
NEZTRÁCEJTE PROTO ODVAHU,
NEBOŤ BUDE BOHATĚ ODMĚNĚNA… 

ŽD 10,35-39
Když jsem přišel před devatenácti
lety jako novopečený diakon do
Chvaletic, zvědavost vykonala své a
já jsem si poznamenal: na prvních
bohoslužbách účast šest bratří a ses-
ter, na druhých devět a na třetích
dvanáct. Cítil jsem se skvěle, asi jako
malý Billy Graham. Potom už to ne-
bylo tak přesvědčivé a dnes jsem
rád, když přijde několik nejvěrněj-
ších lidí. Vážím si jich, protože jsem
se na nich naučil rozumět tomu, co
to je křesťanská vytrvalost.

Slyšel jsem v církvi mnoho diagnóz
současné situace. Někteří vzpomí-
nají na tehdejší konference Evange-
lického díla, „tam vám bylo pane
faráři přes tisíc lidí". Jiní litují, že
chybí v církvi výrazné osobnosti:
bratr synodní senior Václav Kejř,
ten ještě uměl promluvit. Všem je-
jich vzpomínky přeji, ale stejně spat-
řuji budoucnost sborů v nenápad-
ných lidech, kteří se spoléhají na
apoštolovo slovo: „Potřebujete však
vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a
dosáhli toho, co bylo zaslíbeno" (v.
36). Já dodám: potřebujete rovněž
odvahu, protože kdysi dávno bylo
odvážné vystoupit z církve a být
prvním „bez vyznání" v celé vesnici,
dnes vyžaduje odvahu vzít ráno do
ruky zpěvník a přes tu samou ves-
nici dojít do kostela.
Není těžké se účastnit práce, která se
rozvíjí. Firma přijímá nové zaměst-
nance, expanduje do zahraničí, poli-
tická strana zdvojnásobí ve volbách
počet hlasů. Každý se ochotně hrne
na tribunu a hlásí k autorství úspě-
chů. Pokud naopak přijdou zkouš-
ky a neúspěchy, nálada poklesne a
jedinou útěchou je, pokud těžké ob-
dobí netrvá příliš dlouho. Křesťan-

ská existence se pohybuje mezi tě-
mito extrémy, střídá záblesky rados-
ti s únavným stereotypem povin-
ností a opakujících se činností. Je to
stále znovu: narodí se děti, teď jak je
rodiče vychovají, zápas o čas ve
středním věku, pocit padesátníků,
že jim už život prokluzuje mezi prs-
ty a chtějí ještě stihnout to či ono. A
kolem chodí sousedé a děti mají
spolužáky a i kdyby nikdo neřekl
ani slovo, visí ve vzduchu otázka: co
na tom Pánu Bohu máte? Nešlo by
to i jinak?
Dnes nežijeme v době vášnivých
hádek o víru, ani už alespoň u nás
nejsou křesťané pronásledováni a
souzeni. Přesto probíhá dnes a
denně tiché rozhodování: stojí mi to
za to, jít za Kristem? Nemají nako-
nec ti moji nevěřící sousedé v něčem
snazší život? Apoštol těm svým vě-
ří: „Ale my nepatříme k těm, kdo
odpadají a zahynou, nýbrž k těm,
kdo věří a dosáhnou života" (v 39).
Já se spolu s apoštolem z takových
lidí velice raduji právě proto, že
jejich vytrvalost, i ta neviditelná,
není vůbec samozřejmá.

Miloš Hübner, farář sborů ČCE 
v Trnávce a ve Chvaleticích

Evangelický
týdeník
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Vytrvalost cestou k zaslíbení

"Není problém navodit u někoho
pocit viny. Každý chybuje. Manipu-
lovat pocit viny lze velmi snadno."
Tak se vyjadřuje známý psychiatr a
znalec problematiky sekt k nešťast-
né "kuřimské kauze" (server Aktual-
ne.cz). Vyplývá z toho, že každý
člověk v sobě nosí – třeba neuvědo-
měle – možný pocit provinění. Jen
si to různí lidé různou měrou uvě-
domují a jsou vůči tomu pocitu
různě citliví.
Z biblického hlediska to není divné;
vždyť to nepřímo vyplývá ze zvěsti
o stvoření a o Boží lásce k nám.
Všichni jsme dlužníky vůči Bohu i
bližním a je na nás, abychom si to
uvědomili a Boha za to vděčně
chválili. Ostatně: což nejsme dluž-
níky vůči předchozím generacím,
vůči lidem ze vzdálených zemí?
Pocit dluhu, ať vědomý či nevědo-
mý, je tedy u každého zcela na
místě. A od pocitu dluhu k pocitu
viny je už jen krůček. Němčina má
pro obojí jeden výraz. 
Velmi ovšem záleží na tom, jak se
ke svému pocitu viny kdo staví.
Na-vzdory tomu, že je patřičný,
není zdravé se jím ustavičně zabý-
vat, obírat a nechat se jím deprimo-
vat. Citliví lidé jsou k tomu náchyl-
ní a nejhorší je, když se jejich pocitu
vi-ny ujme někdo, kdo jej zneužívá.
Ten začne vědomí viny v dotyčné
osobě záměrně prohlubovat, zlo-
volně pěstovat a rozvíjet, posléze

nad ní získá bezvýhradnou moc. To
byl patrně případ nešťastné kuřim-
ské matky: někdo jí totálně zmani-
puloval. Záměrně v ní pěstoval po-
cit, že nevychovává děti dobře, že je
na ně stále ještě málo přísná. 
Většina lidí se podobného pěstová-
ní pocitu viny právem děsí. Vždyť
tento případ je jen dalším dokla-
dem, že stále se obírat vlastními
selháními je nezdravá úchylka,
nepatřičná až zvrácená – a hle, kam
až to může vést! A tak většina lidí
volí opačný extrém: vinu zcela vy-
těsní ze své pozornosti, nepřipustí
si ji, nevšímá si jí a obrní se proti ní
pocitem: jsem v pořádku, ničím
jsem se neprovinil, co dělám, dělám
dobře. Jsem jaký jsem a takového
mne berte. Nemám zapotřebí se v
jakémkoliv ohledu omlouvat, revi-
dovat a snažit polepšovat. Svět je

jaký je a usilovat o jeho nápravu je
marné, pošetilé.
Tento druhý přístup je dnes mno-
hem více rozšířený než první. Avšak
ani ten není šťastným řešením. Ne-
přináší pokoj ani svému nositeli ani
jeho okolí. Ten první vede k bezvý-
chodnému zoufalství, ten druhý ke
konfliktům mezi lidmi. Ajeho nositel
nenabyde klidu a rovnováhy když se
bude snažit všechny své kroky tvr-
došíjně ospravedlňovat, nebo třeba
za chyby obviňovat druhé. 
Jak osvobodivé naproti tomu je při-
znání vin, jak je vyjádřil před Janem
Karafiátem stařec-písmák: pletu já
to, pletu! Teprve touha po odpuště-
ní Kristovu je to, co odvádí od zou-
falství i od sebevědomého vzdoru.
A tu jsme u samého jádra novozá-
konní zvěsti.

Blahoslav Hájek

Nejednou býváme svědky neschopnosti místních úřadů zabezpečit poho-
du a klid v obci. V naší vlasti by mělo platit, že „Vládcové nejsou přece
hrozbou tomu, kdo jedná dobře, nýbrž tomu, kdo jedná zle."(Ř 13,3). Na
konci školního roku jsme byli svědky bezradnosti našich vládnoucích
instancí v jedné konkrétní obci. V Karlových Varech – Drahovicích;
ohledně Základní školy J. A. Komenského. Věci neprospěla média, zvláš-
tě ČTK, když přinesla zprávu, že „Členové Národní gardy, kterou zřídila
nacionalistická Národní strana, začnou hlídkovat u základní školy".
Zdrojem ČTK byla údajně sama Národní strana. Jednu věc je třeba této
partaji přiznat: umí šikovně a v pravou chvíli zasáhnout neuralgický bod,
kolem něhož naše úřady, státní složky a činitelé jen nemotorně přešlapu-
jí. Ani jedna z našich politických stran neuměla pro danou situaci cokoli
nabídnout. Pouhé slovo „národní" neumějí strany ani vyslovit. Vyklidily
pole jiným. Hlídky „gardy" měly dbát na bezpečí školáků. Posluchač či
divák si může náhle vybavit mimořádné záplavy v USA, kde na pomoc
ve stavu nouze byly povolány v poslední době oficiální, federální jedno-
tky Ná-rodní gardy. Zde veškerá podobnost končí. V naší vlasti se může
ještě člověk rozpomenout na Hlinkovy gardy. A Lidové milice. Ministr
Ivan Lan-ger sice činnost dotyčné soukromé milice kritizoval. Nicméně
jsme neslyšeli, je-li u nás možno nelegálně zřizovat polovojenské organi-
zace. A existují-li, zda je vůbec nutné jejich činnosti učinit přítrž. A jaké
legální nástroje k tomu stát má.
Okurková sezóna končí. Začíná nový školní rok. Zbývá otázka: Co dělat
v podobných případech? Posílit policejní hlídky? Požádat o posilu z jiné-
ho města? Přece to známe, jak stovky policistů, na koních i s antony a
údernými jednotkami vyhlíží týden co týden fotbalové fanoušky, byť ne
vždy je důvod k zásahu. A stát nákladů nelituje. V našem případě nejde
jen o jednu školu a rozjitřené cítění místních obyvatel.
Pokoj do života společnosti by měla zřejmě vnést součinnost státní i měst-
ské policie. Nedaří se jim to ani při kontrole rychlosti aut. Naneštěstí ti,
kteří jsou nejblíž, místní i krajské instituce jednat nechtějí, nesmějí, nebo
neumí. A nestačí-li na daný úkol místní činitelé, pomoci by měl snad kraj-
ský úřad, případně ministerský. Starověký Izajáš volal po míru a bezpečí
na věky a po vší zemi. My je potřebujeme právě teď, a to nejen v Kar-
lových Varech; slovy proroka, aby: „Spravedlnost vytvořila pokoj, spra-
vedlnost zajistila klid".

Jan Kašper

Bezradné instituce a nový školní rok Pocit viny
ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

AKTUALITA

Synodní rada Českobratrské církve
evangelické se připojila k petici za
regulaci hazardního průmyslu v
České republice. 
Nejvyšší správní orgán církve chce
působit na zákonodárce, aby přijali
novelu zákona o loteriích, která je v
procesu schvalování. Hlasování se
očekává na přelomu září a října
2008. S peticí „Za regulaci hazardu"
se lze seznámit na www.stophaza-
rdu.cz .
Současná situace na stále se rozši-

řujícím trhu s hazardními hrami v
České republice se mění v epide-
mii. V posledních letech zde bylo
prosázeno přes 100 miliard korun
ročně, další miliardy získané zloči-
nem byly ve zdejších hernách „vy-
prány". Myslíme si, že to známe jen
z filmů. Ve skutečnosti se Česká
republika stala rájem hazardu –
zemí s největším počtem zaregistro-
vaných heren na světě. 

(Úvodní prohlášení 
z www.stophazardu.cz)

Synodní rada ČCE k petici

Škola ve Vamberku
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VALNÉ ZHROMAŽDENIE SVETOVEJ FEDERÁCIE KRESŤANSKÝCH ŠTUDENTOV )
Ženeva – ENI / WCC / WSCF. Citát z proroka Joela „vaši synovia a vaše
dcéry budú prorokovať" je témou 34. Valného zhromaždenia Svetovej kres-
ťanskej študentskej federácie, ktoré sa 1. – 9. augusta koná v Montreale 
v Kanade. Stretlo sa na ňom 200 študentov a mladých vodcov národných
študentských kresťanských hnutí z celého sveta z takmer všetkých kresťan-
ských denominácií. Valné zhromaždenie hodnotí posledné 4 roky činnosti,
plánuje ďalšiu štvorročnicu a zvolí nové vedenie federácie. Venuje sa aj otáz-
kam sociálnej spravodlivosti a solidarity, teologickej a biblickej reflexii aktu-
álnych otázok súčasných mladých ľudí a otázke výchovy nových ekume-
nických vodcov. Svetová kresťanská študentská federácia bola založená v
roku 1895 a v súčasnosti združuje 105 národných študentských kresťan-
ských hnutí. Valnému zhromaždeniu poslali pozdravy mnohí súčasní cir-
kevní a ekumenickí vodcovia. Reverend Samuel Kobia, generálny tajomník
Svetovej rady cirkví, ktorý bol sám aktívnym členom organizácie a jedným
zo zakladateľov študentského kresťanského hnutia v jeho rodnej krajine
Keni, sa v po-zdrave podelil s účastníkmi o svoje sny a napísal: „Som si hlbo-
ko vedomý vplyvu, aký študentské kresťanské hnutie môže mať na formo-
vanie života človeka." Reverend Setri Nyomi, generálny tajomník
Svetového reformovaného zväzu účastníkom Valného zhromaždenia s
vďačnosťou Bohu pripomenul, že „študentské kresťanské hnutia boli sku-
točným prorockým hlasom a pioniermi v ekumenickom hnutí." Podobne
kardinál Walter Kasper, predseda Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty
kresťanov vo svojom liste Valnému zhromaždeniu zdôraznil, že inšpirovaní
mladí ľudia, s víziou a znalosťami sú nádejou ekumenického úsilia. „Mladí
ľudia, ako vy, ktorí ste zhromaždení v Montreale, sú pokladom našich cirk-
ví pre napomáhanie jednoty kresťanov v našich zložitých časoch."

SVĚTOVÁ RADA CÍRKVÍ ZVE SVÉ PARTNERY K ODPOVĚDÍM NA DVĚ ÚSTŘEDNÍ
OTÁZKY
Ženeva – WCC/CPCE. Stálý výbor Světové rady církví pro konsensus a spo-
lupráci prosí ekumenické partnery a rady členských církví, aby se ve větší
míře vyjádřili k návrhu uspořádat „rozšířené valné shromáždění" a poskyt-
li svůj teologický pohled na otázku chápání Církve, tedy problematiku ekle-
siologie. Stálý výbor se setkal začátkem července v teologickém semináři v
Hofgeismare v Německu. Valné shromáždění v roce 2006 předložilo církvím
na posouzení dva důležité dokumenty z této oblasti, publikaci „Podstata a
misie Církve" a prohlášení s názvem „Povolání být jednou Církví". Stálý
výbor pro konsensus a spolupráci na svém setkání také potvrdil, že cílem
Světové rady církví je snaha o jednotu. Po setkání Stálého výboru se v
Hofgeismare setkal výbor, který má za úkol vyhledávat kandidáty a připra-
vit volbu nového generálního tajemníka Světové rady církví. Současný
tajemník, reverend Samuel Kobia, totiž v únoru oznámil, že se na konci roka
2008 nebude ucházet o znovuzvolení do funkce.

Ekuména vo svete 32/2008 

ZÁSTUPCI CÍRKVÍ V ČR PODEPSALI DOHODU O DUCHOVNÍ SLUŽBĚ
VE VĚZNICÍCH
V úterý 19. 8. 2008 podepsali předseda ČBK arcibiskup Jan Graubner,
předseda ERC Pavel Černý a generální ředitel vězeňské služby Luděk
Kula "Dohodu o duchovní službě ve věznicích". K podpisu dohody došlo
v 10 h dopoledne v budově Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR
v Praze 4, Soudní 1a. Dokument podepsali: arcibiskup Jan Graubner (za
Českou biskupskou konferenci), ThDr. Pavel Černý (za Ekumenickou
radu církví v ČR) a za Vězeňskou službu její generální ředitel PhDr. Lu-
děk Kula. Kromě zástupců médií a dalších hostů byli přítomni byli také
hlavní kaplan Duchovní služby Mgr. Bohdan Pivoňka, ředitelka Vězeň-
ské duchovenské péče Renata Balcarová. Dohoda aktualizuje a prolon-
guje spolupráci církví s Vězeňskou službou České republiky.

Napadení Gruzínské republiky ar-
mádou Ruské federace považujeme
za hrubé porušení mezinárodního
práva, obdobné přepadení Česko-
slovenska státy Varšavské smlouvy
před 40 lety. Velmi podobná je i ny-
nější ruská propaganda s tehdejší
sovětskou, označující nevyžádaný
vojenský zásah za bratrskou pomoc.
Jako tehdy, ani dnes ruská strana
nedodržuje dohody a porušuje dané
slovo; Rusko slíbilo mezinárodní
veřejnosti stáhnout své jednotky do
poledne 18. srpna 2008, na gruzín-
ském území jsou dodnes. Lekají nás
silácká a výhružná slova i skutky
ruských vojenských a politických
představitelů (např. nedávné obno-
vení stálé přítomnosti strategických

bombardérů s jadernými náložemi
ve vzduchu), jimiž nepokrytě vyhro-
žují nezávislým státům, včetně Čes-
ké republiky. 
Právě v souvislosti se čtyřicátým
výročím okupace Československa
zdůrazňujeme, že nechováme pra-
žádnou nenávist k ruskému lidu,
naopak, s pohnutím si připomínáme
statečnost těch Rusů, občanů někdej-
šího Sovětského svazu, kteří dali na-
jevo své přátelství k nám Čechoslo-
vákům a 25. srpna 1968 demonstro-
vali na Rudém náměstí za „naši i
vaši svobodu". Máme však obavy 
z imperiálních zájmů Ruska a jeho
pancéřové politiky, která se naposle-
dy projevila přepadením Gruzie. 
Věříme, že s křesťany v Rusku, 

v Gruzii a kdekoli i jinde na světě
nás spojuje Kristova oběť za hříchy
světa a jeho příslib pokoje, který pře-
vyšuje všeliký lidský rozum. 
Vyjadřujeme svou solidaritu všem,
jichž se ničivě dotkla velmocenská
pýcha, separatistický fanatismus ne-
bo iluze, že rázná ozbrojená akce
dokáže se separatismem skoncovat. 
Zároveň jako svobodní občané svo-
bodného státu vyjadřujeme vděč-
nost za to, že vláda našich věcí se k
nám navrátila a my smíme žít bez
nezvaných cizích vojsk na svém
území. Buď Bohu z toho díky a nám
závazek, abychom dar svobody
nepromrhali. 

Synodní rada 
Českobratrské církve evangelické

Názory čtenářů

Z církví u nás i ve světě Poselství synodní rady ČCE

Vyzýváme křesťany v České repub-
lice, ostatní spoluobčany a veřejné
představitele republiky, aby vyjádři-
li politickou i humanitární podporu
občanům Gruzie a jejich legitimně
zvoleným zástupcům.
S mnoha občany republiky bez roz-
dílu vyznání hledíme s hlubokou
nedůvěrou na kroky Ruské federa-
ce v současném konfliktu. Krajně
podezřelá je už samotná přítom-
nost tzv. mírových sil Ruské federa-
ce na území separatistických pro-
vincií, z nichž bylo v rámci etnic-
kých čistek vyhnáno přes čtvrtmili-
onu Gruzínů. Otevřená ruská pod-
pora separatistům je neslučitelná s
úlohou mírových sil na území suve-
rénního státu.
Důsledkem nejnovější ruské vojen-
ské intervence je hrozivý počet obětí
na životech i množství uprchlíků. Za
skandální považujeme skutečnost,
že spolu s vojsky Ruské federace
operují na území Gruzie polovojen-
ské milice separatistických republik.
Vrcholní ruští představitelé neskrý-
vají, že jedním z cílů Ruska je svrže-

ní slibně se rozvíjející gruzínské de-
mokracie.
Jako svobodní občané ČR vyzýváme
Ruskou federaci k okamžitému sta-
žení vojsk z území Gruzie. Oceňu-
jeme dosavadní kroky našich vlád-
ních představitelů, stejně jako hu-
manitární pomoc našeho státu i
nevládních organizací Gruzii. Volá-
me po prohloubení dosavadního
úsilí, zejména ve spolupráci s nový-
mi členskými státy EU. Činíme tak
těsně před výročím invaze vojsk
Varšavské smlouvy do Českoslo-
venska v roce 1968 a vůbec se odvo-
láváme na neblahou historickou
zkušenost mnoha národů střední a
východní Evropy se zvůlí Moskvy.
Gruzie přijala křesťanství již roku 337
a je tedy jednou z nejstarších křesťan-
ských kultur vůbec. Zároveň se
Gruzie tradičně vyznačuje vysokou
mírou náboženské tolerance, v regio-
nu nevídanou. Tím spíš cítíme sou-
náležitost s našimi křesťanskými bra-
try a sestrami v jejich tíživé situaci.
Apelujeme na naše spoluobčany,
aby se hlasitě vyslovovali ve pro-

spěch Gruzie, aby apelovali na své
zvolené zástupce a zapojili se do hu-
manitární pomoci.

Jan Zeno Dus, farář Českobratrské
církve evangelické (v penzi)

Miloš Rejchrt, 2. náměstek synod-
ního seniora ČCE, farář Farního
sboru ČCE v Praze 8, Kobylisích

Jan Keller, farář FS ČCE ve Veselí
Zdenek Bárta, seniorátní farář

Ústeckého seniorátu ČCE
Monika Žárská, za českou sekci

ACAT (Křesťané proti mučení)
Svatopluk Karásek, farář FS ČCE 

U Salvátora v Praze
Dan Macek, publicista

Markéta Halamová, farářka FS
ČCE v Novém Městě na Moravě

Petr Chlápek, farář FS ČCE 
ve Vrchlabí

Adam Balcar, farář FS ČCE 
v Novém Městě pod Smrkem

Jan Kupka, farář FS ČCE 
v Soběslavi (hlavní koordinátor, e-

mail: jankupka@centrum.cz)
Tomáš Pavelka, farář FS ČCE 

v Lounech (pomocný koordinátor,
e-mail: tpavelka@centrum.cz)

Prohlášení Evangelického výboru pro Gruzii

„Václav furt mluví vo nějaký patri-
stice. A já nemám to srdce mu říct, že
vůbec nevim, vo čem ta patristika
vlastně je," roztesknila se Martina.
„Patristika? Já myslim, že to je něco
vo bozích…," odtušila Lenka. Na ci-
tovaném rozhovoru, do něhož jsem
vzápětí vstoupil, by nebylo naprosto
nic zaznamenáníhodného. Až na
nepatrný detail: jak Martině, tak
Lence není dvanáct nebo třináct, ale
něco přes třicet. Obě jsou právničky. 
„Anglikánská církev sice nemá
papeže, ale má Henryho Chad-
wicka." Podle autorů většiny nekro-
logů z předních světových deníků
citovaná věta, jež zazněla na pohřbu

prof. Henryho Chadwicka z úst ang-
likánského arcibiskupa Rowana Wi-
lliamse, opravdu vystihla obecný či
společný názor (common view).
Česká republika se z uvedené obec-
nosti, povšechnosti, OIKUMÉNÉ
(obydleného, civilizovaného světa)
žel sama vyloučila a vylučuje. Červ-
nové úmrtí předního světového
odborníka na patristiku/patrologii
(obory zaměřené na studium církev-
ních otců) zde totiž žádné médium
doposud ani nezaznamenalo (po-
kud mi něco uniklo, pak se dotyčné-
mu českému novináři omlouvám),
natož aby při této příležitosti zaujalo
k Chadwickově osobnosti a dílu
nějaký názor.
Prof. Henry Chadwick, podle světo-
vých médií neoficiální anglikánský
„papež" (podle českých médií nao-
pak nula), zemřel dne 17. června
2008 ve věku 87 let. Když jiný před-
ní odborník na patristiku/patrolo-
gii, prof. Amedeo Molnár zhruba
před třiceti lety doporučoval ke stu-
diu Chadwickovo dílo The Early
Church (Raná církev), upozorňoval
zároveň, že německá verze daného
díla má daleko obsáhlejší poznám-
kový aparát. To postupem doby (te-
dy v pozdějších vydáních) jistě pře-

stalo platit. Jak rostla Chadwickova
autorita (roku 1989 mu britská krá-
lovna udělila čestný titul „komtur
rytířstva Řádu britského impéria"),
mohl si i u anglosaských nakladate-
lů více „dupnout". Sám se ostatně
mezi renomované vydavatele zařa-
dil – kromě řad komentovaných
patristických textů vydával např.
dlouhá desetiletí časopis The Journal
of Theological Studies a byl ve
správní radě společnosti vydávající
mimo jiné týdeník The Church Ti-
mes. Žertem býval označován za
„církevního Murdocha" (tiskového
magnáta). Byl rovněž významnou
postavou v oficiálních dialozích ang-
likánů s římskými katolíky.
Z četných (dnes už legendárních)
chadwickovských aforismů a bon-
motů připomeňme alespoň tento:
„Nic není smutnějšího než člověk,
který ztratil paměť …" Mám za to, že
přesně zde spočívá jeden z hlavních
neduhů nejenom snad Martiny a Len-
ky, ale celé české společnosti. Země,
jejíž univerzity každoročně vypou-
štějí ze svých bran pologramotné
právníky a pologramotné žurnalisty,
je zemí bez paměti. Tedy zemí hod-
nou především politování… 

František Schilla

Společnost bez paměti
K úmrtí neoficiálního anglikánského „papeže")

Napadení Jižní Osetie, autonomní
oblasti Gruzínské republiky, ar-
mádou Gruzínské republiky, po-
važuji za mnohem odpornější zlo-
čin nežli přepadení Českosloven-
ska státy Varšavské smlouvy. Ne-
pochopitelná je i současná česká
vládní propaganda, která zcela
ignoruje utrpení napadených Jiho-
osetinců a největší problém vidí ve
vstupu ruských vojsk do Gruzie a
pomalém stahování z ní. Skličuje
mě, že se s touto propagandou
identifikuje i synodní rada Čes-
kobratrské církve evangelické. Le-
kají mne silácká slova představite-
lů bývalých sovětských satelitů.
Náhlý podpis smlouvy o umístění
amerických raket v Polsku mne
naplňuje obavou, že nemají být
určeny na obranu proti Íránu.
V souvislosti se čtyřicetiletým vý-
ročím okupace Československa
zdůrazňuji, že si ruský lid nijak
neidealizuji. Má stejně daleko 
k dokonalosti jako ten náš. Po de-

setiletí jsme trpěli spolu s dalšími
národy pod ideologií, která ho
ovládla po Říjnové revoluci. S po-
hnutím si přesto připomínám
oběti těch Rusů, občanů někdejší-
ho Sovětského svazu, kteří i za nás
umírali na bitevních polích druhé
světové války. Při vší kritičnosti 
k Rusku však za konfliktem v Jižní
Osetii nevidím v prvé řadě jeho
imperiální zájem, nýbrž imperiál-
ní zájem Spojených států americ-
kých, podporovaný některými
státy Evropské unie. 
Vyjadřují svou účast všem, jichž se
ničivě dotkla velmocenská i pro-
vinční pýcha, která nerespektuje
právo národů na sebeurčení a
podléhá iluzi, že tuto touhu doká-
že vykořenit rázná ozbrojená akce.
Zároveň se mne jako občana toho-
to státu zmocňují obavy, že se nám
vláda našich věcí vymyká z ru-
kou. Žijeme zde sice bez cizích
vojsk, přesto je však patrné, že
ideologicky konvenční hlasy jsou

preferovány a ty, které vyjadřují
názor s oficiální propagandou ne-
konvenující, jsou zlehčovány a
umlčovány. Člověk nemusí být
zotročen pouze tanky. Novodobí
otrokáři užívají stále častěji mno-
hem sofistikovanějších metod.
Prosím Pána Boha, abychom se
jimi nedali obalamutit.

Emanuel Vejnar 
Reakce na vyjádření synodní rady
Českobratrské církve evangelické k
událostem v Gruzii a k 40. výročí

okupace Československa



Jan Sokol: Zůstat na zemi. 
Rozhlasové rozhovory o biblic-
kých textech vedl s autorem Petr
Vaďura.
Praha, Vyšehrad 2008, 302 stran,
258 Kč.
V edici Rozhovory nad Biblí, vydal
Vyšehrad v krátké době (po úspěš-
ném Janu Hellerovi) již druhý sva-
zek rozhlasových hovorů, které 
k tisku připravil Petr Vaďura s prof.
Janem Sokolem. Knihu oba autoři
uvedli do života na společné auto-
gramiádě v pražském knihkupectví
u sv. Jindřicha 12. 5. 2008. Prof. So-
kola snad ani není třeba příliš před-
stavovat. Do povědomí široké veřej-
nosti pronikl v roce 1998, kdy zastá-
val úřad ministra školství ČR a ze-
jména r. 2003, kdy neúspěšně kandi-
doval na prezidenta ČR. V letech
2000 až 2007 zastával funkci děkana
Fakulty humanitních studií UK Pra-
ha. Profesí matematik je dnes prof.
Sokol v odborných kruzích vnímán
spíše jako filozof a antropolog, v kte-
rýchžto oborech publikoval řadu
významných studií. O 26 let mladší
redaktor Petr Vaďura – iniciátor roz-
hovorů – vystudoval češtinu a děje-
pis na UK Praha, ale dnes spolupra-
cuje s Českým rozhlasem a TWR. 
Je známý svou neuvěřitelně pilnou
snahou popularizovat základní
křesťanské hodnoty, včetně zvěsti
Bible.
Spolupráce na těchto rozhovorech
začala v roce 2002. Tehdy Petr Vaďu-
ra pozval prof. Sokola do Tachova,
aby v tamní pobočce Křesťanské
akademie vedl přednášku o dvou
zprávách o stvoření v Bibli. Po před-
nášce následovalo živé vysílání roz-
hovoru s prof. Sokolem v plzeň-
ském studiu ČR v pořadu studia
Kontakt Doteky dobra. Přednáška i
rozhovor zaujaly a tak se oba prota-
gonisté dohodli na tom, že každý
měsíc spolu natočí rozhovor o jed-
nom tématu Starého zákona tak,
aby vznikl dvanáctidílný obraz
zvěsti, kterou Starý zákon nese.
Všechny tyto rozhovory byly po-
stupně odvysílány v pořadu České-
ho rozhlasu Plzeň Na křesťanské
vlně. Po roce však jejich spolupráce
neskončila. Natočili spolu i rozho-
vory nad tématy zákona Nového, 
z nichž 26 připravených pro Ranní
slovo je uveřejněno v recenzované
knize. Ale ani po vydání knihy jejich
spolupráce nekončí. Dodnes spolu
dále natáčejí rozbory biblických
textů pro úspěšný pořad Ranní
slovo, Českého rozhlasu 3 – Vltava.
Kniha rozhovorů s Janem Sokolem
nese název „Zůstat na zemi". Ten je
v mnohém směru velmi případný.
Jednak čtenáře upozorňuje na to,
kde je jeho místo a jednak zkratko-
vitě popisuje záměr rozhovoru:
mluvit normálně, přirozeně a jedno-
duše o složitých a časově i kulturně
vzdálených tématech. Nepohybovat
se v mystických ani intelektuálních
sférách. Nemluvit náboženským,
emocionálně zabarveným slovní-
kem. Dvanáct starozákonních témat
se snaží postihnout základní zvěst-
nou linii Starého zákona. Jednotlivá
témata jsou sestavena podle toho,
jak byla odvysílána a současně jejich
řazení odpovídá pořadí, v jakém se
s nimi ve Starém zákoně setkáváme.
Novozákonní úvahy jsou četnější,
kratší. Převažují v nich texty z Lu-
kášova evangelia. Jsou zhruba seřa-
zeny podle postupu děje novozá-
konních událostí, případně podle
jejich umístění v Novém zákoně.

Oddíl novozákonních úvah končí
poněkud neobvykle textem Gn 2,18-
24, který by obsahově a tématicky
patřil spíše na počátek celé knihy
jako druhá kapitola. Vaďurovy otáz-
ky, Sokolovy odpovědi a citace Bible
jsou v textu od sebe přehledně odli-
šeny. Odpovědi nejsou nudné, ani
příliš dlouhé, ale vždy výstižné a
nápadité. 
Když nasloucháme Sokolovým
odpovědím, musíme si klást otázku,
jakého že posluchače má před se-
bou, koho vlastně profesor oslovuje.
Zajisté lidi hledající a přemýšlivé,
kteří nejsou pevně zakotveni v ná-
boženské doktríně, tj. lidi necírkev-
ní, jimž umožňuje nahlédnout jim
přijatelným způsobem do své refle-
xe biblické zvěsti. Tak vnímá své po-
sluchače v rozhlase. Nepodbízí se
jim, ani nemluví z konfesijně vyhra-
něné pozice. Jeho odpovědi nejsou
doktrinálně vyprofilované, ani příliš
zatížené náboženskou terminologií
XIX. století (byť ne důsledně – viz
např. fráze „otroctví hříchu" str.
288). To znamená, že jsou prosty
náboženského partikularismu a ja-
kékoli manipulace. Vyvážený a tole-
rantní přístup bez jakékoli předpo-
jatosti je třeba vysoce ocenit stejně
jako vážnost, se kterou svého poslu-
chače bere. Sokol ponechává svým
posluchačům svobodný prostor a
volně reaguje na moderátorovy
podněty. Neklade si za cíl odpově-
dět přesně a slovníkově vyčerpáva-
jícím způsobem. Odpovídá spíše 
z pozice posluchače, nikoli z pozice
vykladače. V tomto smyslu jsou
jeho odpovědi odlehčené a rozho-
vor má charakter volného povídání,
resp. volných asociací (úvah) na při-
nášené podněty. Spolu se Sokolovou
jadrnou a zemitou řečí, vždy srozu-
mitelnou, působí jeho odpovědi
osvěžujícím dojmem. 
Jiným tématem, které je hodno re-
cenzentovy pozornosti, je vztah
prof. Sokola k biblickým tématům a
textům: „Bible zachovává něco z to-
ho, co je nejstarší pamětí lidstva"
(str. 36). Takže to, co čteme v Bibli, 
k nám patří. Prof. Sokol přijímá bib-
lickou zvěst velmi vážně, protože 
k němu samému biblické texty živě
mluví. Pro biblistu je zajímavé a
poučné sledovat, jak matematik, fi-
losof a antropolog vidí známé bib-
lické příběhy a jak interpretuje sle-
dovaná biblická témata z jakéhosi
poučeně laického zpovzdálí. Soko-
lovi naskakují etnologické a antro-
pologické souvislosti tam, kde bibli-
stovi naskakují jen souvislosti nábo-
ženské (kultické) nebo lingvistické.
To snahu formulovat zvěst vykláda-
ného oddílu oživuje, zprůhledňuje a
aktualizuje. V jistém nenábožen-
ském odstupu a možná i nadhledu
vidí stará náboženská témata v kul-
turním kontextu dobovém i dneš-
ním, který může být současnému
člověku dobře srozumitelný.
Zajímavé a dnes velmi mo-derní
jsou pokusy interpretovat také kon-
cepci vykládaných příběhů. Jistěže
by bylo možné vytýkat jisté zjedno-
dušení. Např. poněkud me-chanic-
ká představa Boha, jehož postoje
jsou určovány kvalitou obětí (kap.
Kain a Ábel). Nebo trochu ne-obrat-
né tvrzení o tom, že se Hos-podin „z
vlastního svobodného rozhodnutí
zříká libovůle a zavazuje se, že se
taková katastrofa už nikdy nebude
opakovat" (str. 42). Má si snad
posluchač myslet, že došlo ke
zmoudření Boha, který si až do této

doby dělal, co chtěl, a nyní poznal,
že nemůže? Ale to jsou jen drobnos-
ti, které možná čtenář vůbec nepo-
střehne. Mám za to, že určitá míra
zjednodušení může být ve prospěch
věci, jíž je popularizace biblické
zvěsti. Sepsáním a vydáním Sokolo-
vých úvah vznikl svérázný a zejmé-
na podnětný průvodce (jak je kniha
označena na předsádce) biblickým
prostředím, myšlením a zvěstí, s čet-
nými obohacujícími historickými
informacemi (např. ve výkladu o
vzniku a roli Septuaginty, v kap. Po-
exilní židovstvo) uvádějícími do
dobových reálií a kulturních souvis-
lostí, který je svou nenáboženskou
interpretací moderní a instruktivní.
Hlavní břímě vzniku knihy však
nese Petr Vaďura v pozadí. Díky
jeho iniciativě vznikla nejen tato
kniha, ale i celá edice Rozhovory
nad Biblí. Vaďura navrhne téma, do-
mluví setkání, rozhovor předem
připraví, za prof. Sokolem do Prahy
(z Tachova) dojede, rozhovor natočí,
pro potřeby vysílání vyčistí. Nakla-
datelství Vyšehrad rozhovory nechá
přepsat a Vaďura přepsaný mluve-
ný text upraví do tištěné podoby
(jen úprava jednoho rozhovoru
zabere den práce). AVaďurovy otáz-
ky by mohly být samostatným té-
matem recenze. Je z nich dobře sly-
šet, že redaktor je do biblického
textu velmi dobře zasvěcen a sám je
do něj také hluboce ponořen. Je
poznat, že Vaďuru zkoumaný text
bytostně oslovuje a když o něm
mluví, tak vždy v hlubokém poro-
zumění a jistém zanícení. Neklade
otázky pro zaujetí či pobavení čte-
náře (posluchače), ale proto, že jej
samotného zkoumání Bible velice
zajímá. Jsou to zaujaté otázky, které
nutí se příliš nezdržovat u povrchu
věcí. A současně prubují čtenáře,
zda by on sám dokázal na takovou
otázku odpovědět, či takovou otáz-
kou vystihnout, oč je třeba se v textu
zajímat. Někdy totiž je otázka tak
dobře položena, že mi až připadá
zbytečné na ni odpovídat. Nikdy ale
Vaďura otázkami nestrhává pozor-
nost sám na sebe, ani nenutí svého
partnera do předem připravených
pozic, do předem připravených zá-
věrů, tj. neopravuje jej. A to ani teh-
dy, když se se svým partnerem
dostanou na stejnou vlnu a dochází
k jejich rezonanci tak, že vlastně ne-
ní poznat kdo se ptá a kdo vlastně
odpovídá. I tehdy je z jejich rozho-
voru slyšet vzájemná úcta a respekt.
Hutný text je tak otázkami vždy
dobře rozfázován (strukturován) a
odlehčen.
Rozhovor není rozvláčný a dobře se
čte. Rád zde oběma protagonistům,
jakož i nakladatelství Vyšehrad, vy-
slovuji (a myslím i za čtenáře) svůj
vřelý dík za podnětnou populariza-
ci biblické zvěsti.

Jiří Beneš
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J. Sokol: Zůstat na zemi

„HAJDE," pravil chorvatský celník, když mi po rutinní, několikavteřinové
kontrole vracel druhou červencovou sobotu pas. Nedlouho předtím jsem
ovšem s tímtéž výrazem ve Slovinsku narazil. Od slovinského přítele
Andreje, jinak tolerantního, se mi dostalo důrazného upozornění, že prý
slůvko HAJDE/HAJDY „používají toliko Srbové". 
Nespletl se (ani takříkajíc „neodkopal") chorvatský státní zaměstnanec,
mýlil se můj slovinský kamarád. Termín HAJDE/AJDE či HAJDY/AJDY je
tzv. obecný balkanismus, který se do řady balkánských jazyků (novořečtiny,
bulharštiny atd.) dostal z turečtiny. Zatímco v hovorové češtině pokyn „děti,
HAJDY na kutě" znamená asi tolik co „děti, ALOU spat", ve většině balkán-
ských jazyků se u slůvka HAJDY/HAJDE ustálil jiný, hodně široký smysl.
Mohli bychom jej opsat přibližně sdělením: „Momentálně je třeba se v dob-
rém rozloučit." Hlavním důraz přitom spočívá na vyjádření respektu, úcty
(aby pozdrav a konec hovoru nepřišel znenadání, příliš bryskně, „šokově").
Za tímto aktuálním smyslem výrazu původně importovaného můžeme
vycítit vliv pravoslaví. Běží nepochybně o plod mezikulturního a meziná-
boženského (křesťansko-muslimského) dialogu: z pokynu původně snad
striktního se postupem času stal projev vystupňované zdvořilosti.
„HAJDY/HAJDE!" – Tak se dodnes na Balkáně ohleduplně nahlašuje bez-
prostředně nastávající konec nejrozmanitějších jednání a setkání. (Bulhaři
tak kupříkladu dopředu ohlašují – ještě před pozdravem – úmysl ukončit
telefonát z mobilu.) Jak půvabné, diplomatické, kulantní slůvko! Právem je
podrželi i zaměstnanci (prakticky katolického) chorvatského státu! Škoda
přeškoda, že v jiném z nástupnických států bývalé Jugoslávie se k němu
dnes (v rámci až příliš horlivého sebevymezování vůči bývalým pravoslav-
ným spoluobčanům z někdejší federace) mnozí již nechtějí znát! Mám zato,
že diplomatický balkanismus HAJDY/HAJDE odkazuje vposledu (v nej-
hlubší vrstvě) až k formulaci z modlitby Páně „… jakož i my odpouštíme
viníkům našim". Snaha o jeho eliminaci může tudíž tu či onde svědčit neje-
nom o samoúčelném jazykovém brusičství, nýbrž o závažnější krizi...
Celé území kolem Středozemního moře je odjakživa prostorem čilé kultur-
ní výměny. Odtud lze vysvětlit, že v hovorové francouzštině, tedy mluvě
státu důsledně sekulárního, se dodnes uchovala obdoba onoho obecně bal-
kánského HAJDY/HAJDE, totiž samostatně použitý infinitiv slovesa
ALLER (JÍT). K vykrystalizování obdobného významu (vyjádření respektu
k druhému před závěrečným pozdravem) mohla snad přispět podoba fone-
tická (daná týmiž samohláskami -A- a -E- ve slovech HAJDE a ALLER).
Dne 1. července 2008 převzala na půl roku pomyslné žezlo (předsednictví v
Radě EU) po Slovinsku Francie; Česká republika se stala členem tzv. Trojky
(tvořené současným, předchozím a bezprostředně následujícím předsednic-
kým státem). A Francie v čele s agilním prezidentem hned akcelerovala
úctyhodný projekt Unie pro Středomoří (do něhož se vedle většiny arab-
ských států zapojil i Izrael). ALLER! HAJDE! To, co se v první půli
Evropského roku mezikulturního dialogu 2008 obecně dařilo (pod slovin-
ským předsednictvím) poněkud méně, mohlo by se ve druhé půli tohoto
roku (pod francouzským předsednictvím) dařit více: setkávat se s druhými
ve vzájemném respektu. A my, kteří pomyslné žezlo v EU přebereme počát-
kem příštího roku, máme nejvyšší čas přiučit se ohleduplnosti, diplomacii,
respektu k druhému a umění dialogu – třeba právě od balkánských pravo-
slavných či od sekularizovaných Francouzů!

František Schilla

Hajdy!

Recenze Politikova blahoslavenství
Blahoslavený čestný politik. 

Blahoslavený politik, jenž si je vědom své role.  

Blahoslavený politik, který pracuje pro společné,
nikoli vlastní dobro. 

Blahoslavený důsledný politik, dodržující volební sliby.

Blahoslavený politik, který usiluje o postoje založe-
né na Kristu a hájí je. 

Blahoslavený politik, který umí naslouchat lidem
před volbami, během nich i po nich.

Blahoslavený politik, který se za žádných okolností
nebojí pravdy.

Blahoslavený politik, který se nebojí médií - ve
chvíli soudu se bude zodpovídat jenom Bohu.

KARDINÁL FRANCOIS XAVIER NGUYEN VAN THUAN

K Evropskému roku mezikulturního dialogu

s německým občanstvím pro uvedené
rozhodnutí úřady zažalovala a chce, aby
její záležitost byla projednána před spol-
kovým pracovním soudem.

* Vztah Německa k Izraeli
Německá kancléřka prohlásila v knesetu,
že „Zločiny Němců na Židech zakládají

stálou odpovědnost za existenci státu
Izrael. Náš vztah ke státu Izrael nebude
nikdy normální v běžném slova smys-
lu". Německo přitom uznává právo
Pale-stinců na vlastní stát, pokud se ti
zřeknou násilí a teroru. Vládu v tomto
směru v podstatě podporuje i opozice.

-kar

* Čepice místo šátku?
Nikoli. Muslimské pedagožce jedné ško-
ly ve Westfálsku bylo zapovězeno nosit
čepici, protože stálé nošení čepice by žá-
ci mohli chápat jako projev náboženství,
které zastává. Zemský pracovní úřad 
v Düsseldorfu rozhodl, že ani žáci ne-
smí při vyučování mít čepici, aby to
nebylo vnímáno podobně. Podobně Bas-
kové nesmějí nosit svou typickou čapku.
Instituce se hájí, že ve služebních věcech
mohou platit zvláštní pravidla. Učitelka

Krátce



Bohoslužby
„Dôležité sú knihy, nie osobná prí-
tomnost‘ autora," odpovedal pre
naše noviny pred dvanástimi rokmi
spisovatel‘ Ján Johanides na otázku,
či skôr konštatovanie, že nechodí na
besedy a stretnutia s čitatel’mi. Dnes
zostali skutečne už iba tie knihy...
V stredu 11. júna sa na cintoríne 
v Šali uskutečnila posledná rozlúčka
so slovenským spisovatel’om Jánom
Johanidesom, predstavitel’om gene-
rácie prozaikov nastupujúcej v 60.
rokoch. Debutoval v roku 1963 zbi-
erkou piatich noviel Súkromie, od
roku 1965 sa venoval prevažne slo-
bodnému povolaniu. Vo svojich die-
lach využíval prvky existencializmu
a antirománu i surrealizmu. K jeho
najznámejším dielam patrili Nepri-

znané vrany, Balada o vkladnej kniž-
ke, Pochovávanie brata. Najsmut-
nejšia oravská balada, či Slony 
v Mauthausene. Písal tiež publicisti-
ku pre tlač, rozhlas i televíziu, roz-
hlasové hry, televízne i filmové sce-
nare.
Do Šale sa prisťahoval kvôli manžel-
ke Oľge, ktorá musela vymeniť hor-
skú klímu za suchšie a teplejšie pod-
nebie – Šaľa im vtedy vyhovovala.
„Ked‘ som prišiel do Šale a začal sa
tu udomácňovať, dal som si šiť noha-
vice, krajčírskemu majstrovi pánovi
Varsányimu a ten mi povedal: 
„V Šali je dobre, uvidíte!" Táto jeho
veta sa skutečne naplnila pravdou..."
vyslovil sa Ján Johanides pred
rokmi. Mal rád malé mestá, zamilo-

val si brehy Váhu, aj rybárov 
„V Amerike"... Námety čerpal v roz-
hovore s bežnými ľuďmi: „Veľa vecí
som sa dozvedel v niekdajšej An-
tičárde, v krčme uprostred sídliska.
Jej obdoby už dnes v Šali niet." Bol
známy tým, že písal siahodlhé vety.
Svoje diela písal zásadne rukou a
dvojfarebnými ceruzkami podľa to-
ho, či je to definitivna verzia, alebo
nie. Písací stroj ho vraj vyrušoval.
V novembri minulého roka umrela
jeho manželka Oľga. Ján Johanides
zomrel vo veku nedožitých 74 rokov
náhle vo štvrtok piateho juna na
poludnie na zlyhanie srdca v ne-
mocnici v Šali. 

Michal Zajden
farár Evangelickej cirkvi a.v.

KŘESŤANSKÉ DOMY "GRÜNE AU"
Samoobslužné domy - s apartmá-
ny, bungalov - zvou k rekreaci do
nádherné alpské krajiny v St.
Wolfgang. Slovo Boží, jehož je náš
dům plný, i kouzlo krajiny půso-
bí, že tu i duše může dýchat. Vý-
chodně od Salzburgu přes Linz z
Prahy asi 4 hod. Asi 45 míst, pro
skupiny i jednotlivce, křesťanská
obecenství i sportovce. Atraktivní
výlety do okolí, zubačka na
Schafberg 1783 m, cykloturistika,
v zimě sníh až do Velikonoc, pest-
rý venkovský podzim, je zážitek
nezapomenutelný! Horské túry
začínají přímo u domovních
dveří. 
Cena: Od 15,50 do 18,50 euro/den;
mimo hl. sezonu sleva, rovněž i
děti sleva. www.christliches-frei-
zeitheim-gruene-au.de, Jiří Poto-
ček, tel/fax 49 553 9393. 

Č. 23
HLEDÁME KAZATELE, KAZATELKU
pro práci seniorátního kazatele a
sborového kazatele (v Hodslavi-
cích) s 50% úvazky. 
Bližší informace 
Lubomír Červenka, tel.:777804340

č. 25

Za Jánom Johanidesom Inzerce
BRNĚNSKÝ SENIORÁT

Českobratrská církev evangelická
BOSKOVICE, Ne 9.30
Hybešova 1446/9, f Marek Zikmund
BRNO –HUSOVICE, Ne 9.00
Netušilova 720/26, f Štěpán Hájek
BRNO – ŽIDENICE, Ne 9.00
Konečného 6/8, f Pavel Kašpar
BRNO I, Ne 8.30 a 10.00 (červenec-
srpen 9.00)
Opletalova 600/6, f Jiří Gruber, f Olga
Tydlitátová
BRNO II. Ne 9.00
Lidická 719/79, f Jaroslav Vítek , f Jiří
Malý
BŘECLAV, Ne 10.00
U potoka 383/34, f Daniel Blažek
DAMBOŘICE, Ne 9.00
Dambořice 73, f Jana Gruberová
HERŠPICE, Ne 9.30
Heršpice č.117, f Jarmila Řezníčková
HRABĚTICE, Ne a c 9.00
Šanovská 304, a Ondřej Titěra
HUSTOPEČE U BRNA, Ne 10.00
Masarykovo nám.390/4, a Marián
Šusták
KLOBOUKY U BRNA, Ne 9.30
Brběbská 218/30, f Luděk Korpa
MIROSLAV, Ne 8.30, 19.00
Husova 44, f Ondřej Titěra
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, Ne 9.00 (c 13.30)
Svitavská 961/40, f Alois Němec
NIKOLČICE, Ne 8.15
Nikolčice č.70, a Marian Šusták
OLEŠNICE NA MORAVĚ, Ne 9.00
Rovečínská 131, f Olga Smrčková
PROSETÍN U BYSTŘICE NAD PERNŠTEJ-
NEM, Ne 9.30
Prosetín u Bystřice nad Pernštejnem
č.44, f Jaroslav Coufal
ROVEČNÉ, Ne 9.30 
Rovečné č.174, f Ondřej Ruml
SILŮVKY U BRNA, Ne 8.30
Kopaninky 184, f Martina Kadlecová
SVITAVY, Ne 9.30
Poličská 3, f Josef Valenta
VANOVICE, Ne 9.00
Vanovice č. 60, f Pavel Freitinger, 
f Lenka Freitingerová
VESELÍ, Ne 9.00
Veselí č.21,  f Jan Keller
ZNOJMO, Ne 10.00
Rudoleckého 928/15, f Jana Špina-
rová

Církev bratrská
BRNO-BETANIE, Ne 10.30
Ostrá 14, Pavel Lukáš
BRNO – KOUNICOVA, Ne 9.00
Kounicova 15, Jan Asszonyi
BRNO – KRÁLOVOPOLSKÁ, Ne 10.00
Královopolská 810/74, Jiří Lukl
KYJOV, Ne 9.30
Urbanova 716, Jan Asszonyi
LETOVICE, Ne 9.00
Okružní 13, Zbigniew Lipus
OLOMOUC, Ne 10.00
Mariánská 3, David Beňa
PROSTĚJOV, Ne 9.00
Šárka 10a, Ernest Welszar
TŘEBÍČ, Ne 9.30
Kpt. Jaroše 638/7, Roman Neumann

Evangelická církev metodistická
BRNO – BYSTRC, Archa, Ne 9.00
Lýskova ul. , k Jana Křížová
BLANSKO, Ne 11.00
Masarykova 13, k Jana Křížová
MIKULOV, DDM, Ne 8.30
Vrchlického 11, f Michal Kostka
VALTICE, Ne 10.00
Příční 31, f Michal Kostka
NOVÝ PŘEROV, Ne 15.00 (střídavě s
Drnholcem)
Nový Přerov 15, f Michal Kostka
DRNHOLEC, Ne 15.00 (střídavě s No-
vým Přerovem)
Tyršova 8, f Michal Kostka
ZNOJMO, Ne 9.30
Chelčického 2, k Miroslav Čížek

Bratrská jednota baptistů
BRNO, Ne 9.00
Smetanova 20, k Pavel Coufal
BLANSKO, Ne 9.00 
Svatopluka Čecha, k Michal Petratur
OLOMOUC, Ne 9.30 
Klub Sidia, tř. Kosmonautů, k Petr
Coufal

Pozvánky
DEN DIAKONIE V PLZNI
Den diakonie v Plzni nabídne
přednášky i praktické dílny.
Po dlouhé době první seniorátní
den křesťanské služby v západo-
českém seniorátu s podtitulem
"Křesťanská služba aneb diakonie
bez IČO" bude v sobotu 27. září
2008 hostit plzeňský Korandův
sbor ČCE.
Pořadatelé z Poradního odboru
křesťanské služby Západočeské-
ho seniorátu chtějí vytvořit pro-
stor pro setkání lidí, kteří se podí-
lejí na činnosti sborové diakonie
nebo se o ni zajímají a chtějí si s
druhými vyměnit zkušenosti a
vzájemně se inspirovat.
Bohatý program budou tvořit
přednáška i prakticky zaměřené
workshopy. Setkání vyvrcholí
ekumenickou bohoslužbou, kte-
rou hudebně doprovodí soubor
Touch of Gospel.
Zváni jsou zájemci i z jiných seni-
orátů a z ekumeny. Podrobný pro-
gram a kontakty jsou k dispozici
na www.evangnet.cz.

Karel Šimr
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Milí přátelé, 
rok se s rokem sešel a mýtická
vyvřelina uprostřed české kotliny,
půvabně zvaná Říp, chce být hos-
titelem už druhého setkání lidí
dobré vůle, tedy těch, kteří se ne-
bojí nějakým způsobem odpovídat
na výzvu žít svůj život s otevře-
nou hlavou a srdcem. Zváni jsou
všichni, kterým už takový život
zavoněl věčností, i ti, kteří se ne-
odvažují považovat se za věřící,
ale radost z možnosti nabídnout
své síly v pomoci druhým jim není
cizí. 
K pramenům příběhů opravdové
člověčiny půjdeme tentokrát ve
stopách napínavého příběhu Noe-
movy archy a duchovní provokace
Ježíšových blahoslavenství, které
revolučně přeznačují obvyklé
obrazy o lidském štěstí a naplně-
ném životě. Především však chce-
me vytvořit prostor pro radost 
z toho, že jakkoliv si někdy pod
vlajkami svých konfesí či světoná-
zorů nerozumíme, to, co nás spo-
juje je mnohem důležitější a napí-
navější. Zveme charitativní a dia-
konické organizace, spolky a jed-
notlivce, prostě všechny, kteří
nechtějí svět jen popisovat, ale i
proměňovat a kultivovat. 

Ekumenická rada církví v ČR

Přijďte v den 90. výročí vzniku
naší republiky na místo, které je
symbolem našeho domova. Přijďte
strávit společně sváteční čas s lid-
mi dobré vůle. 
2. ročník ekumenického shromáž-
dění se koná 28. října 2008 na
bývalém parkovišti pod horou Říp
(a výše), ze směru Krabčice.
Co můžete čekat:
* pouť na horu Říp – biblická za-
stavení, ekostezka pro děti a mlá-
dež
* modlitební program 
v rotundě sv. Jiří a sv. Vojtěcha,
pásmo nepřetržitého čtení Bible
známými osobnostmi 
i poutníky
* tržiště možností – prezentace
církevního života (charity, sociální
práce, školy, nakladatelství apod.)
* výrobky chráněných dílen, fair-
trade výrobky, knížky, občerstve-
ní a jiné
* Dům Bible – velký stánek s Pís-
mem svatým, biblické hry pro děti
* dětský program, kreativní dílny
* hry, soutěže, sportovní aktivity
* první pódium - koncerty zajíma-
vých hudebních kapel
* druhé pódium - divadelní před-
stavení

* biblické workshopy na téma
Kázání na hoře
14:00 – 15:30 Modlitba za domov -
přímý televizní přenos na ČT2 za
účasti představitelů církví a zá-
stupců věřících.
Veškeré informace sledujte aktuál-

ně na www.modlitbazadomov.cz
Pište: rip@modlitbazadomov.cz, 
telefonujte: +420 271 742 326.
Bude zajištěna společná doprava,
informujte se na uvedeném čísle a
emailu.

Modlitba za domov opět na Řípu

* kol., EVANGELICKÁ IDENTITA
(Sborník SPEKu 14)
Kdo jsme, odkud jdeme, co jsme přijali v evangelické církvi, jak a v čem
navazovat na předchůdce? Historické, vykladačské, teologické, odbor-
né i osobní texty, reflektující okolnosti vzniku i další směřování ČCE,
první spojené evangelické církve ve Střední Evropě. Soubor přednášek
z kurzu Spolku evangelických kazatelů z r. 2008.
Obsahuje mj. texty Co všechno bylo u kolébky ČCE? (Pavel Filipi), Ka-
cíři, písmáci, daňkovi a společenství s příběhy (Ondřej Macek), Český
mesianismus (Peter C. A. Morée). Přestupové hnutí z pohledu katolíka
(Jana Šebestová), Neidentita v identitě? (Jan Kranát), Hledání evange-
lické a katolické identity a jejich vzájemného vztahu (Martin T. Zik-
mund). Evangelické důrazy ve světle kritického pohledu bible (Petr
Sláma), Proč jsem evangelička (Hana Pfannová).
ISBN 978-80-86211-61-9, 88 stran, 94 Kč, „K" 65 Kč

Z knižnice SPEKu dále můžete objednat:

* kol., JDI A JEDNEJ TAKÉ TAK
Soubor přednášek z kurzu Spolku evangelických kazatelů z r. 2007 o
předpokladech a soudobých výzvách křesťanské etiky. Mj. texty: Ježíš a
etika (Petr Pokorný), Starý zákon a etika (Pavel Keřkovský), Islám a
etika (Pavel Hošek), Přizpůsobujeme se světu? (J. Halama), Etické otáz-
ky umělého oplodnění (K. Řežábek), Manželství a rozchody (J. Klimeš).
Knižnice SPEKu č. 13 ISBN 978-86211-60-2; 88 stran, 94 Kč, „K" 65 Kč

* kol., ODVAHA
Když se poctivě zabýváte církví a farářováním, zjistíte, že k tomu potře-
bujete odvahu. Sborník z kurzu evangelických kazatelů z r. 2006. Mj. s
přednáškami Daniele Ženatého (Odvaha být farářem), Ludvíka
Armbrustera (Nestydím se za Evangelium), Daniele Midriaka (Odvaha
k obzretu sa), Jiřího Peheho (Současná česká politika), Jana Konzala
(Snění o církvi), Davida Nečila (Odvaha být farářem na malém sboru).
ISBN 80-86211-53-3; 88 stran, 96 Kč, „K" 65 Kč

* kol., ČESKÝ ATHEISMUS – příčiny, klady a zápory
Sborník textů o „ne/náboženském" stavu české společnosti. Mj. texty
Jana Čapka, Prokopa Remeše, Jana Šimsy, Tomáše Halíka, Oty Halamy,
Jana Sokola a Zdeňka Nešpora. Sborník SPEKu 11. ISBN 80-86211-46-0
88 stran, 79 Kč „K" 55 Kč

* JEŽÍŠ KRISTUS
Sborník biblických studií a aktuálních přednášek o christologických
východiscích i zádrhelech současné evangelické teologie. Mj. texty Petra
Pokorného, Pavla Rejchrta a Miroslava Pfanna. (Sborník SPEKu 9) 80 s.,
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* RYBOLOV
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