratry Mašíny ob-
divovali.
Komunisté u nás vedli skrytou ob-
čanskou válku a byli v tom mistry.
Do slibovaného ráje nás naháněli
klackem a jejich metody byly srov-
natelné s těmi nacistickými. Jejich
omluva krátce po listopadu 1989 se
jeví s odstupem let jako pouhá for-
malita, neboť k odkazu „vítězného
Února 1948" se stále hlásí. Medaile
udělené bratrům Mašínům i Milanu
Paumerovi považuji za oprávněné.
Byly uděleny za odvahu, se kterou
se vrhli do protikomunistického
odboje v době, kdy komunisté již
popravili několik desítek svých po-
litických odpůrců včetně Milady
Horákové. Jen tak mimochodem
pro srovnání: Politický odpůrce car-
ského režimu Vladimír Uljanov
(zvaný Lenin) se mohl ve svém vy-
hnanství oženit a chodit na lov a Jo-
sefu Džugašvilimu (zvanému Sta-
lin) se podařilo z vyhnanství uprch-
nout. Oni pak ke svým politickým
oponentům tak velkorysí nebyli.
Carská rodina byla zastřelena včet-
ně dětí, přestože už v té době byla
tzv. politicky mimo. A o gulagu a
procesech toho bylo napsáno snad
dost. Udělením výše uvedených
medailí se dle mého názoru otevře-
lo jedno tabu. Tu medaili neobdrželi
totiž za to, že někoho při své činnos-
ti zabili, ale za to, že měli odvahu se
totalitní moci postavit. A nebyli
sami. Stačí sledovat v televizi doku-
menty Historie CS nebo Zapomenu-
tí hrdinové, abychom pochopili, jak
toho ještě málo o době vlády komu-
nistů u nás víme. Je proto zásadní
rozdíl mezi odbojem násilnou for-
mou z doby politické totality a např.
teroristy IRA, kteří své politické po-
žadavky mohou svobodně prosazo-
vat v demokratických volbách.

Josef Šalda, Čelákovice
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Nesouhlasím se svým farářem
Beitzel, Barry (ed.), Biblica: biblický atlas. 
Putování sociálními a historickými reáliemi biblických
zemí, 
Fortuna Libri, 2007

Tato populárně-naučná publikace nakladatelství Fortuna Libri je pouta-
vým průvodcem zeměpisnými, historickými a kulturními reáliemi bib-
lického světa. Svým encyklopedickým materiálem je určena spíše laické
veřejnosti nežli odbornému publiku. Kniha je nabitá hojnými ilustrace-
mi, pomocí nichž si její autoři kladou za cíl usnadnit čtenáři „představit
si a lépe pochopit příběhy a vyprávění biblického textu" (str. 13).
V úvodu se toto dílo o Bibli zaobírá vývojem a šířením Bible a biblickou
archeologií. Vlastní text je poté rozčleněn do osmi kapitol s následující-
mi nadpisy: (1) „Geografie a historie biblických zemí", (2) „Genesis a
kniha patriarchů", (3) „Soudcové", (4) „Králové", (5) „Proroci a spraved-
liví", (6) „Dobytí království", (7) „Život Ježíše Nazaretského" a (8) „Šíře-
ní slova". Vedle dobového pozadí je tento text z velké většiny převyprá-
věním biblického příběhu. Zahrnuje ovšem i intertestamentální dobu 
s popisem vlád Alexandra Velikého, Ptolemaiovců, Seleukovců, Ma-
kabejců a následně Římanů. Naopak biblické události knih Rút nebo
Ester se zdají být autory publikace přehlédnuty. V závěru encyklopedie
se nachází část s biblickými odkazy, tabulkami, bibliografií, slovníčkem
biblických pojmů, výběrem citátů z Bible, soupisem zeměpisných míst a
všeobecným rejstříkem.
Publikace jako taková obsahuje velké množství obrazové látky, čímž
uchvátí oko každého, kdo do knihy jen nahlédne. Více než 650 repro-
dukcí maleb, barevných vyobrazení, rytin, fotografií spolu s velkým
množstvím barevných map činí z knihy poutavý materiál přibližující
biblické vyprávění. Vedle ilustrací s krátkými popisky se na stránkách
publikace rovněž nacházejí textové rámečky zahrnující informace týka-
jící se dobového pozadí, archeologických poznatků, historických sou-
vislostí, náboženských zvyklostí a podobně. 
Kniha pro své masivní rozměry a váhu nezaujme místo pouze jako refe-
renční literatura v knihovnách. Její největší vklad tkví v nezměrném
množství obrazového materiálu, kterým místy předčí text, jenž dopro-
vází. Pro své zpracování reálií biblického světa, ale především pro své
představení malířského umění inspirovaného po staletí biblickým pří-
během se bude tato encyklopedie vyjímat v knihovně každého zainte-
resovaného čtenáře.

Lydie Kucová

Dvě nové knížky R. Žiaranové-Dvořákové

Zhruba před rokem jsme na tomto místě opožděně informovali o vydá-
ní vynikající a pozoruhodné novely sestry Ruženy Žiaranové-Dvo-
řákové "Sedem parížskych večerov". Autorku inspiroval týdenní pobyt
v Paříži v roce 1979 a nedožité sté narozeniny básnířky Marie Rafajové.
Ústřední postavou novely je Pařížanka Sul Caudronová, bývalá autor-
čina profesorka francouzštiny a hostitelka při popisované návštěvě.
Autorce se podařilo něco v krásné literatuře neobvyklého a jen nesnad-
no opakovatelného: portrét Sul zvýraznila vlastnostmi jiné osoby a
dokonce do jejího příběhu vkomponovala nejen události ze života
česko-slovenské básnířky Marie Rafajové, ale i její autobiografické
verše.
Kulisou děje je sedm nejvýznamnějších a nejpamátnějších lokalit světo-
vé metropole umění a kultury nad Seinou.
V loňské informaci jsme se dočetli, že sestra Ružena Žiaranová-Dvo-
řáková líčí v novele několik neobvyklých setkání, vyznává se z lásky 
k Paříži, ale především vydává počet ze svého nejdůležitějšího životní-
ho setkání se Spasitelem Pánem Ježíšem Kristem. 
Zároveň jsme informovali, že knížka je přeložena do češtiny a čeká na
české vydání. S velkou radostí můžeme tuto loňskou informaci doplnit,
že knížka se péčí křesťanského vydavatelství A-Alef Ostrava dostala
koncem roku 2007 na knižní pulty.
A aby toho v doplnění loňské informace nebylo málo, uveďme, že zmí-
něné nakladatelství vydalo zároveň další a rovněž pozoruhodnou nove-
lu sestry R. Žiaranové-Dvořákové "Túžba po výškach". 
Také tentokrát se děj odehrává v dosti daleké cizině, dokonce pro nás
ještě exotičtější nežli "Sedm pařížských večerů" - na Sicílii, v jednom 
z nejkrásnějších italských měst: v Taormině pod sopkou Etnou.
V doslovu autorka píše, že tento nevšední, místy poetický a zdánlivě
umně vyfabulovaný, ale chvílemi až reálně dramatický příběh, který má
gradaci, netuctové rozuzlení i románový závěr s happy endem, ospra-
vedlňuje jenom to, že se skutečně odehrál. 
Jejím záměrem není jen čtenáře pobavit. Chce povzbudit ty, kteří už dar
víry přijali, aby jej dále rozvíjeli, a ty, kteří pokládají víru v Pána Boha
za výmysl, aby se zamysleli nad tím, že víra - ať si to připustíme nebo
ne - skutečně ovlivňuje a formuje život člověka a jeho činy. 

Obě knížky si lze objednat nejlépe přímo na adrese nakladatelství 
A-Alef, Bořivojova 620/29, 718 00 Ostrava, 
nebo E-mail: a-alef@centrum.cz 
Pak jsou až neskutečně levné! 
"Sedm pařížských večerů" , str. 100, cena 50,- Kč,
"Túžba po výškach", str. 56, cena 30, - Kč. 
V obou případech plus poštovné.

Jan Štěpán

Recenze

Chceme-li hodnotit činy vykonané 
v minulosti či v přítomnosti, musí-
me si o nich zjistit co nejvíce infor-
mací a snažit se jim porozumět v dě-
jinném kontextu. Aby nedošlo k to-
mu, že se vyjadřujeme pouze k na-
šim předsudečným představám, a
nikoli k samotné věci. To se přihodi-
lo E.Vejnarovi v zamyšlení nad oce-
něním skupiny kolem bratrů Maší-
nů (Udílení medailí, ET-KJ 8-9/08).
Autor vytrhl ze souvislosti jednu
větu z rozhovoru s Milanem Paume-
rem a z ní odvozuje, že celé skupině
šlo o vraždění, ničení a loupeže.
Tento pohled by snad byl pochopi-
telný, kdybychom byli odkázáni
výhradně na ideologicko-informač-
ní zdroje komunistického režimu.
Ale vzhledem k tomu, že dnes má-
me informací nesrovnatelně víc, je
nutné označit Vejnarův článek za za-
vádějící, ba za demagogický.
Zaprvé: M. Paumer nečekal na „me-
dailičku", nýbrž pan premiér se sám
rozhodl ocenit členy odbojové sku-
piny. Jistě věděl proč.

Zadruhé: Jen ten, kdo se neseznámil
s aktivitami bratří Mašínů již za
války a posléze po nástupu komu-
nistů k moci, může ironicky ztotož-
ňovat oceněný hrdinský čin se zabi-
tím, zmrzačením a loupeží. Ostatně,
na tom odboj skupiny kolem bratří
Mašínů nespočíval. Dobře věděli, že
v tak malém počtu mnoho nezmů-
žou. Proto bylo jejich hlavním zámě-
rem dostat se k americké armádě a 
v její uniformě se pak pustit do boje
proti sadistickému režimu. Že byli
do jisté míry idealisté, podléhající
iluzi o americké intervenci? Ano, ale
to v žádném případě nesnižuje jejich
odhodlání a odvahu k tomu sami
přispět. Naopak. Patří jim uznání a
ocenění za to, že rozpoznali komu-
nistický režim jako zavrženíhodný a
pokusili se podle svých možností
proti němu jednat. 
Zatřetí: Je zcela nedůležité, zda byli
všichni členové SNB v komunistické
straně, nebo ne, a podobně to platí i
o zabitých odbojovou skupinou. Šlo
o strukturu tehdejšího režimu, který

se zaštiťoval podporou celé společ-
nosti, vyjma posledních zbytků ne-
přátel (lidí s odvahou vzepřít se),
proti kterým zahájil třídní boj. Silou
propagandy a státního násilí se
podařilo zdecimovat a zpacifikovat
společnost na celá čtyři desetiletí.
Mašínovská skupina se tomuto nási-
lí postavila. Mrtví, kteří za nimi
zůstali, byli ve službě státem řízené-
ho násilí a jdou na jeho vrub. Stali se
obětí boje, který rozpoutal komunis-
tický režim. 
Začtvrté: Jestli E. Vejnar touží po
srovnání s osudem Židů, lze pouká-
zat na jejich touhu po vlastním státu
a ochotu jej bránit osobním nasaze-
ním, s vírou a se zbraní v ruce. Bo-
hužel, v dějinách českého státu jsme
se s těmito ctnostmi často nesetkáva-
li. Proto se konečně můžeme ales-
poň odhodlat k tomu, že oceníme
naše spoluobčany, kteří takovou od-
vahu a nasazení prokázali. Ctirad a
Josef Mašínovi s Milanem Paume-
rem k nim bezesporu patří. 

Marek Zikmund 

Medaile pozdě, ale přece



Bohoslužby
Proč to děláme 
Jak ukazují nedávné zkušenosti 
s neonacistickými provokacemi,
antisemitismus je opět na vzestupu.
Evropa byla v historicky zcela ne-
dávné době svědkem šíření nená-
vistné protižidovské ideologie a dě-
jištěm největšího pokusu o genoci-
du Židů v historii. Chceme-li se 
z historie poučit, musíme jednat. 
Právě jako křesťané sdílející se Židy
velkou část duchovního dědictví,
jež formovalo naši civilizaci, jsme si
vědomi toho, jak je pro společnou
evropskou budoucnost důležité

připomínat si tyto historické udá-
losti. Vždyť idea sjednocení konti-
nentu vznikla na troskách pováleč-
né Evropy a byla vyjádřením vůle
už nikdy nedopustit opakování
těchto hrůz. 
Proto chceme mobilizovat všechny
občany, kterým není lhostejný sou-
časný vývoj v naší zemi i v širším
evropském kontextu, a povzbudit
je k občansky statečnému postoji. 
Protest proti nenávisti a násilí však
nemůže být veden nenávistně a
násilně. Proto vyjadřujeme své na-
léhavé poselství pokojným a kulti-
vovaným způsobem. Zveme všech-

ny lidi dobré vůle, aby se k nám při-
pojili. 
Další podrobnosti a aktuality nalez-
nete na stránkách 
www.vsichnijsmelidi.cz 
K triumfu zla postačí, když slušní
lidé nebudou dělat nic. 

ICEJ (International Christian Em-
bassy Jerusalem) je křesťanská
charitativní a vzdělávací organi-
zace 
28. pluku 15, 101 00 Praha 10, 
tel. 272 732 636,
e-mail: icej@ecn.cz, 

www.icej.cz

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: řídicí 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@seznam.cz

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
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

Pochod dobré vůle „Všichni jsme lidi“ Inzerce

SENIORÁT ZÁPADOČESKÝ

Českobratrská církev evangelická
AŠ, 352 01; Ne 10.00 /něm. 8.30/
Husovo nám. 3, f Pavel Kučera
ČERNOŠÍN, 349 58; Ne 10.00 (a.c.e)
14.30 (b.d)
Husova 249, f Jiří Marván
DOLNÍ BĚLÁ, 331 52; Út 17.30
Nový obvod 137, a. Jiří Marván 
DOMAŽLICE, 344 01; Ne 9.00
Kostelní 93, a. Karel Šimr 
HORNÍ SLAVKOV, 357 35 Nové Sedlo;
Ne 12.45
Karlovarská 140, a. Radek Matuška
CHEB, 350 02; Ne 8.45
ul. 26. dubna 5, f Lubomír Líbal
CHODOV U KARLOVÝCH VARŮ, 357 35;
Ne 9.15
Dukelských hrdinů 281, f Radek
Matuška
CHRÁST U PLZNĚ, 330 03; Ne 9.30
Železniční 477, f Karel Šimr
KARLOVY VARY, 360 01; Ne 9.15
Zahradní 33, f František Pavlis
KDYNĚ NA ŠUMAVĚ, 345 06; Ne 9.00
Dělnická 359, a. Jan Satke 
KRALOVICE, 331 41; Ne 9.00
Žatecká č. 480, f Jana Kadlecová
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, 353 01; Ne 10.00
Lidická 189/16, f Daniel Matouš
MERKLÍN U PŘEŠTIC, 334 52; Ne 9.00
Husova 201, f Jan Satke
NEJDEK, 362 21; Ne 9.00
Husova 525, f Bob H. Ogola
OSTROV, 363 01; Ne 10.00
Jáchymovská 170 
PLZEŇ - KORANDŮV SB., 301 50; Ne 9.30
Anglické nábř. 13, f M. + H. Hama-
riovi
PLZEŇ - ZÁPADNÍ SB., 301 00; Ne 9.00
Němejcova 2, j Renata Šilarová
PODBOŘANY, 441 01; Ne 11.00 (a.c)
Politických vězňů 300, f Jana Kad-
lecová
PŘEŠTICE, 334 01; Ne 9.00
Rebcova 557, f Jan Satke
ROKYCANY, 337 01; Ne 9.30
Jiráskova 481/II, j Ondřej Pellar
SOKOLOV, 356 01; Ne 10.30
Petra Bezruče 501/7, j Pavel Knorek
STŘÍBRO, 349 01; Ne 10.00 (a.c.d.e)
Masarykovo nám. 15. a. Daniel Ma-
touš 
TEPLÁ, 364 61; Ne 9.30
Máchova 357, f Alfred M. Satke

Církev bratrská
KARLOVY VARY, 360 01; Ne 9.30
Bulharská 2061/29A, Jan Valeš ml. 
KLATOVY, 339 01; Ne 9.00
Masarykova 367/III, Zdeněk Šplí-
chal 
PLZEŇ, 301 00; Ne 9.00
Doudlevecká 31, Zdeněk Šplíchal

Evangelická církev metodistická
HORŠOVSKÝ TÝN, 346 01; Ne 16.00
(b.d.e)
Nádražní 79, Zdeněk Eberle
KARLOVY VARY, 360 01; po domluvě
Zámecký vrch 45, Miloslav Čech
PLZEŇ 1 LOCHOTÍN, 323 00; Ne 9.30
Bolevecká náves 2, Zdeněk Eberle
PLZEŇ 3, 301 24 ; Ne 9.00
Husova 14, Petr Procházka
TACHOV, 347 01; Ne 10.00
Náměstí Republiky 85, Milan Mrá-
zek

Bratrská jednota baptistů
AŠ, 352 01; Ne 9.00
Táborská 9, Alois Boháček
CHEB 1, 350 02; Ne 9.00 
Libušina 4, David Sláma
CHEB 2, 350 02; Ne 9.30
Mírová 6, Jan Katušťák
KARLOVY VARY, 360 01; Ne 9.30
Závodu míru 112
KRASLICE, 358 01; Ne 10.00
Fučíkova 1639 
SOKOLOV, 356 01; ne 9:30
Brněnská 486, Michal Jílek
TEPLÁ, 364 61; Ne 9.00
Havlíčkova 42, Jaroslav Pospíšil

EVANGELICKÝ TÝDENÍK - KOSTNICKÉ JISKRY
Vydává Kostnická jednota 
Redakce a administrace v Praze 2, Ječná
19, PSČ 120 00, tel.: 224 919 607, e-mail:
ET.KJ@worldonline.cz
www.evangelickytydenik.cz
Řídí redakční rada.
Redaktor: Ladislav Mečkovský
Uveřejněné příspěvky nemusí vždy
vyjadřovat stanoviska vydavatelů.
Nevyžádané materiály redakce nevrací,
ani neuschovává. 
Celoroční předplatné 440 Kč, jednotlivé
číslo 10 Kč. Č.ú.: 1932069379/0800
Tiskne Grafotechna 
Distribuci provádí společnost
*Mediaservis s.r.o., Zákaznické centrum,
Moravské nám. 12D, 659 51 Brno. Příjem
objednávek tel.: 541 233 232, fax: 541 616
160, e-mail: zakaznickecentrum@media-
servis.cz, příjem reklamací: 800 800 890.
*A.L.L.Production s.r.o., Poděbradská 24,
190 00 Praha 9, tel.: 234092851
Registrační číslo MK ČR: E 365

Dokončení ze str. 2

MS KJ UHERSKÉ HRADIŠTĚ
zve na  tyto přednášky: 
* 27. 4. M. L. King, f. ČCE Marek
Váňa
* 18. 5. Izrael, kaz. CB St. Heczko

* * *
BETLÉMSKÁ KAPLE NA ŽIŽKOVĚ
Příznivce pravidelných přednášek v
Betlémské kapli čeká zajímavý večer: 
* Jiří Just: Poklad v Mladé Boleslavi 
- čtvrtek 17. dubna v 18 hodin
V roce 2005 se při rekonstrukci bý-
valého kláštera v Mladé Boleslavi
objevily dvě truhličky se vzácnými
písemnostmi z počátku 17. století.
Muzejní pracovníci zjistili, že se jed-
nalo o osobní archiv Matouše Koneč-
ného, posledního předbělohorského
biskupa Jednoty bratrské. ThDr. Jiří
Just, který nalezené materiály vědec-
ky zpracovává a vydává, nás seznámí
s obsahem tohoto unikátního nálezu
a s jeho významem pro historické
bádání o české reformaci.

Christof Lange, farář ČCE

* * *
STUDENTSKÝ KOSTEL NEJSVĚTĚJŠÍHO
SALVÁTORA A EKOLOGICKÁ SEKCE ČES-
KÉ KŘESŤANSKÉ AKADEMIE zvou k eku-
menické bohoslužbě s kázáním Dr.
Jiřího Nečase, konané při příležitosti
Dne Země v úterý 22. dubna 2008 
v 19:00 v Kostele Nejsvětějšího Sal-
vátora v Praze 1 (u Karlova mostu). Po
bohoslužbě následuje v sakristii cca od
20:00 h do 21:30 diskuse na téma
"Diverzita života" s úvodem Prof. Dr.
Tomáše Halíka a Dr. Leony Leišové.

potřeba, aby překladatelé byli nejen
znalci jazyka, nýbrž i erudovaní
teologové. Mezi služby ČBS patří
také vydávání příležitostných tisků
pro různé křesťanské společnosti a
církve. Nejčerstvěji k výročí vzniku
Českobratrské církve evangelické.
Jedná se o vydání Bible v paralel-
ních sloupcích s kralickým a eku-
menickým překladem. Zájemci by
se nejspíš našli i v dalších církvích.
Také vyšla Bible pro službu vojá-
kům a vězňům. Postupně je vydá-
vána Bible pro slabozraké. Rychlý
prodej a případný dotisk jsou hlav-
ní strategií. Jen minimum knih by
mělo zůstat ležet skladem. 
Snahou je nyní také získat finanční
prostředky pronájmem všech mož-
ných prostor Domu Bible. Kance-
láře i prodej by pak přešly do příze-
mí a sklad by se rozšířil na část
garáží. Rozhodnuto je o přenechání
výstavy Proměny a cesty Bible
zájemci /ECAV/, čímž se v přízemí
získá potřebný prostor. Důsledkem

těchto omezení bude zřeknutí se
některých ambicí, např. osvětové
činnosti přímo v Domě Bible pro
veřejnost. Jedním z kladů má být
„nonstop" zpřístupnění kompletní
ČBS, včetně kanceláří a pracovišť
(?). Dosud se musí zájemci o vstup
do knihkupectví ohlásit u vchodu
zvonkem. Celkové řešení však
zatím nepostoupilo příliš ze stadia
úvah, byť ředitel ČBS obdržel sou-
hlas Výboru. Kromě předběžných
plánků nebyly dosud předloženy
projekty architektů, vyčísleny ná-
klady za ně, ani finanční nároky
samotné přestavby. Vše ovšem mají
bohatě zajistit bohaté příjmy dal-
ších nájmů.
Podstatnou je jistě práce spolupra-
covníků, kteří po léta vytrvali - a již
se osvědčili. Z nich jmenujme nejpr-
ve ty, kteří drží biblickou a jazyko-
vou práci. Jsou jimi PhDr. Ladislav
Žilka, od minulého roku nově Mgr.
Petr Fryš. Mimořádnou úlohou je
činnost Mgr. Milana Hloucha, zá-
stupce ředitele. Stará se o misijní
projekty, marketing, styk s veřej-

ností, vyhledávání možných fi-
nančních zdrojů. Díky jemu se
dočkáme výborných nových we-
bových stránek i zpřístupnění deu-
terokanonických knih na internetu.
V obchodním oddělení pečlivě pra-
cují Zdena Šmídová a Tomáš Rais.
Řediteli vypomáhá, žel přechodně,
Mgr. Linda Luhanová. Všem jme-
novaným i dalším patří dík za je-
jich poctivou práci.
Vlajkovou lodí ČBS zůstává Český
ekumenický překlad. Do budoucna
se zřejmě otevře řada otázek s ním
spojených (možnost další revize,
projekt nového překladu, případné
vydávání dalších překladů). Zá-
jemci o více informací budou vítáni
na Valném shromáždění ČBS v úte-
rý 15. dubna od 10:00 v kostele ČCE
U Jákobova žebříku, U školské
zahrady 1, Praha - Kobylisy (za-
stávka metra). Program bude za-
končen ve 13:30 přednáškou profe-
sora Petra Pokorného DrSc.: Tal-
piotská hrobka a víra ve vzkříšení.

Jan Kašper

ČBS včera, dnes i zítra
Dokončení ze str. 1

Francouzští evangelíci si 13.
dubna připomínají 410.výročí
vyhlášení tolerance. 
"Hugenotský" král Jindřich IV.
(Navarrský) vydal po osmi
krvavých hugenotských vál-
kách v roce 1598 Nantský edikt,
který poskytoval protestantům
jistá práva: svobodu svědomí,
bohoslužebná shromáždění (tam,
kde se do té doby konala), rov-
noprávnost v zastávání úřadů a
v soudnictví a vyhrazená „bez-
pečná místa" – města a hrady. 
Tento edikt se neprosazoval
snadno a zůstal v platnosti jen
do října 1685, kdy jej absolutis-
tický panovník Ludvík XIV.
zrušil. 

Pak nastalo pronásledování
tajné „církve pouště" a nepovo-
lená emigrace do sousedních
zemí – Švýcarska, Nizozemí,
Anglie, Braniborska, Hesenska
a Falce. 
Přes 500 000 hugenotů se tak
octlo v cizině, kde se uplatnili 
v hospodářském i kulturním
životě. Teprve v době revoluce
na konci 18. století se vrátila
náboženská svoboda. 
Dnes působí ve Francii řada
protestantských církví, které
jsou sdruženy ve federaci a
účastní se práce v domácí i svě-
tové ekumeně.

Bohuslav Vik

Nantský edikt 1598

24. března 2008 

FARÁŘ JAN KANTOREK

101 let

Samému Bohu sláva

Pozvánky

Oznámení


