
ŘÍMANŮM 8,1-11
Jsou tři duchovní zákony, které na
nás působí: zákon hříchu, zákon
smrti a zákon Ducha života. 
My živí máme nejbohatší zkuše-
nosti se zákonem hříchu. Narodili

jsme se do prostředí, kde na nás i 
v nás působí hřích podobně jako
gravitace. Hříchu jsme poddáni,
hříchem jsme přitahováni a kvůli
hříchu padáme na zem. Není mož-
né nehřešit. Nejlépe to zná ten, kdo
se nehřešit snažil. Zase zhřešil. A
proto se na něj vztahuje zákon
smrti.
Smrt je naší tragickou kletbou. Ne-
můžeme zabránit degeneraci bu-
něk, stárnutí a umírání. My živí
zatím děláme všechno pro to, aby-
chom oddálili jistý zánik, víme
však, že jednou se nám to nepodaří
a smrt si zcela zákonitě od nás
vybere svou daň. Co hůř, už si ji 
zčásti a po právu vybrala, protože
de iure jsme již mrtví ve vinách a
hříších.
Do světa ale vstoupila třetí zákoni-
tost, zákon Ducha života v Kristu
Ježíši. Právě toto je radostná zvěst

svatodušních svátků. Vskutku je co
slavit! Kdo je v Kristu Ježíši, je nové
stvoření, kterému je dána moc pře-
konávat přitažlivost hříchu. V Kris-
tu Ježíši je navíc člověk vybaven
novým „genem" (Duchem sva-
tým), který v sobě skrývá překoná-
ní smrti a život věčný. Pavel napsal:
„Jestliže ve vás přebývá Duch toho,
který Ježíše vzkřísil z mrtvých, pak
ten, kdo vzkřísil z mrtvých Krista
Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla
Duchem, který ve vás přebývá."
Jsou tři duchovní zákony, které
známe i jako znovuzrození křesťa-
né. Všechny tři musíme brát vážně,
ale vědomě bychom se měli poddá-
vat jen jednomu – zákonu Ducha
života v Kristu Ježíši.
Amen

Bronislav Matulík, 
kazatel Církve bratrské, 

Praha - Smíchov
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Svatodušní neděle - Zákon Ducha

Mám na mysli Bibli a literaturu,
která se k ní vztahuje. Už se nejed-
nou podařilo, o co usilovali ti ne-
přátelé křesťanské víry, kteří bystře
rozpoznali, jak podstatně je du-
chovní život křesťanů závislý na
Bibli: Starý zákon vypráví o židov-
ském králi Jójakimovi, jenž svitek
Jeremjášových prorockých kázání
rozřezal a házel do ohně, až celý
svitek na ohništi shořel. (Jr 36,21-24)
"Král ani jeho služebníci se neza-
chvěli strachem a neroztrhli svá
roucha, když slyšeli všechna ta slo-
va." Křesťanská církev snášela totéž
nepřátelství od svého vzniku až do
začátku 4. století. Ještě v únoru roku
303 odsoudil císař Dioklecián Bibli
do plamenů: Kdo ji nevydal, byl
popraven. Leč i sama církev, "maji-
telka" Bible, omezovala její četbu až
do konce středověku. Jen kněží ji
směli číst a vykládat. 
Nová náboženská hnutí a zvláště
reformace si na církvi vynutily
právo pro každého mít, číst, vyklá-
dat a šířit Bibli mezi všechny lidi.
Kdo číst neuměl, učil se to na Bibli.
Toto právo nevybojoval proti cír-
kevní hierarchii lid - nebylo to v je-
ho moci -, nýbrž učitelé církve, jako
byli Jan Hus a Martin Luther, kněží.
Pokud jde o hájení tohoto práva
evangelické církve v tom hrají první
housle, nemají však důvod se tím
chlubit, neboť zároveň přiznávají,
že výsostného práva mít a číst Bibli
využívá zlomek těch, kdo vyznáva-
jí evangelickou víru. Biblická vzdě-
lanost, kdysi na evangelících vyso-
ce ceněná, silně poklesla.
Už jsme řekli, že Bible je pro křesťa-
novu víru nezbytná, naprosto ne-
postradatelná. O co tedy přichází
evangelík, který svou Bibli nečte?
Bylo by přílišné říci, že o všecko.

Takového evangelíka zachraňuje a
při životu udržuje, že v neděli slyší
z úst svého kazatele to, čemu říká-
me biblické Čtení a potom jeho
výklad v kázání. Hyne ve víře,
opouští-li společné shromáždění.
Co tedy Bible svým čtenářům a
posluchačům sděluje a zjevuje?
Předkládá jedinou otázku a jedinou
odpověď. Ptá se, kdo je Ježíš, a
odpovídá: Ježíš je Kristus, Boží Syn.
Tuto otázku a odpověď má (mít)
kazatel evangelia na mysli, když
vstupuje na kazatelnu. Nezmýlí jej,
že židé a mohamedáni, kteří jsou na
Bibli závislí, chápou ji jinak; židé jen
jako otázku bez odpovědi, moha-
medáni jako náboženskou látku, k
níž připojili zcela novou otázku a
nové jméno. 

Evangelické církve se sotva mohou
smířit s tím, že evangelíci svou Bibli
málo čtou. Co ale dělat, aby k ní na-
lezli lepší, vnímavější vztah? Bible
je zvláštní, zcela jedinečná, mnoho-
vrstevná, mnohoobsažná kniha, ani
zkušení literáti si s ní nevědí rady.
Její tajemství spočívá v tom, že je to
kniha církve, v církvi je čtena a
vykládána. Cizí jí nemohou rozu-
mět. Aby jí její vlastní lépe rozumě-
li a rádi ji četli, je každá rada vítána.
Tu svou radu jsem už skoro celou
odtajnil: doporučil jsem vám, abys-
te Bibli četli jako otázku, kdo je
Ježíš, a jako odpověď, že Ježíš, ten
nazaretský tesař, je Kristus, Boží
Syn, Mesiáš.
Začněte u Markova evangelia, je

Hluku zpráv v médiích není možno ani radno zcela unikat. Je agresivní
svými vysokými tóny vypjatých emocí - výkřiky zločinů, křivd, podvo-
dů, nestydatostí. Skoro neuvěřitelné pak je, když v tomto šumu náhle
zazní normální tón.
Viníci hromadných neštěstí v dopravě se mohou lehce stát sami oběťmi
rozhořčeného hněvu těch, s jejichž životy a zdravím lehkomyslně naklá-
dali. Trestem za zklamání důvěry cestujících může být i lynč. Viník sráž-
ky tramvají v Ostravě si ale naopak vysloužil spíše uznání a sympatie, a
to dokonce i pozůstalých. Nemlžil a nesváděl vinu na dopravní podnik,
neopakoval mantru „nebudu se vyjadřovat" ani se nehájil. Přiznal vinu,
omluvil se, vyjádřil lítost, pozůstalým rozeslal dopisy. Podle své
maminky stále opakuje, že tam měl zemřít raději on než tři cestující.
Vina, lítost, omluva - vypadá to, že ten řidič se chová tak, jak je normál-
ní se chovat.
Co je ale normální? Normu chování dnes ve skutečnosti ze všeho nejvíc
vytvářejí média.  Vstupují tak do oblasti, v níž vždy kralovala rodina,
obec, kultura a náboženství. Jsou to média, která nám dnes velmi výraz-
ně sdělují, co máme považovat za normální. Činí to prostřednictvím pří-
běhů politiků a dalších celebrit. Tyto příběhy téměř nahradily staré pří-
běhy otců a dědů, králů, vojevůdců, biblických postav a svatých. Více
než v těch starých je v těch nových příbězích zastoupeno slabošství,
vyhýbání se odpovědnosti, lež a zatloukání až do poslední chvíle.
Čtyřiadvacetiletý Petr Hroch prožil celý život v době, kdy se média již
utrhla z jakéhokoli představitelného řetězu a činí si nárok na to, aby
vytvářela vzorce chování celé společnosti. A přece tento mladík bez
maturity dokázal mediální tvorbě norem úplně prostě vzdorovat a udě-
lat pravý opak toho, co je „mediálně normální". To je při vší hrůze z
dopravního neštěstí ohromně povzbudivé. Asi jako když jedete dálko-
vým autobusem, sedíte někde vpředu, nedobrovolně posloucháte hluk
nějaké příšerné frekvence nebo neodbytného blaníku - a řidičovo rádio
aspoň na chvíli ztratí pod kopcem signál.

Zdeněk Vojtíšek

Média, dvě tramvaje a norma

Málo čteme

ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

AKTUALITA

V krásném vestibulu Severočes-
kého muzea hrál Frédéric Lagarde
na výborném klavíru v neděli 13.
dubna vysoce náročné skladby.
Posluchači, mezi nimiž byli také
evangelíci z místního sboru, vděčně
oceňovali virtuosní mistrovství
francouzského klavíristy, který
předtím měl koncerty v Písku a 
v Jablonném v Podještědí. Přednesl
sonátu op. 57 Appassionata Ludwi-
ga van Beethovena, dvě koncertní
etudy Franze Liszta Il sospiro a
Večerní harmonie, po přestávce dvě
arabesky Claude Debussyho Snění
a Svit měsíce, dále skladbu Maurice
Ravela a připojil dva přídavky.
Koncert uváděla Francouzka žijící
v Čechách, paní Jillian Nizard,

manželka našeho předního klaví-
risty Radoslava Kvapila, evangelí-
ka původem z Brna. 
Po koncertu v rozhovoru při večeři
se pan Lagarde zajímal o historii
Liberce a vysvětlil nám, co je u kla-
víristy paměť sluchová, paměť
mozková a paměť prstová, jak
všechny patří dohromady, a říkal,
že je to jednoduchá věc. 
Po vyslechnutí těch obtížných
skladeb hraných samozřejmě zpa-
měti jsme to s obdivem vzali na
vědomí. 
Hudba má svůj sdělný význam a
všestranný vliv, překračuje hranice
národů a jazyků a zve k dobrým
vztahům mezi všemi lidmi.

Jan Čapek

Francouzský klavírista 
v Liberci

Dokončení na str. 4

Stromy vrostlé do náhrobku - Židovský hřbitov, Jevíčko (viz báseň na str. 3)
foto: Jan Kašper
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SYNOD EVROPSKÉ KONTINENTÁLNÍ PROVINCIE JEDNOTY BRATRSKÉ

Schází se pravidelně každý druhý rok střídavě v různých zemích
Evropy, kde mezinárodní Unitas fratrum působí (Brüder-Unität,
Brüdergemeine). Ten letošní synod má být ve dnech 19. – 24. května 
v dánském Christiansfeldu, kde se sejdou delegáti z Německa, Švýcar-
ska, Dánska, Holandska, Švédska, Estonska, Lotyšska, Ruska a Albánie.
Bude tam zastoupena třemi delegáty i Jednota bratrská Ochranovského
seniorátu při ČCE, která vznikla rozdělením (rozkolem) české provincie
v r. 1999 a kterou v r. 2002 uznal celosvětový synod UF jako svoji zvlášť
sledovanou součást, která chce zůstat bratrskou. 
V Evropě existuje ještě Britská provincie JB známá pod jménem Mo-
ravian Church (Moravská církev, podle prvních bratrských misionářů
původem ze severní Moravy). Ta je pověřena vše připravit pro konání
celosvětového synodu Unitas fratrum, který má zasedat v Londýně 
v příštím roce 2009. Mezi jiným tento nejvyšší církevní orgán, dříve
nazývaný generální synod, se má zabývat poměry v JB v Česku, v „zemi
otců", kde po rozkolu v této provincii nová importovaná duchovní vlna
již nechce dodržovat celocírkevní řády a usnesení platná v celé světové
UF. Své domácí místní provinční řády a usnesení překvapivě nadřazuje
nad celocírkevní Church Order, což se ještě nikdy a nikde v dlouhé his-
torii této církve v žádné jiné provincii UF na celém světě nestalo.

mhl

MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ V SEVERNÍM IRSKU NABÍZÍ
SETKÁNÍ NAD PROBLÉMEM "PŘEKONÁVÁNÍ KONFLIKTŮ" 

ERC (Brusel). Evropská rada ekumenické mládeže (EYCE) se sídlem 
v Bruselu zve na mezinárodní seminář do Corrymeely, jediného centra,
kde se strany letitého konfliktu v Severním Irsku mohou sejít na neu-
trální půdě a jednat. Proto bylo toto místo vybráno pro školení o překo-
návání konfliktů. Výborně tak zapadá rovněž do projektu Světové rady
církví "Dekáda za překonávání násilí", informuje Ekumenická rada cír-
kví. 
Kurz je určen mladým lidem od 18 do 30 let, kteří jsou aktivně účastni
v církvi. Pořadatelé upozorňují, že jediným jednacím jazykem bude
angličtina. Bližší informace o tomto mezinárodním setkání včetně při-
hlášky je možné nalézt na stránkách Ekumenické rady církví. Účastnic-
ký poplatek je 200 eur, ale EYCE díky svým sponzorům může občanům
ČR poskytnout až 90% slevu na účastnickém poplatku i na cestovném.
O proplacení zbytku ze strany ERC, která je partnerskou organizací
EYCE, je možné jednat. 

(ath)

TIBETSKÝ DUCHOVNÍ VŮDCE SE SETKAL SE ZVLÁŠTNÍ VELVYSLANKYNÍ USA
PRO TIBET

ČTK (Washington). Tibetský duchovní vůdce se včera v americkém
státě Michigan setkal se zvláštní vyslankyní USA pro Tibet. Dalajlama
ocenil, že Američané vyjádřili znepokojení nad čínským zásahem v
Tibetu, a zároveň požádal Spojené státy o pomoc. Informovala o tom
agentura Reuters. Dalajlama a Paula Dobrianska se setkali v kampusu
Michiganské univerzity, kde promluvili s novináři. 
Dobrianska zopakovala, že prezident George Bush usiluje o zprostřed-
kování dialogu mezi dalajlamou a čínskou vládou. 
Dalajlama poděkoval americké vládě a prezidentovi za podporu a pro-
hlásil, že nyní potřebuje Tibet pomoc Ameriky. Tím zakončil  svůj pro-
jev bez dalších podrobností. 
Někteří světoví politici se rozhodli pro signál nesouhlasu s čínskou poli-
tikou v Tibetu bojkotem zahajovacího ceremoniálu letní olympiády v
Pekingu. Je mezi nimi například německá kancléřka Angela Merkelová
či britský premiér Gordon Brown. 
K bojkotu ceremoniálu Bushe vyzvala mimo jiné senátorka Hillary Clin-
tonová či předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová.
Přestože dalajlama neodmítá bojkot zahajovacího ceremoniálu ze strany
politiků, k bojkotu olympiády jako celku se staví negativně. Tibetský
duchovní vůdce již několikrát pohrozil rezignací v případě, že jeho kra-
jané v Tibetu opět sáhnou po násilí. 

(ath)

V ČESKÉ REPUBLICE SE BUDE POPRVÉ KONAT
SETKÁNÍ ADVENTISTICKÝCH MISIJNÍCH ORGANIZACÍ OCI 

ANN-AIS (Věšín). Ve dnech 1.-10. května se v České republice poprvé
koná výroční setkání představitelů adventistických misijních organiza-
cí sdružených pod hlavičkou OCI (Outpost Centers International).
Smyslem existence těchto organizací je šířit evangelium praktickou a
adresnou pomocí bližním. Jedná se o tzv. podpůrné instituce – na círk-
vi nezávislé, ale s církevními orgány a laickými členy úzce spolupracu-
jící. 
OCI zastřešuje přes šedesát institucí ze třiceti zemí; mezi činnosti, kte-
rým se organizace věnují, patří např. provozování školicích zařízení,
prodejen a restaurací zdravé výživy či velkoobchodů se zdravými pro-
dukty, ekologických farem, sanatorií s nabídkou léčby přírodními pro-
středky, vydavatelství a nakladatelství, provozování rozhlasových nebo
televizních stanic atd. 
Hostitelem letošního setkání, které se koná ve Věšíně u Rožmitálu pod
Třemšínem, je pražský Country Life, který patří mezi největší instituce
tohoto typu. 

(ath)

Zdá se, že nůžky mezi fakultní the-
ologií a vírou obecného lidu se ne-
bezpečně rozevírají. Pěkným pří-
kladem byly letošní Velikonoce.
Všechno to začalo jako nějaká pi-
kantní židovská anekdota: americ-
ký režisér druhořadých filmů a
ortodoxní žid vyvrací základ křes-
ťanské víry – našli totiž prý pravý
hrob Ježíše Krista. Vtipné to ovšem
není. A to zejména kvůli reakci
některých českých evangelíků.
Místo aby celou záležitost odbyli
mávnutím ruky nad senzacechti-
vostí takové zprávy, pospíchají, 
v zájmu zachování zdání moder-
nosti křesťanství popírat jeho sa-
motné základy. 
V článcích, které se kolem poněkud
senzačního objevu „Ježíšovy" hrob-
ky objevily v českém tisku od před-
stavitelů naší církve, se setkáváme s
argumenty poněkud polovičatými,
až nedbalými. Protože Pavel ne-
mluví výslovně o prázdném hrobu,
tedy prý ani o této tradici nevěděl,
a tudíž ani prázdný hrob není důle-
žitý. Jenže Pavel ani výslovně ne-
zmiňuje např. Ježíšovo narození - 
z toho plyne, že se Ježíš patrně ne-
narodil. Biblisté promluvili, laik
musí zmlknout. Co si má laik počít
se zprávami všech čtyř evangelistů,
kteří hovoří právě o prázdném
hrobě, nebo o dosti výmluvné for-
mulaci „(David)… viděl do bu-
doucnosti a mluvil tedy o vzkříšení
Kristově, když řekl, že nezůstane 
v říši smrti a jeho tělo se nerozpad-

ne v prach" (Sk 2,31), to už nikdo
neřeší. Buď přijme tento liberální
výklad, nebo je nazván fundamen-
talistou, pokud stále ještě bere
vážně to, co ani slovem nezpochyb-
ňovali jeho předkové a o čem svěd-
čí i Písmo. Ježíš přece podle svědec-
tví Bible vstal z mrtvých, jeho tělo
bylo tak skutečné, že se ho učedníci
dotýkali, v tomto těle pak vstoupil
na nebesa. A zdá se, že Vzkříšené-
mu záleželo na tom, aby prokázal
tělesnost svého vzkříšení: ukazuje
jim probodený bok, ruce i nohy 
s děrami po hřebech, vybízí Tomáše
k vložení ruky do jeho otevřeného
boku (!), dokonce s učedníky sto-
luje.
Právě na theologické fakultě nás
učili, že evangelium o Ježíši Kristu
začalo právě pašijovým příběhem,
Ježíšovou smrtí a vzkříšením. Vše
ostatní právě z této tradice rostlo,
celá evangelijní zvěst, církev jako
svědectví právě o této události, i sa-
motná evangelia.
Petr Pokorný v anketě časopisu Re-
spekt odpověděl, že Kristovo vzkří-
šení není resuscitace. Dá se s ním
souhlasit potud, že vzkříšení Páně
není pouhá resuscitace. Ale přesto
byl vzkříšen v těle, byť v těle osla-
veném. „Hle, odhalím vám tajem-
ství: Ne všichni zemřeme, ale všich-
ni budeme proměněni, naráz, v
okamžiku, až se naposled ozve pol-
nice. Až zazní, mrtví budou vzkří-
šeni k nepomíjitelnosti a my živí
proměněni. Pomíjitelné tělo musí

totiž obléci nepomíjitelnost a smr-
telné nesmrtelnost." (1 K 15,51-53)
To říká apoštol Pavel. Tomu rozu-
mím. I když to v plnosti nechápu, je
to zvěst, která dodává naději v prů-
běhu života i na jeho konci. Je to
zvěst, které jsem ochoten vydat svůj
život. „Vyznává-li křesťan, že Ježíš
byl vzkříšen, znamená to, že Ježí-
šův příběh došel svého cíle u Boha
a to, co reprezentuje, je smyslem a
cílem lidského života i celých dě-
jin," tvrdí Petr Pokorný. Tomu na-
opak nerozumím, nevím, jak bych
to zvěstoval umírajícímu členovi
sboru a sám bych tomu život ne-
obětoval.
Pevně věřím, že prázdný hrob a
tělesné vzkříšení Kristovo vyznává
většina naší církve a doufám, že se
vrátíme zpět ke staré reformační
praxi, kdy doktoři církve, její pastý-
ři, laikové, presbyteři a diákoni četli
totéž Písmo a navzájem si rozuměli.
Před Slovem Božím stojíme všichni
ve své lidské nahotě. Písmo není
složitým rébusem pro theology a
znalce starověkých jazyků, v zása-
dě je srozumitelné všemu věřícímu
lidu. To jako evangelík držím a
budu držet. A tak se nestyďme za
evangelium. Možná nebudeme ja-
ko křesťané populární, možná se
nám budou mnozí smát. Ale mějme
víru Kristovu a nenechme se zmást
kdejakým moderním objevem či
hnutím. Takových už bylo. To jen
Bůh je stále týž.

Jan Kupka

Z církví u nás i ve světě Protestantský Titanic

Schůzka se konala na základě
pozvání předsedy ČSSD Jiřího Pa-
roubka v Poslanecké sněmovně 
v pátek 25. dubna od 13 do 13,45
hodin za přítomnosti biskupa
CČSH Jana Hradila a vedoucí jeho
kanceláře. Za ERC se zúčastnili
Pavel Černý a Joel Ruml.
Tématem byl rozhovor o probíhají-
cím procesu řešení vztahu státu a
církví, jak jej předpokládá vládní
návrh zákona o nápravě některých
majetkových křivd církvím a nábo-
ženským společnostem.

Pan předseda ČSSD předal předsta-
vitelům ERC dokument s výhrada-
mi, které má ČSSD k předloženému
vládnímu zákonu, a návrhy, jak ce-
lou problematiku chce řešit ČSSD.
Následující rozhovor ukázal, že
představitelé ERC nepovažovali za
potřebné, aby jakkoli problematizo-
vali dosaženou dohodu mezi církve-
mi navzájem a církvemi a státem.
Konstatovali, že s ohledem na po-
chopitelný tlak Svazu obcí a měst na
uvolnění „blokačního paragrafu"
rozumí předloženému vládnímu

návrhu jako nejpropracovanějšímu
za posledních bezmála dvacet let.
Představitelé ERC konstatovali, že
je škoda, že se ČSSD odvrací svými
výhradami od procesu, který byl
otevřen právě jejími ministry kultu-
ry. S ohledem na zájem církví, státu,
obcí a měst nemohou zástupci ERC
v současné chvíli přistoupit na jaké-
koliv jednání o možných změnách
dosažených dohod. Ty byly stvrze-
ny podpisy zástupců všech církví a
státu a každý zásah, byť v dobré
víře, vrací celé jednání na úplný
začátek, přičemž cíl lze jen stěží
dohlédnout. S ohledem na značný
zájem Svazu obcí a měst na zrušení
„blokačního paragrafu" pak každé
oddalování cíle otevírá cestu jak
novým nespravedlnostem, poku-
sům o silové řešení, tak i rozkládání
vztahu mezi církvemi a státem a
nakonec k soudním procesům, kte-
ré nikomu nepřinesou prospěch.
Zástupci předsednictva ERC pro-
hlásili, že parametry navrhovaného
zákona byly nastaveny s ohledem
na přijatelnost všemi zúčastněný-
mi, což předpokládalo vzájemnou
vstřícnost, respekt a chuť ustupovat
v zájmu dosažení dohody. 
Představitelé ERC poznali, jak veli-
ká je zátěž politického soupeření a
boje na jednotlivé politické předsta-
vitele, a proto se obracejí na poslan-
ce všech stran, kteří chtějí napravit
to, co vzešlo ze zhoubné a totalitní
ideologie, s výzvou, aby oproštěni
od zásad politického boje pomohli
dále postoupit v úsilí, do kterého
konstruktivně za poslední dlouhá
léta vstupovali mnozí jejich před-
chůdci. Máme-li věřit upřímnosti
tvrzení, že o řešení usilují, pak nyní
přišla příležitost a vhodná chvíle,
jaké doposud nebyly.

Předsednictvo ERC

ERC k jednání s Jiřím Paroubkem

NĚMECKÝ MINISTR VNITRA CHCE DO ZEMĚ PŘIJMOUT KŘESŤANSKÉ BĚŽENCE
Z IRÁKU

(Německo). Spolkový ministr vnitra Schäuble by v Německu rád uvítal
více křesťanských uprchlíků z Iráku. Jejich situace je podle politika CDU
alarmující. Podle ministra by mělo být povinností celé Evropské unie
nabídnout těmto lidem nový domov. Německé ministerstvo zahraničí
uvádí, že se počet křesťanů žijících v Iráku snížil za poslední tři roky z
800.000 zhruba na polovinu. Podle Wolfganga Schäubleho hledají tito
lidé útočiště před vražděním a pronásledováním. Nový domov by iráč-
tí křesťané měli najít například právě v Německu. 
Schäuble to chce navrhnout na schůzce se svými zemskými kolegy.
Bavorský šéf resortu vnitra Hermann už myšlenku částečně podpořil s
tím, že by část nákladů měly převzít křesťanské církve. Schäuble si ale
představuje, že se otázka iráckých běženců bude řešit taky na úrovni
Evropské unie, informuje Radiožurnál-Zprávy. 

(ath)
www.christnet.cz

Valná hromada SpEK
Během letošního farářského kurzu, který se zabýval otázkou evangelic-
ké identity, se konala také valná hromada Spolku evangelických kazate-
lů (SpEK). V souvislosti s tématem kurzu na valné hromadě zaznělo, že
důležitou částí naší identity jsou i politické postoje církve v době nor-
malizace, způsob, jak reagovala na politickou aktivitu některých svých
členů (tzv. Dopis jednatřiceti, Charta 77) a nakonec také to, jak se s touto
částí života naší církve vyrovnáváme dnes. Proto valná hromada SpEK
schválila toto usnesení: „Valná hromada SpEKu prosí žijící signatáře
Charty 77 a „31" - duchovní i laiky, aby vydali svědectví o postojích
církve k nim (veřejných i osobních)."

Jan Plecháček, předseda SpEK



Zabití člověka je vždycky zlo. Ně-
kdy je nevyhnutelné a menší než
zlo, které by nastalo, kdybych neza-
bil. Ochrana života někdy vyžaduje
život zmařit. 
Mašínové a jejich druhové v NDR
při přestřelce s mnohonásobnou
přesilou zmařili tři lidské životy. Ta-
kové věci se v boji o život při útěku
za svobodou stávají. S ohledem na
povahu režimu, který v r. 1953 v teh-
dejším Československu vládl, jeví se
mi zastřelení příslušníků Volkspoli-
zei jako zabití v sebeobraně. 
Nijak ale toto konání neobdivuji:
můj obdiv vždycky měli a mají ti,
kdo unikli přes železnou oponu po-
mocí po večerech doma sešívaného
balónu, trabantu přestavěného na
vírník a všelijakých jiných pitoresk-
ních pomůcek vyrobených doma 
v garáži. Příběhy takových lidí jsem
na Svobodné Evropě, pokud se dala
chytit, hltal, dojímal se jimi a po-
vzbuzoval. Byly znamením, že k za-
bíjení ochotný režim se jenom zdá
všemohoucí a kdo projeví pevnou
vůli, chytrost a vynalézavost, do-
káže se z něj vymanit. Všem, kdo
překonali zabijácké zátarasy, aniž
při tom někoho zabili či jen zranili,
bych vyznamenání udělil ihned a 
s velkou parádou: snad za vítězství
ducha svobody nad hmotou ostna-
tého drátu, nebo zcela krátce – za
naději. 
Ctirad Mašín v Čelákovicích zmařil
život. Ne v sebeobraně, nýbrž tak ří-
kajíc preventivně; strážmistr Hon-
zátko byl omámen chloroformem a
zřejmě i spoután, tedy zneškodněn,
načež následně mu Mašín pro jisto-
tu podřízl hrdlo. Snažím se najít pro
to nějaké ospravedlnění, ale nena-
cházím. 
Děsí mne, když svým rukojmím bo-
jovníci z Al-Kajdá podřezávají krky
a stejný děs pociťuji při pohledu na
kaluž krve na fotografii s mrtvolou
strážmistra Honzátka: to nebyla fo-
tomontáž komunistické propagan-
dy, to je skutečná krev a Mašín hrdě
doznává, že bezbranného Honzátka
dýkou usmrtil, neboť to prý byla
součást boje proti sadistickému reži-
mu ! Jenže podřezávání krku nikdy
není bojem proti žádnému režimu,
natož bojem a za něco ušlechtilého:
je to a zůstane podříznutím lidského
hrdla a krev takto prolitá ze země
volá, jako ta Abelova. Takový čin
nás ani v době komunismu nemohl
povzbudit , jenom děsit: nadějného
v něm nebylo nic. 
Uniformovaný Honzátko prý byl u
SNB dobrovolně a „jestliže věřící
evangelík přijal dobrovolně tuto
službu, tím hůře. Křesťan nemá
sloužit zlu,a už vůbec ne dobrovol-
ně. Proto nemohu vidět v četaři
Honzátkovi nevinnou oběť“, dočetl
jsem se v ET č. 12 (poznámka k člán-
ku E.Vejnara ). V čísle 11 jsem se do-
zvěděl (článek Medaile pozdě,ale
přece), že hlavním záměrem maší-
novců bylo „dostat se k americké
armádě a v její uniformě se pak pus-
tit do boje proti sadistickému reži-
mu...mrtví, kteří za nimi zůstali, byli
ve službě státem řízeného násilí a
jdou na jeho vrub". 
Souvislost mezi podpalováním sto-
hů slámy a úmyslem narukovat do
americké armády mi sice uniká,
pravda ale je, že u SNB Honzátko
být nemusel a také Jan Lecián, kte-
rému Ctirad Mašín vystřelil oko, ne-
musel být hasičem, natož členem
pomocné stráže SNB. V logice dvou
příspěvků, na které reaguji, pak

všichni, kdo přijali dobrovolně služ-
bu ve strukturách komunisty ovlá-
daného státu, si sami mohou za to,
že je někdo ve jménu boje proti „sa-
distickému režimu" zmrzačil či za-
mordoval 
Jenže esenbáci,vojáci, pomocníci VB
a hasiči nebyli jediní, kdo přijali
službu v tehdejších státních struktu-
rách. Učitelé na státních školách,
kde se výchova dle tehdy platné
ústavy děla v duchu „vědeckého
světového názoru, marxismu-leni-
nismu", přijali tuto práci dobrovol-
ně. Faráři také šli do farářské služby
dobrovolně a skládali (včetně mne)
slib věrnosti republice, aby dostali
státní souhlas. Nemluvě již o unifor-
movaném Mirku Topolánkovi, kte-
rý složil vojenskou přísahu věrnosti
tehdejšímu (sadistickému?) režimu,
vystudoval střední vojenskou školu
a stal se pak ve svém podniku před-
sedou SSM. Míra dobrovolnosti u
všech mnou zmíněných kariér byla
různá, nicméně je skutečností, že
mnoho věcí, které od nás režim oče-
kával, jsme dělat nemuseli a bylo
možné se mu postavit. 
Např. v roce 1951, když komunistic-
ká věrchuška organizovala tzv. hla-
sování na obranu míru, v němž se
odsuzuje zrádná reakce, v celé re-
publice pouhé stovky lidí odmítly
vhodit do urny svůj „hlas pro mír".
Mezi jinými to byl evangelík Ivan
Urbánek z karlínského gymnázia a
protokol uvádí, že tento výborný
student projevil nesouhlas s politic-
kým zřízením z" vážných důvodů a
pro chyby, které vidí"; vyhodili ho
těsně před maturitou. Anebo jsme
nemuseli do armády; důkazem je
např. evangelík Aleš Březina,který
odepřel nastoupit vojenskou službu

se zdůvodněním, že nebude sloužit
v armádě začleněné do agresivního
vojenského paktu, který přepadl
jeho vlast. Odseděl si za to 2 a půl
roku.
Když je někdo vyznamenáván,
musí být patrné, za co. Že hrdinsky
střílel či dokonce byl zastřelen,
nestačí: platí tu obdoba kanonizač-
ního pravidla, že ne martyrium
samo, ale věc, pro kterou mučedník
martyrium podstoupil, z něj činí
světce. Obdobně činí hrdinu hrdi-
nou ideál, za který bojuje a trpí,
nikoli sama jeho bojová zdatnost.
Ideál, hodný následování, v ozbroje-
ném odboji bratří Mašínů a jejich
druhů nevidím: že bojovali proti
„sadistickému" režimu, to je příliš
mlhavé, příliš hodnotící, příliš emo-
tivně zabarvené a málo věcné. 
A něco důležitého postrádám, aby
mi mohli být tito lidé sympatičtí:
nikdy jsem od bratří Mašínů, ani
pana Paumera neslyšel jediné slův-
ko lítosti nad tím, že zabili dětem
tátu, mrzačili lidi a působili bolest:
oni své zabíjení vytrvale prezentují
nikoli jako menší zlo, nýbrž jako
ctnost. Možná, že jejich ostřílenost 
z nich jakoukoli lítost vytěsnila. Li-
tovat obětí jejich zabíjení by mohli
alespoň ti, kdo se hlásí k evangeliu
Ježíše nenásilného, což tímto činím. 
Nevím, jaké motivace vedly předse-
du vlády mé země k vyznamenání
žijících členů odbojové skupiny bra-
tří Mašínů. Vím ale bezpečně. že
svým vnukům jako životní vzory a
nadějné pozdravy z lepšího světa
budu předkládat Ivana Urbánka a
Aleše Březinu a ne bratry Mašiny či
Mirka Topolánka. 

Miloš Rejchrt
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Pro mé vnuky ať Mašínové nejsou vzorem

Starý hřbitov židovský,
to je sama kytice z šedého kamení,

na kterou šlápl čas. 
Bloudil jsem mezi hroby

a myslel na matku.
Čítávala bibli.

Písmena ve dvou sloupcích
řinula se jí před očima

jako krev z rány.
Lampa prskala a čadila
a matka si vzala brejle.

Občas musila ji sfouknout
a urovnat svou vlásenkou

žhavý knot.

Když přivřela však unavené oči, 
snila o ráji,

dokud jej Bůh ještě neobsadil
ozbrojenými cherubíny.
Často usnula a kniha
svezla se jí do klína.

Byl jsem ještě mlád,
když jsem objevil ve Starém zákoně

úchvatné verše o lásce
a dychtivě vyhledával místa,
kde bylo psáno o incestech.

Tehdy jsem ještě neměl tušení,
kolik něhy je ukryto ve jménech

starozákonních žen.

Ada  je Ozdoba a Orfa
je Laň,

Naama je Sladká
a Mikol Potůček.

Abigail je zdroj utěšení.
Když si však vzpomenu,

jak jsme bezmocně přihlíželi,
zatímco odvlékali židy

a s plačícími dětmi,
ještě dnes prochvěje mne hrůza

a mráz mi běží po zádech.

Jemina je Holubice a Támar
je Palma.

Tersa je Líbezná
a Zelfa je Krůpěj.

Můj bože, jak je to krásné!

Jaktak  již bylo tu peklo,
a přece nikdo se neodvážil
vyrvat těm vrahům zbraň.
Jako bychom neměli v sobě

ani trochu lidskosti!

Jméno Jecholie znamená
Hospodin je mocný.

Ale jejich zamračený bůh
díval se za ostnatý drát

a nehnul prstem.

Dalila je Lahodná, Ráchel
je Ovečka,

Debora je Včela
a Ester Jasná hvězda.

Sotva jsem se vrátil ze hřbitova,
červnový večer svými vůněmi

opřel se do oken.
Ale z ticha dálek občas zahřímala

budoucí válka!
Není času bez vraždění.

Byl bych však zapomněl,
Rodé je Růže.
A tento květ,

to snad je jediné,
co nám na světě zbylo

z bývalého ráje.

Komentář, který vyvolává reakci, je dobrý. Tak nás to učili v německé
Medienakademii. Děkuji tedy bratru Šaldovi a Zikmundovi i všem dalším,
kteří reagovali na mou glosu „Udílení medailí" (ET 8-9/2008), za kompli-
ment. Dobrá polemika se zase pozná podle toho, že tezi vyvrací antitezí.
Stěžejní výpověď Milana Paumera, na niž jsem ve své poznámce reagoval,
zněla: „Bojovali jsme proti sadistům." Nezjistil jsem, že by byl někdo ze
zavražděných sadistou. Kdyby bratři Šalda a Zikmund ve své polemice
důkazy o jejich sadismu přinesli, určitě bych své stanovisko přehodnotil.
Kdyby doložili, že všichni členové KSČ byli sadisty, či že život komunisty
má menší hodnotu nežli život Žida, aktivně bych se čtenářům Evangelic-
kého týdeníku omluvil za to, na jaké etické scestí jsem je svou úvahou při-
vedl. Tak bych se kál, že bych od svých oponentů už ani odpověď na otáz-
ku, co s těmi „sadisty", kteří svému spravedlivému údělu unikli, nežádal.
Šalda ve své polemice supluje kvalitu kvantitou. Určitě se mu podařil titu-
lek. Míjí se sice tématem, ale zcela jistě upoutá, protože zraňuje. Litanie
následující po něm jsou však stokrát omletými klišé českých deníků a inter-
netových fór. Z jeho osobního vkladu mne zaujala zmínka o tom, že se zají-
mal o případ v Čelákovicích zavražděného (podle něj ovšem pouze „zabi-
tého") evangelíka, strážmistra Honzátka. Neříká o něm jediné křivé slovo.
Kdyby mohl, určitě by tak udělal, protože by tím doložil, že naším premié-
rem ocenění muži nebyli „obyčejnými loupežnými vrahy", ale skutečnými
mstiteli.
Zikmundova polemika patří mezi ty, které se snaží udělat dojem svou
odborností. Ideální je připravit si pro ni půdu tím, že nejprve z kritizované-
ho udělám blbce, který neví, o čem mluví: Vejnare, „chceme-li hodnotit činy
vykonané v minulosti či v přítomnosti, musíme si o nich zjistit co nejvíce
informací a snažit se jim porozumět v dějinném kontextu." Jistě, tohle Vejnar
neví, to ví jenom Zikmund. Vejnar se vyjadřuje „pouze ke svým předsudeč-
ným představám, a nikoli k samotné věci". Teprve Zikmund nám teď zcela
bez předsudků řekne, jak je to doopravdy.
Přiznávám, že jsem to ovšem z jeho příspěvku nepochopil. Mluví o nějakém
nespecifikovaném „hrdinském činu", současně však tvrdí, že jeho vykona-
vatelům nešlo „o vraždění, ničení a loupeže". Možná, že má bratr Zikmund
skutečně více informací, nežli je veřejnosti běžně dostupných. Pak by je před
námi neměl zatajovat. Pokud ti tři dostali medaili jen za to, že „rozpoznali
komunistický režim jako zavrženíhodný a pokusili se podle svých možnos-
tí proti němu jednat", tak na ni mám nárok taky!
Pokud by bratr Zikmund nerozdával pouze rady druhým a myslel trochu
víc na sebe, mohl si ušetřit přinejmenším své „zaprvé". Kdyby si sehnal
informace, o nichž tak zasvěceně mluví, věděl by, že Paumerovo chtění sku-
tečně předcházelo Topolánkovu udílení. Přesně takto to pan Paumer redak-
torce Práva pověděl: „ Medailičku mi přiveze." S aktivitami pana Paumera
za války, které jsou podle Zikmundova „zadruhé" důležité pro pochopení
„oceněného hrdinského činu", jsem se tedy skutečně neseznámil. A ani se o
to nebudu snažit. Při obsazení republiky bylo Paumerovi sedm let.
V „zatřetí" se částečně shodnu. Také si myslím, že je „zcela nedůležité, zda
byli všichni členové SNB v komunistické straně". Byli to prostě lidi. A lidi se
nezabíjejí. Ani když jsou součástí nějaké „struktury", s níž se neidentifikuji.
Dovedete si, bratře Zikmunde, představit Ježíše, jak se staví proti násilí tím,
že v Čelákovicích podřezává strážmistra Honzátka? Já ne! Já mám pro udí-
lení medailí mnohem vyšší kritéria. Takže se ve vašich očích nezachovám
odvážně a neodhodlám se (viz. „začtvrté") k tomu, abych „ocenil naše spo-
luobčany Ctirada a Josefa Mašínovy a Milana Paumera". Já totiž stále nevím
za co.

Emanuel Vejnar

Za co?

Myslím, že se nemýlím, když po
rozhovorech, které jsem s mnohými
dříve i v posledních dnech měl, řek-
nu, že na rozdíl od bratra Šaldy a
Martina Zikmunda asi valnou větši-
nou v našem sboru souhlasíme 
s článkem svého faráře E. Vejnara
(ET-KJ 8/08), který se týká vyzna-
menání bratří Mašínů, poskytnuté-
ho jim naším ministerským předse-
dou panem Topolánkem. Máme tu
jejich činnost za zločinnou, i když
snad byla také, jak její obhajovatelé a
obdivovatelé tvrdí, „politicky" moti-
vována. Díky Bohu za to, že plame-
ny nenávisti, které se v ní tak výraz-
ně rozhořely, zůstaly i v době stude-
né války přece jen studené a vše
posléze vyústilo v devadesátých
letech v společná jednání, rozhovo-
ry, vzájemné ústupky a mírové
smlouvy, které kéž zůstávají nejen
nezapomenuty a neporušeny, ale po
právu a potřebně oslavovány a dále
upevňovány a rozvíjeny. Nerozně-
cujme ty dosud doutnající oharky
nenávisti ani ve vzpomínkách, na-
tožpak v oslavách a vyznamená-
ních. Mohly by se takovým dmý-
cháním znovu rozhořet a my v nich
tentokrát jedni i druzí shořet. Ne-
návist, důsledně domyšleno, vlastně
k politice nepatří. Je s tou ušlechtilou
činností až téměř neslučitelná. Jmé-
no té činnosti – politika - je přece
odvozeno od řeckého polis, které
znamená obec, v širším smyslu lid-
ské společenství. Politika je podle
toho činností, která má tomuto spo-
lečenství, jeho upevňování a vzdělá-
vání sloužit. Nenávist je však jenom
ničí. Působí tak neblaze, že se politi-

ka skrze ni stává svým vlastním
opakem. Všeobecně platné pojme-
nování pro tento opak politiky ne-
znám. Česky bych ho však nazval
štvanicí.

Dalibor Molnár

Glosa k polemice
Je až k nevíře, kolik křesťanů a čtenářů
Kostnických jisker sympatizuje s těmi,
kteří vraždili jen proto, aby se dostali ke
zbraním a penězům a potom pomocí
těchto prostředků se dostali do jiného,
lepšího „?", světa.
To, že o určitém problému hovořím s
těmi, kteří mi jsou názorově blízcí a kteří
mi potvrdí můj názor, ještě neznamená,
že se jedná o objektivní hodnocení a
závěr případu. To však nezaručuje ani
funkce poradce ministra spravedlnosti.
(Ona historie se totiž mnohdy dělá na
objednávku, jak jsem slyšel z nejedněch
úst, a jak víme, i její hodnocení podle
momentální situace. Viz např. odsun
Němců po 2. světové válce – těch, kteří
zažili vystěhování ze Sudet po příchodu
Hitlera - a nebylo jich také málo, již
mnoho nežije a nikdo se jich na jejich
názor a zkušenosti neptal a neptá; dnes
se stále otevírá jen ta druhá polovina.)
Neděli co neděli slyšíme z kazatelen o
lásce, odpouštění, smíření, v Bibli čteme,
že máme bojovat proti zlu, ale nikde o
tom, že máme právo „nositele" zla likvi-
dovat, nikde o tom, že by bylo svaté,
ospravedlnitelné vraždění či válka.
I když také v mnohém se svým farářem
nesouhlasím, v tomto případě s ním sou-
hlasím bez výhrad a děkuji mu za to, že
tak inteligentním způsobem vyjádřil
křesťanský postoj a názor mnohých.

Jiří Šmída

Souhlasíme se svým farářem

Ztracený ráj
Jaroslav Seifert



Bohoslužby

nejstarší z novozákonních spisů. Na
otázku „Kdo je Ježíš,“ je zdrženlivé.
Ježíšovy skutky samy dávají zřetel-
nou odpověď, jakou mocí je činí.
Svým učedníkům přikázal, "aby
nikomu o něm neříkali", kdo je. U
Matouše a Lukáše už výslovná
odpověď převyšuje otázku. A evan-
gelista Jan hned na začátku přichá-
zí s odpovědí: "Hle, beránek Boží,
který snímá hřích světa." Otázku,
kdo je Ježíš, evangelista mění ve
vyznání a v pozvání: "Pojďte se

podívat na toho člověka, není to
snad Mesiáš?" (J 4,29) Skutky apoš-
tolů už se vůbec neptají, kdo je
Ježíš, ale zvěstují "evangelium, že
Ježíš je Mesiáš". (Sk 5,42) V apoštol-
ských listech Pavlových, Petrových
a Janových Ježíš je zvěstován jako
"Pán slávy" (1K 2,8), pod jehož mi-
lostivou vládou se jeho věrní učí
chodit a svým poslušným životem
ukazovat pohanům na cestu k Boží
lásce a pravdě. Poslední spis Zjeve-
ní Janovo strhuje poslední oponu,
která odděluje Ježíše od jeho věr-

ných i od vzpurného světa a dává
jim zahlédnout Božího Beránka,
Ježíše Krista, toho ukřižovaného a
vzkříšeného sedět po Boží pravici,
přicházejícího soudit všechny lidi,
nejprve církev.
Nezapomněl jsem na Starý zákon.
Jeho smysl je zřejmý teprve z No-
vého zákona. Ježíš odkazuje židy
na Písma Starého zákona: "Písma
svědčí o mně. Kdybyste opravdu
věřili Mojžíšovi, věřili byste i mně,
neboť on psal o mně." (J 5,46)

Josef Veselý

PROVEDU NA PC KOREKTURY české-
ho a německého textu, vystudova-
né obory germanistika, pedagogi-
ka, filozofie, částečně psychologie,
sociologie. Cena 250 Kč (9 euro) za
hodinu práce. 
Kontakt Vodafone 0049 1520 393
1101, e-mail Saarka@web.de

Č. 12
ŘÍDÍCÍ VÝBOR EKUMENICKÉ RADY
CÍRKVÍ V ČR (dále ERC) vypisuje
výběrové řízení na funkci vedoucí
tajemník/ce ERC v ČR.
Požadované předpoklady: členství
v církvi, schopnost dobré komuni-
kace s lidmi a řízení sekretariátu
(personální), alespoň základní zna-
lost ekumenické situace v ČR a v
zahraničí, vysokoškolské vzdělání
vítané, ekumenická otevřenost,
znalost angličtiny (německý jazyk
vítán), znalost práce na PC, dobrá
formulační schopnost, zejména V
písemném styku
Písemné přihlášky do výběrové-
ho řízení (se strukturovaným ži-
votopisem spolu s motivačním do-
pisem) zasílejte na sekretariát ERC,
Donská 370/5, 101 00 Praha 10. 
Nástup na předávání a zapraco-
vání od 1. července 2008, nejpo-
zději od 1.9.2008. 

Č. 13

Inzerce
SENIORÁT KRÁLOVÉHRADECKÝ

Českobratrská církev evangelická
BROUMOV
bohoslužby: Ne 8.15 
Sbor neobsazen, Kladská 85
550 01 
ČERNILOV
bohoslužby: Ne 9.00 
j.Lydie Kuželová
Černilov č. 139
503 43
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
bohoslužby: Ne 8.30 
nám. Odboje 1128
544 01 
HOŘICE V PODKRKONOŠÍ
bohoslužby: Ne 10.00 
Sbor neobsazen
Husova 870
508 01 
HRADEC KRÁLOVÉ
bohoslužby: Ne 9.00 
f Pavel Otter
Nezvalova 1/529
500 02 
HRONOV
bohoslužby: Ne 10.15 
f Michal Kitta 
Českých bratří 181
549 31 
JIČÍN
bohoslužby: Ne 10.30 
Sbor neobsazen
Konecchlumská 289
506 01 
KLÁŠTER NAD DĚDINOU
bohoslužby:Ne 9.00 
f Ruben Kužel 
Klášter nad Dědinou č. 22
517 71 České Meziříčí
KOSTELEC NAD ORLICÍ
bohoslužby: Ne 9.45 
f Miloslava Hofmanová 
f David Najbrt 
Štefánikova 753
517 41 
LETOHRAD
bohoslužby: Ne 9.00 
f Jiřina Kačenová 
Petříkov 201
561 51 
NÁCHOD - ŠONOV
bohoslužby: Ne 9.00 
f Marek Bárta 
Purkyňova 535
547 01
NOVÝ BYDŽOV
bohoslužby: Ne 9.30 N. Bydžov,
11.00 Chlumec n/C. 1.+3. n. 
U památníku 1156
504 01 
SEMONICE 
bohoslužby:Ne  9.00 
f Jaroslav Kučera 
Semonice č. 57
551 01 Jaroměř 1
TRUTNOV
bohoslužby: Ne 10.00 
f Tomáš Molnár 
Úpická 163
541 01 
TŘEBECHOVICE POD OREBEM
bohoslužby: Ne 9.00 
f Filip Čapek 
Masarykovo nám. 19
503 46 
VRCHLABÍ
bohoslužby: Ne 9.30  
f Petr Chlápek 
Českých bratří 112
543 01

Ochranovský sbor
POTŠTEJN

Církev bratrská
NÁCHOD, Purkyňova 584 
Hofman,  Ne 9.30 
TRUTNOV, Lomní 103/9, 
Jan Šrámek, Ne 9.00
HRADEC KRÁLOVÉ, V Kopečku 89, 
Legát, Ne 10.00

Bratrská jednota baptistů
BROUMOV, 
Lidická 230, Ne 10.00 
Richard Novák

EVANGELICKÝ TÝDENÍK - KOSTNICKÉ JISKRY
Vydává Kostnická jednota 
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Pozvánky

8. května 2008 se dožívá br. emerit-
ní farář a senior Miroslav Frydrych
80 let. Narodil se v Ratiboři na Va-
lašsku (a zůstává tomuto místu stá-
le věrný). Při studiích bohosloví 
v Praze na Husově bohoslovecké
fakultě byl ovlivněn profesory J. L.
Hromádkou, J. B. Součkem a R. Ří-
čanem. Svou teologickou praxi za-
čal ve sboru v Suchdole nad Ohří,
kde nastoupil jako vikář v kazatel-
ské stanici v Odrách, v srpnu 1956
odešel do Bohuslavic nad Metují a
1. listopadu 1973 se stal farářem v
Kolíně. Sloužil mezi námi dlouhých
23 let, v jejichž průběhu byl také
několik roků seniorem Poděbrad-
ského seniorátu, a k 31. 12. 1996
skončil aktivní službu.
V Kolíně navázal br. farář Frydrych
na práci svého předchůdce Josefa
Kejře. Neměnil bohoslužebný pořá-
dek ani ustálené formy práce. Je až
napodiv, co všechno se ve sboru
konalo, a to dokonce i v době totali-
ty. Zmínit můžeme nedělní školu,
biblické hodiny pro děti, konfir-
mační cvičení a prázdninové poby-
ty konfirmandů na farách, shro-
máždění dorostu a mládeže, setká-
vání „třicátníků", biblické hodiny
pro dospělé. A samozřejmě v sa-
mém středu sborového života byly
vždycky bohoslužby. Mohlo by se

říci – to všechno jsou běžné povin-
nosti faráře. Ale ono bylo vždycky
něco navíc. Přínosem pro sborovou
práci byly např. společné schůze
staršovstev z Kolína, Kutné Hory a
Českého Brodu, dvakrát ročně se
konaly sborové dny, provedly se
větší stavební úpravy sborových
budov, uskutečňovala se ekumenic-
ká setkání, určitý čas mohl br. farář
vyučovat i náboženství na škole.
Poměrně dlouhou dobu měl na sta-
rosti i administraci sborů v Zásmu-
kách, Libenicích, Velimi a Krako-
vanech. V kostele se konala řada
koncertů pro veřejnost. V Kolíně
jsme mohli vítat i překladatelskou
skupinu Starého zákona, jejíž práce
se br. Frydrych rovněž účastnil.
Výrazný podíl měl br. farář na do-
bré práci Kostnické jednoty, k je-
jímž zakladatelům v roce 1905 pat-
řil kolínský farář a superintendent
ThDr. Čeněk Dušek. Mohli jsme
slyšet a stále slýcháme hodnotné
přednášky, hudební nešpory a patří
sem i organizace modlitebních
týdnů na počátku roku.
Zvláštním obdarováním jubilanta
byla schopnost navazovat přátel-
ství s křesťany takřka po celém
světě. Jen těžko by se dal spočítat
počet návštěv br. Frydrycha i někte-
rých členů staršovstva ve sborech 

v Německu, Nizozemsku, Maďar-
sku a jinde, stejně tak počet hostů 
v našem sboru. Velkou pozornost
věnoval br. farář i našim sborům 
v Chorvatsku, Rumunsku a na Ukra-
jině. Byl i pomocníkem Městskému
úřadu v Kolíně – především jako
tlumočník. Ostatně věci veřejné ne-
byly a nejsou br. faráři cizí.
Br. farář Frydrych nezapomínal na
sborové jubilanty, konal mnohé
návštěvy nemocných i starších
členů ve sboru. 
Odchod do důchodu neznamenal
pro br. faráře Frydrycha rozhodně
konec kazatelské práce. Nejen náš,
ale mnoho sborů celé církve, přede-
vším Poděbradského seniorátu, vy-
užívá jeho služeb, je zván i k před-
náškám, dopisuje do církevních
časopisů ET-KJ nevyjímaje.
A tak při tomto významném život-
ním jubileu patří naše vděčnost pře-
devším Pánu Bohu za vše, co mezi
námi br. Frydrych konal a stále ještě
koná. Vyprošujeme Ti, Mirku, do
dalších let hojnost Božího požehná-
ní, zdraví i sílu k dalšímu rozdává-
ní povzbuzení i radosti mezi blízký-
mi nejen v naší Českobratrské círk-
vi evangelické.

J. Čábela, 
kurátor FS ČCE v Kolíně, 

MOKJ v Kolíně

Málo čteme

Životní jubileum bratra Frydrycha

SYNODNÍ RADA ČCE A DOZORČÍ
RADA DIAKONIE ČCE si vás srdečně
dovolují pozvat na slavnostní boho-
služebné shromáždění, při kterém
bude synodním seniorem Mgr. Joe-
lem Rumlem uveden do funkce ře-
ditele Diakonie ČCE Mgr. David
Šourek. 11. května 2008 v 14.30 h 
v kostele sboru ČCE v Praze 4 -
Jižním Městě, ul. Donovalská
2331/53 149 00 Praha 11 Chodov.

* * *
SENIORÁTNÍ VÝBOR PODĚBRADSKÉHO
SENIORÁTU A SENIORÁTNÍ ODBOR PRO
VZDĚLÁVÁNÍ LAIKŮ vás srdečně zvou
na SENIORÁTNÍ SETKÁVÁNÍ. 
Koná se v sobotu 17. května 2008 od
9 h v evangelickém kostele v Kolíně
na téma Věrohodnost křesťanů v
dnešním světě (pracoviště - obec -
rodina - sbor).
Promluví socioložka PhDr. Jiřina
Šiklová a docent Evangelické teolo-
gické fakulty Pavel Hošek.
Připravme si dotazy do panelové
diskuse, která bude následovat.
Zveme všechny, kdo mají zájem
společně promýšlet svou víru a
svoje postoje, vzájemně sdílet své
zkušenosti a být ve společenství.
Těšíme se na setkání různých gene-
rací a na účastníky ze všech sborů
seniorátu i odjinud. Zváni jsou také
zájemci z ekumeny a veřejnosti.

* * *
EKOLOGICKÁ SEKCE ČESKÉ KŘESŤAN-
SKÉ AKADEMIE zve na úterý 13. květ-
na 2008 do kláštera Emauzy na be-
sedu s RNDr. Jiřím Nečasem o ener-
getice, dopravě a udržitelnosti. Za-
čátek je v 17:30, předpokládaný
konec do 19:15.

Na presbyterní konferenci Liberec-
kého seniorátu, která byla uspořá-
dána v sobotu 12. 4. 2008 ve sboro-
vém domě v Liberci, se uskutečnilo
setkání přítomných presbyterů se
zástupci v ČCE nejčtenějších cír-
kevních časopisů – Českého bratra,
Evangelického týdeníku – Kostnic-
kých jisker a Protestanta.
Zástupci jmenovaných periodik –
za Českého bratra Jan Mamula, za
ET – KJ Bohumil Kejř a za Protes-
tanta Tomáš Trusina a Jáchym Gon-
dáš – dostali předem několik bodů,
podle kterých postupoval moderá-
tor konference Adam Balcar při ve-
dení tohoto setkání. Pozvaní hosté
tak měli příležitost představit své
časopisy, uvést něco z historie jejich
vydávání, zmínit různé etapy vývo-
je, vyjádřit se, proč oni osobně se ve
vydávání angažují, jaká je koncepce
a zaměření tiskovin, které reprezen-
tují – a také, což se jevilo při zadání
jako nejožehavější, bylo vyjádřit se
k obsahu a úrovni těch dalších
dvou časopisů… 
Ačkoliv si tyto časopisy skutečně
do jisté míry konkurují na trhu
mezi nepříliš širokou čtenářskou
obcí, přece se navzájem nevnímají
jako nežádoucí konkurenci a nao-
pak se jejich zástupci shodli, že by
bylo ochuzením, kdyby některý 

z těchto titulů přestal vycházet. 
V diskusních příspěvcích účastníků
se opakovaně ozývalo pochvalné
uznání kvality jednotlivých perio-
dik i lítost nad tím, že nebývá
zvládnutelné číst a odebírat všech-
ny tři. Ne ojediněle se rovněž obje-
voval dotaz, zda by nebylo řešením
nějak spojit vydávání těchto časopi-
sů, jejichž čtenáři se do značné míry
překrývají... Byly to však takové
má-lo realistické povzdechy, proto-
že zaměření a poslání těchto časopi-
sů je přece jen hodně odlišné.
Celé setkání bylo příjemné nejen
svou přátelskou a otevřenou atmo-
sférou, ve které bylo možné hovořit
o tom, co se kde daří i nedaří, ale
bylo určitě také užitečné i nahléd-

nutím do zákulisí jednotlivých re-
dakčních postupů a v neposlední
řadě i obecným promýšlením úlohy
církevního (či křesťanského) tisku 
v dnešní době, která se vyznačuje
nejen nárůstem informací a růz-
ných mediálních prostředků, ale ta-
ké měnící se čtenářskou obcí s jiný-
mi požadavky, než které byly běžné
před několika desetiletími. Přesto
však je zřejmé, že je tím více potřeb-
né přinášet z křesťanského světa
nejen např. kvalitní biblické články,
ale také zpravodajství a komentáře
k dění ve společnosti. Vzájemné
setkávání zástupců různých titulů a
jejich živý kontakt se čtenáři tomu
mohou napomoci.
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Setkání bez střetnutí

Tomáš Trusina a Jan Mamula


