
ZDALIPAK PŮST, KTERÝ JÁ SI PŘEJI, NE-
NÍ TOTO: ROZEVŘÍT OKOVY SVÉVOLE,
ROZVÁZAT JHO, DÁT UJAŘMENÝM SVO-
BODU, KAŽDÉ JHO ROZLOMIT? 
COŽPAK NEMÁŠ LÁMAT SVŮJ CHLÉB
HLADOVÉMU, PŘIJÍMAT DO DOMU UTI-
ŠTĚNÉ, TY, KDO JSOU BEZ PŘÍSTŘEŠÍ?
VIDÍŠ-LI NAHÉHO, OBLÉKNOUT HO?

IZ 58,6-7
Postní období, které má v křesťan-
ském roce svoje místo 40 dní před
velikonočními událostmi, dnes už
vnímáme jen o nedělích, kdy to sly-
šíme připomenuto, která že je post-
ní neděle. A přitom právě neděle
nejsou započítány do těch čtyřiceti
dnů. V neděli, v den vzkříšení se cír-
kev raduje a chválí svého Pána za
jeho veliké milosrdenství, v němž se
k nám sklonil a přinesl nám vysvo-

bození, spásu, záchranu. 
Postní období má mít svůj obsah a
význam v tom, že se soustřeďujeme
na Ježíšův pozemský život, v němž
se nám Bůh dal poznat. Jeho Syn šel
tímto světem cestou lásky a služby
druhému člověku-bližnímu. 
Budeme-li pozorně naslouchat a sle-
dovat jeho cestu, potom nám slovo,
které zní z úst proroka Izaiáše, bude
jen dalším ujištěním, že půst, to není
něco pochmurného, to není uchýle-
ní se do ústranní a vědomí, že se
něčeho odříkám pro Boha. 
Izaiášova slova zřetelně a nepře-
hlédnutelně vybízejí, nabádají, zvou
k aktivitě, která nepřehlíží a vidí
druhého člověka. Půst rozhodně ne-
má vést k soustředění na sebe sama,
na moje předvádění před Bohem i
před druhými. Půst umožňuje v té
podobě, v jaké nám ho předkládá
slovo prorokovo, být prostý sobec-
kých zájmů. 
I postní doba se může proměnit v
dobu radostnou a vést nás ke svo-
bodě Božích dětí. Nemusíme se v ní
soustředit na to, co bychom si měli
odříct. Můžeme jen otevřít oči a
dívat se očima lásky na své bližní.
Uvidíme jejich potřeby, které nemu-
sí být jen materiálního charakteru. A
potom se jen pro ně otevřít a v lásce
se podělit o dobré slovo, o čas k
naslouchání, o čas radosti, o čas
smutku, o čas modlitby, o kus cesty,

po které jdu. Možná i o kus chleba,
či část peněz. Všechno to může být
půst, který určitě nepovede k ztrá-
tám, ale který nás obohatí a přivede
k Velikonocům. K Velikonocům, jež
jsou pro nás svátkem velikého svě-
dectví o Božím velikém obdarování.
Bůh nás skrze Ježíše Krista obdaro-
val životem. Životem věčným, který
začíná už tady na zemi naším naro-
zením a putování i smrtí, která není
konečnou stanicí. 
Víra a naděje ve velikonoční posel-
ství je tím, co vede k půstu, tak jak
nám jeho smysl vyřizuje prorok
Izaiáš: Dát svobodu a lámat chléb
hladovému. Amen 
Bože, 
kolik ještě musíme prožít půstů, 
než pochopíme co je tím pravým
postem? 
Chceme to poznat, ale pořád jsme někde
na začátku. 
Možná proto, že se neumíme ztišit a
nechat promluvit tebe. 
Chceme prosit, 
vyučuj nás tichosti, pokoře a trpělivosti. 
Chceme prosit, 
buď nám milostiv, když nám to nejde. 
Chceme prosit, 
přiveď nás i letos až k Velikonocům. 
To vše pro Ježíše Krista, tvého Syna a
našeho Spasitele a Pána. 
Amen

Marta Zemánková 
farářka ČCE Praha 4-Nusle

Evangelický
týdeník
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Co je pravý půst?

Člověk se honosí rozumem, ale do
jeho výbavy patří také pudy, o
nichž panuje mínění, že popouzejí
člověka ke zlému, zatímco rozum
jej vede k dobrému. Toto mínění má
do jisté míry pravdu: pudy více než
rozum tíhnou ke zlému, čímž říká-
me, že i pudy nalézáme někdy při
dobrém díle, jehož autorem bývá
převážně rozum.
Jedním z pudů, kterými nás obdařil
Bůh, je pud pohlavní. Před několika
desítkami let četla evangelická mlá-
dež Trobischovu knížku z afrického
prostředí "Miloval jsem jednu
dívku". Autor tam vykládá mladé-
mu muži, že jeho sexuální výbava je
podobna zbrani, kterou přece ne-
používáme proti komukoli a kdy-
koli jen proto, že je nabita. Sex bez
lásky a odpovědnosti rozkládá lid-
skou bytost a rozrušuje lidské spo-
lečenství. Je hezký a zdravý, dobrý
a požehnaný, je-li nesen láskou,
která nehledá jen svůj prospěch a
ráda se zaváže na celý život. Potvr-
zuje nadřazenost člověka nad zví-
řaty, která mají pohlavní pud jako
svéprávnou, svévolnou, všeurčující
sílu. Pes je samec nebo samice, ne-
má jiné jméno ani jiné určení. Bůh
dal člověku jméno muže a ženy 
s určením, aby byli Božím obrazem.

Pohlavní pud připojil k jejich lidství
(mužství a ženství) ne jako všeovlá-
dající, nicméně důležitý, dočasný
nástroj určený především k plození
a množení lidského rodu a k proje-
vům lásky a laskavosti. Na tom nic

nemění skutečnost, že při vzplanutí
lásky muže a ženy je myšlenka na
plození a množení spíše následná
než prvotní.
Bůh se tak do jisté míry stal ručite-

V USA se dále vyostřil spor o výklad ústavy a zákonů zakládajících man-
želství. Je omezeno na partnery různého pohlaví? Je vyloučeno vyhledat
si partnera pro manželství mezi osobami stejného pohlaví? Nešťastným
precendentem, který my v naší kultuře a zákonodárství neznáme, bylo 
v americkém zákonodárství vyloučení možnosti volit si partnera pro
manželství rasově smíšená. I tato norma byla většinou společnosti (včet-
ně církevní) horlivě zastávána, než byla pod tlakem hnutí za rasovou rov-
nost zrušena. V roce 1948 nenašli soudci důvod k vyloučení sňatku part-
nerů různé rasy - dnes ke sňatku partnerů stejného pohlaví. Závažnou
otázkou ovšem je, zda lze rovnost rasovou přenášet na volbu manžel-
ských partnerů stejného pohlaví. Většina odpovědných soudců v Kali-
fornii našla nové základní právo: na „stejnopohlavní" manželství. Nyní
se vede spor o hodnověrnost takového kroku. Zřejmě bude věc předmě-
tem soudního a právního jednání federálních úřadů. 
Jádrem sporu zůstává rozhodnutí Nejvyššího soudu státu Kalifornie, dle
něhož rozhodnutí lidového hlasování, přijaté v roce 2000 („manželství je
spojením mezi jedním mužem a jednou ženou"), je protiústavní.
Guvernér státu Arnold Schwarzeneger v letech 2005 pozastavil prosazo-
vaný zákon svým vetem. V letošním roce se však rozhodl výrok soudců
respektovat. Zároveň se vyslovil proti novému lidovému hlasování v den
prezidentské volby 4. listopadu, při němž by bylo manželství definováno
dodatkem ústavy jako monogamní životní společenství. Manželství
podobné civilní svazky stejného pohlaví zatím povolují vedle Kalifornie
jen New Hampshire, New Jersey, a Massachusetts. Starosta San Franciska
Gavin Newson (v roce 2004 navzdory zákazu přikázal vydávat potvrzení
o sňatku homosexuálním párům, jež byla vzápětí anulována) hovoří o
vítězství lidských práv a důstojnosti. V samotné Kalifornii nyní není tře-
ba sezdávaným žádného potvrzení o bydlišti v rámci státu, takže se ote-
vírá cesta párům z celé federace, které sem budou proudit k oddavkám.
Otevřenou zůstává ještě otázka možnosti adopce a výchovy dětí partnery
téhož pohlaví, což je v té které formě v Kalifornii již praktikováno. Jedná
se právě zde o otázku upuštění od diskriminace, či experiment v oblasti
nejzákladnějších mezilidských vztahů? Zatím je nejasné, zda se podaří
prosadit dílčí lidová hlasování, či hlasování o změně ústavy. Pak by se
téma stalo hlavním v prezidentských volbách. Je pozoruhodné, že církev-
ní veřejnost, která je konzervativní, je stejně jako její protivníci schopna
jen černobílých postojů a není schopna, aby z ní vzešel prostředkující
návrh, odlišující právní stav klasického manželství, rodiny a specifické
registrace, která by mohla připadat v úvahu. Celá záležitost zatím vyhlíží
jak divadelní hra s otevřeným koncem. 

Jan Kašper

Stát Kalifornie versus lid USA? 

Naše výbava

ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

AKTUALITA

Už jsem si myslel, že alespoň ve
veřejnoprávních médiích mají v cír-
kevní terminologii jasno. Chyba
lávky, nemají. Anejen v nějakých faj-
novostech, ale ve výrazech, které
patří ve zpravodajství z církví k nej-
běžnějším. Ten žurnalistický diletan-
tismus mne zatahal za uši v neděli
10. srpna v hlavních večerních zprá-
vách na ČT 1. Diváci se z nich do-
zvěděli, že se president George Bush
v rámci své návštěvy olympijských
her účastnil ranní „mše" v protes-
tantském kostele a že tuto mši slou-
žil evangelický „kněz". Většina po-
sluchačů na tom vyjádření nejspíš
neshledala nic divného. Ale právě
kvůli tomu bychom měli zbystřit.
Jak to, že naše veřejnoprávní média,
která si povinně platíme, aby nás
kultivovala, před veřejností za deva-
tenáct let neodhalila, že se v protes-

tantských kostelích nekonají mše,
ale bohoslužby, a za kněze - pro-
středníka mezi Bohem a lidmi - pro-
testanté pokládají pouze Krista?
Lámu si hlavu, čím to je způsobeno.
Skutečně jen žurnalistickým diletan-
tismem? Nesouvisí to s pohrdáním
menšinami? Anebo není za tím
obecnější snaha podsouvat veřejnos-
ti, že odlišnost těch menšin od glo-
bálu je vlastně zanedbatelná, a proto
není důvodu se o ně nějak více zají-
mat? Globalizačnímu tlaku naší do-
by by nejspíš odpovídalo to posled-
ní. A zdá se, že to už nese ovoce.
Evangelické sbory například samy
sebe nezřídka prezentují jako „far-
nosti" a jejich faráři hovoří o lidech 
v nich jako svých „farnících".
Menšiny nezanikají tím, když počet
osob, které je tvoří, klesne pod urči-

Nelze nad tím mávnout rukou

Dokončení na str. 4

Dokončení na str. 2
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KONEC OLYMPIÁDY, KONEC "PŘÍMĚŘÍ" S VATIKÁNEM?
Čínská policie zatkla biskupa Julia Jia Zhiguo. K akci došlo 24. srpna, krátce
před oficiálním zakončením Olympijských her. Katolíci se obávají, že zásah
znamená konec nepsaného příměří na dobu olympiády a začátek další vlny
pronásledování. Tak komentují pro Asia News zatčení ordináře diecéze
Zhengding čínští kněží, kteří chtějí zůstat v anonymitě. 
Biskup Jia Zhiguo byl zadržen při nedělní mši svaté v katedrále ve Vuqui.
Během liturgie do kostela vešli policisté a před očima věřících biskupa
vyvedli. V současné době není známo, kam byl převezen.
Agentura monitorující církevní problematiku v Asii připomíná, že 73letý
biskup Jia Zhiguo je v domácím vězení pod neustálým policejním dozorem
od roku 1989. Předtím strávil 15 let v komunistických kriminálech (1963-
1978). Biskup patří do podzemní církve věrné Římu. Ačkoliv je ordinářem,
má naprostý zákaz kontaktu s kněžími a řeholnicemi působícími na území
provincie Hebei.

vlu/christnet
IRSKÝ KARDINÁL PROTI LISABONSKÉ SMLOUVĚ
Jedním z důvodů odmítnutí Lisabonské smlouvy v Irsku je nepřátelský
postoj evropských institucí k náboženství. Přesvědčen je o tom irský primas,
kard. Séan Brady. V přednášce na čtyřdenním semináři v západoirském
městě Ballina připomněl, že křesťané zpočátku přijímali proces evropské
integrace velmi pozitivně. Nejednou k tomu přispěl také Jan Pavel II.
Postupem času ale Evropská unie začala schvalovat návrhy, "které útočí na
rodinu založenou na manželství, právo na život od početí do přirozené
smrti, posvátnost sabatu, právo křesťanských institucí (včetně škol) zacho-
vat a propagovat vlastní étos. 
„Právě v důsledku těchto rozhodnutí je pro praktikující křesťany stále
obtížnější zachovat upřímnou podporu evropského projektu," řekl irský pri-
mas. Podle kardinála Bradyho tento negativní proces, který nepochybně
ovlivnil postoj části Irů v červnovém referendu, lze spolu s Janem Pavlem II.
označit za zánik křesťanské paměti v Evropě. 

mč/christnet
HINDUISTIČTÍ EXTREMISTÉ: ŽHÁŘSTVÍ A VRAŽDĚNÍ
Dva křesťané byli upáleni zaživa ve východoindickém státu Orisa. Hin-
duističtí fundamentalisté podpálili sirotčinec křesťanských misionářů 
v Khuntapali. 
V plamenech zahynula dvacetiletá pečovatelka Rajnie Maji-hie. "Zemřela,
aby zachránila sirotky," řekl pro agenturu Misna P. Alfonse Towpo.
"Zůstala pozadu, aby pomohla odejít všem dětem. Také o. Eduard byl
těžce popálen, aby pomohl uniknout sirotkům," řekl asistent P. Towpo 
z diecéze Sambalpur. 
Další křesťan byl upálen ve svém domě při útoku hinduistických manife-
stantů, kteří podpalovali kostely a oratoře. Pod heslem "zabíjejte křesťany
a ničte jejich instituce" rozvášněné skupiny hinduistů srovnaly se zemí
kostel, kapli, farní centrum i centrum sociální pomoci. Plamenům neunik-
ly ani dva mikrobusy místních řeholnic. Útočníci obviňují křesťany ze
smrti svého vůdce, Svamiho Laxananada Saraspatiho, který byl zabit
neznámými pachateli minulou sobotu. Saraspati opakovaně vybízel hin-
duisty k násilí. Stál mimo jiné za loňskými útoky na křesťany, při kterých
zahynuli tři lidé a 13 kostelů lehlo popelem. Několik dní před smrtí
Saraspatimu vyhrožovali maoisti, které chtěl nutit k opuštění regionu.
Obviňovali ho z podněcování etnicko-náboženských konfliktů. Policie
posílila bezpečnostní opatření. Jak se ale zdá, podobně jako v minulosti,
násilné akty vůči křesťanům přehlíží. 

vlu/christnet

STRETLI SA NAJVYŠŠÍ PRAVOSLÁVNI PATRIARCHOVIA
Moskva– ENI. Dvaja najvyšší pravoslávni patriarchovia sa stretli v
hlavnom meste Ukrajiny a zaviazali sa k jednote cirkvi. Stalo sa tak pri
príležitosti osláv 1020. výročia „pokrstenia Kyjevskej Rusi". V roku 988,
po tom ako veľkoknieža Vladimír prijal kresťanstvo a ustanovil ho za
náboženstvo svojho ľudu, sa 25. júla začali hromadné krsty obyvateľov
Kyjeva.  
Osláv sa zúčastnil Ekumenický patriarcha Konštantínopola Bartolo-
mej I., považovaný za duchovného vodcu pravoslávnych kresťanov, aj
Moskovský patriarcha Alexej II., hlava Ruskej pravoslávnej cirkvi.
Obidvaja patriarchovia spoločne slávili nedeľnú svätú liturgiu.
Ekumenický patriarcha navštívil Kyjev prvýkrát po 350 rokoch.

Ekuména vo svete 32/2008

Během letošního srpnového výročí
pražských událostí za "bratrské"
sovětské okupace v r. 1968 jsme
mohli sledovat v rozhlase i televizi
pořady s vyprávěním pamětníků,
jak osobně prožívali ony dny. A tak
jsem si položil otázku, zda bych i já
mohl přispět nějakým příběhem,
který by připomněl něco víc než dě-
sivé pocity z dunění vojenských
letadel, hřmotu tanků na dlažbě
naší ulice a střelby u muzea a roz-
hlasu. A tak jsem si vybavil svůj
zvláštní příběh spojený se záchra-
nou významných německých přá-
tel z Berlína, které v Praze zaskočil
vpád cizích vojsk. Musel jsem se
ovšem vrátit i ke svým deníkovým
záznamům z oněch dnů, abych si
oživil paměť.
Tehdy, předcházející srpnovou ne-
děli, přiletěl do Prahy na turistic-
kou návštěvu biskup ze západního
Berlína Dr. Kurt Scharf se svou
manželkou. Jeho jsem už dobře
znal z r. 1965 ze slavnosti otevření
"Kaple smíření" v koncentračním tá-
boře Dachau, kam jsem byl delego-
ván spolu s kolegou Dr.Zeleným za
naši církev - oba jako někdejší poli-
tičtí vězni. (Byla tam vedle Dr. M.
Niemoellera i řada představitelů
evropských církví, Dr.Scharf tehdy
jako předseda celoněmeckého sva-
zu EKU.) 
Již v neděli 18. 8. odpoledne jsem
manžele Scharfovy odvážel z praž-
ského letiště do hotelu Zlatá husa
na Václavském náměstí. V dalších
dnech jsem se jim nemohl příliš
věnovat, protože jsem měl povin-

nosti v kanceláři a oni nebyli oficiál-
ními hosty naší církve. (Paní se mně
svěřila, že manžel přijel raději na
soukromý turistický pas, kde neby-
lo uvedeno, že je biskupem v zá-
padním Německu. Byli ještě pod
dojmy našeho nedávného "Praž-
ského jara", ale věděli též o naší
zhoršené situaci. Hlavně se však
chtěli pokochat Prahou, což se jim 
v prvních dnech dařilo.) 
Pak přišla středa 21.8., kdy bylo i
prostranství na Václavském náměs-
tí zahlceno sovětskými tanky. Dr.
Scharf mně ráno volal do bytu, co
mají dělat, že by rádi odjeli, ale
nemohou sehnat taxi. (Nejenže pře-
stali jezdit taxikáři, ale nebyl k do-
stání ani benzin.) Slíbil jsem, že se
pokusím něco vymyslet. Musel
jsem v KSR ještě vypravit do sborů
poselství syn.rady k nastalé situaci,
ale hned po 13. h jsem se vydal za
Scharfovými do hotelu. Tam jsme z
okna sledovali tanky najíždějící
proti mladým manifestantům. Do-
mluvili jsme, že se dalšího rána
pokusíme dostat na nejbližší ry-
chlík na západ, protože letiště bylo
obsazeno vojskem. 
Ve čtvrtek 22.8. už mne před devá-
tou čekali Scharfovi i se zavazadly
před hotelem. Od vrátného jsme se
dozvěděli, že je obsazeno i Hlavní
nádraží a že jediné spojení na západ
je možné jen rychlíkem ze Smí-
chova. Po taxi nebylo nikde ani
památky, a tak jsem popadl jejich
dva kufry, že to zkusíme stihnout
pěšky. (Manželé Scharfovi již byli
postarší, ale já jsem měl ještě rok

před padesátkou, a tak jsem těžké
kufry přece jen zvládal.) 
Za mírných dešťových přeháněk
jsme pospíchali Národní třídou
směrem k Vltavě. U Mostu legií
však byla ozbrojená hlídka. Chvíli
jsme vyčkávali - a posléze se nám
povedlo zařadit se do bujného sva-
tebního průvodu v čele s ženichem
a nevěstou, kteří si za nabídnutý
přípitek vymohli přechod na dru-
hou stranu. Bylo to jako malý zá-
zrak, že vojáci se pak věnovali lahvi
darované vodky a nechali nás
všechny projít. Za Vltavou už nám
skoro docházely síly, ale před An-
dělem se nám ještě podařilo zasta-
vit auto, jehož řidič nás za poslední
české peníze Dr. Scharfa rychle
dopravil na smíchovské nádraží.
Tam již čekal nabitý rychlík připra-
vený k odjezdu. Scharfovi se tam
ještě natlačili i se zavazadly a za
chvíli už jsem jim mával na šťast-
nou cestu. (Na nádraží jsem se do-
zvěděl, že šlo o mimořádný, a vlast-
ně poslední vlak vypravený na
západ. - Asi za l4 dnů jsem dostal 
z Berlína od biskupa Scharfa dopis
s díky za moji pomoc; že dobře pro-
šli i na hranici v Chebu, která ještě
nebyla střežena vojáky.) - Onoho
večera jsem ještě doprovázel na
nádraží dalšího německého hosta,
Dr. H. Herzoga, pracovníka GAW 
z Drážďan. Ten byl z NDR a přijel
do Prahy služebně, takže byla situ-
ace snazší. Na naše nervy však za-
působil několikrát odkládaný a až
hodně zpožděný odjezd vlaku. 

Jiří J.Otter

Z církví u nás i ve světě Vzpomínka na srpnové dny 1968

Nedávno jsem se účastnil veřejného
rozhovoru o homosexualitě, ve kte-
rém velmi často zaznívalo slovo
tolerance. Nad několika postřehy,
které se tolerance týkají, bych se
chtěl zamyslet.
Když spolu lidé hovoří, mívají
pochopitelně různé názory. Asi kaž-
dý souhlasí s tím, že odlišný názor je
třeba tolerovat. Umíme to však?
Jsme skutečně tolerantní, když se
střetneme s jiným názorem? 
Rozhovor o homosexualitě byl dob-
rou prověrkou vzájemné tolerance.
Pozorně jsem sledoval, jak diskutují-
cí předkládají své názory - nejen co
je obsahem jejich názoru, ale jak jej
sdělují druhým z hlediska tolerance. 
Když první z diskutujících předložil

svůj názor, sděloval ostatním mini-
málně dvě věci. Za prvé obsah
svého názoru - totiž, že homosexuál-
ní sklon i chování nelze podle Bible
považovat za hřích. A za druhé sdě-
lil i to, co si myslí o těch, kteří mají
názor opačný - kdo s tím nesouhlasí,
je tvrdý, nemilosrdný, netolerantní,
jeho postoj je diskriminující, až ne-
křesťanský. Svá stanoviska prezen-
toval velmi laskavě a mile, i když
padla pejorativní slova jako dogma-
tismus, fundamentalismus apod.
Ponechejme stranou otázku, který
názor více odpovídá biblické výpo-
vědi, a zaměřme se na obecný pro-
blém tolerance v rozhovoru. 
Myslím, že zmíněný diskutující se
dopustil jedné zásadní chyby, která

mnohým skutečný dialog velmi ztí-
žila nebo dokonce znemožnila. Tím,
že místo argumentů pro obhajobu
svého názoru označil již předem
odlišná stanoviska za tvrdá a nemi-
losrdná, uvedl všechny s jiným
názorem do situace, z které nebylo
úniku - buď souhlasíš, nebo jsi neto-
lerantní.
Tolerance se může projevit až tehdy,
když jsou názory vyřčeny - navzá-
jem vyslechneme obhajobu a argu-
menty, můžeme spolu i nesouhlasit,
ale dáváme si jasně najevo, že se
tolerujeme. V naší diskusi tomu tak
nebylo - ještě jsem ani nezačal mlu-
vit, a už jsem věděl (partner mi to
dal najevo), že dám-li svou kůži na
trh a řeknu svůj odlišný názor, proje-
vím se jako netolerantní. 
Přestože je tento mechanismus větši-
nou neuvědomělý na straně toho,
kdo jej používá, je manipulativní a
funguje spolehlivě - mnozí se oprav-
du obávají nebo ostýchají vyjevit
svůj pohled na věc, protože jsou již
předem zařazeni do nežádoucí kate-
gorie. 
Píšu tato slova s vědomím, že sám
bývám slovně netolerantní. Kolikrát
jsem argument formuloval tak, že
byl oponent hned od začátku posta-
ven do role, ve které být nechtěl. Ato
ani nemluvím o případech vědomé
manipulace. 
Jsem rád, že veřejný rozhovor pro-
běhl a že jsem se ho mohl účastnit.
Přinutil mě o toleranci přemýšlet a
formulovat sám pro sebe zásady
čestného a uctivého rozhovoru.
Třeba vám moje přemýšlení k něče-
mu bude.

Jan Hábl

Tolerance naruby aneb 
netolerantní struktury rozhovoru

tou mez. Menšiny zanikají, když pro
ně myšlenkový systém, který je
ustavil, přestane být důležitý. Men-
šina, která se liší od většiny jenom
svým krojem, je sterilní. Života-
schopná, s potencí k růstu, je jen
taková, která dokáže nabídnout
myšlenkovou alternativu k většině.
Proto jsou ty protestantské „mše,
kněží, farnosti a farníci" výrazy, nad
nimiž nelze jen tak mávnout rukou.
Každý takový patvar rozmazává
myšlenkovou alternativu, kterou
evangelíci nabízejí vzhledem k nábo-
ženské většině. Ať už je důvodem té
terminologické blasfémie profesní

diletantismus, pohrdání nebo snaha
o eliminaci alternativ, činí-li tak
veřejnoprávní médium či reprezen-
tant církve, je třeba se ozvat. K čemu
máme televizní náboženskou redak-
ci, když nedokáže za téměř dvacet
let své existence vysvětlit svým spo-
lupracovníkům význam několika
pojmů? K čemu posíláme faráře na
studia do ciziny, když nezvládají, co
by měl vědět každý konfirmand? Já
se tedy ozývám. Adresuji svou
výtku České televizi, synodní radě
Českobratrské církve evangelické a
na vědomí ji dávám čtenářům
Evangelického týdeníku.

Emanuel Vejnar

Dostal jsem zajímavou osobní odpověď
Jde o můj nedávný článek "Kolik klášterů zpustošili husité", jehož text jsem zaslal
na vědomí i do České televize. K mému překvapení na něj odpověděl sám pan M.
Eben jako průvodce onoho aktuálního pořadu "O poklad Anežky české". Ve velmi
vstřícně pojatém dopise vysvětluje, že by byl nerad sám viněn z nějaké katolické zau-
jatosti vůči husitství; a že v oněch pořadech "Anežky" byly naopak mnohé scénáře
zaměřeny také velmi kriticky i na škody páchané v dějinách katolickou stranou.
Vyznal se též, že je už přes deset let interpretem Komenského Labyrintu, jímž je vždy
znovu fascinován. Zvlášť mne pak zaujal i jeho logický úsudek na závěr, že "kdyby
to katolická církev ve středověku nebyla dovedla tam, kam to dovedla, nemuselo
žádné husitství vzniknout a Jan Hus by byl možná dnes chápán jako vynikající kato-
lický teolog a myslitel; a jestliže vznikly reformované církve, bylo to jen logickým dů-
kazem faktu, že věru bylo co reformovat". 
A tak jsem velmi rád panu Ebenovi písemně poděkoval za jeho osobní poctivé a
ekumenicky pojaté vysvětlení. Připomněl jsem však také, že můj článek neměl
být výtkou vůči jeho osobě, nýbrž šíře pojatým postesknutím oproti negativní-
mu pojetí husitství a reformace, jak se mně to jeví u našich některých mladších
historiků.

J.J.Otter

Názory čtenářů
Nelze nad tím mávnout rukou

Dokončení ze str. 1



Dr. James Dobson: When God
doesn’t make sense.
Tyndale House Publishers, 
Inc. Wheaton, Illinois. 1993

V životě víry jsou momenty, kdy
dost dobře nechápeme, co se děje.
Je tomu tak např. v situaci, kdy
rodina jede v neděli do shromáž-
dění a všichni zahynou při auto-
nehodě. Je tomu tak v situaci, kdy
se snažíme někomu pomoci, mys-
líme to dobře, ale vše se obrátí 
v opak. Je tomu tak, kdy se rodič
modlí za nemocné dítě, a ono pře-
sto zemře. Situace může dojít tak
daleko, že si někdo řekne, že to, co
se stalo, bylo z Boží strany nefér,
nebo dokonce, že "Pán Bůh na nás
zapomněl". Co potom?
Otázkám tohoto druhu se věnují
mnozí. Věnoval se jim i u nás dobře
známý americký psycholog a
výrazný křesťan Dr. James Dobson.
Věnoval se jim desetiletí a nakonec
napsal knihu, která má v angličtině
podobný název jako tento článek.
Pro někoho může být tato kniha
pozoruhodná tím, že se jí prodalo
již více nežli jeden milion výtisků.
Pro jiné tím, že mu vnáší určité
světlo do oblastí, kde si neví rady
nebo kde se mu zdálo, že je napro-
stá tma.
V úvodu přináší Dobson přehled
situací, kdy jsme zklamáni z toho,
že věci se nevyvinuly tak, jak jsme
očekávali. Nejde mu jen o zklamá-
ní, ale o to, že si klademe otázky
nad tím, proč Pán Bůh nechal to zlé
působit, proč k tomu došlo a proč
nezasáhl včas. Pro obecnější pojetí
takovýchto stavů používá termín:
"bariéra zklamání". 
V dalších kapitolách se snaží rozbo-

rem biblických míst ukázat, jak je
možno se na takovéto situace dí-
vat.
Jednou z pomocí zde může být
uvědomění si toho, že Pán Bůh
myslí jinak, nežli myslíme my. Je-
ho pohled vidí též situaci z vyšší-
ho nadhledu, nežli je naše pojetí
dané situace. Autor se zabývá bib-
lickou postavou Joba, jeho bojem s
Bohem o pochopení situace, do
které se dostal, jeho uznáním
vlastní omezenosti a Boží nadřa-
zenosti i jeho pokorou při přijetí
Božího pojetí.
V knize je možno se setkat s několi-
ka podnětnými metaforami -
obraznými formami vyjádření to-
ho, co je pro chápání nepochopitel-
ných Božích zásahů podstatné.
Jedním z nich je obraz provazolez-
ce, který natáhl nad Niagarskými
vodopády lano a po něm přešel
propast, kam vody padají. Poté se
ptal lidí, zda si myslí, že by byl s to
převézt přes tuto propast v kolečku
člověka. Všichni hlasitě souhlasili.
Věřili, že to je možné. Takto koli-
krát chápeme víru. Poté posluchače
vyzval, aby vystoupili k němu na-
horu na sloup a sedli si do kolečka,
že je převeze přes propast. Tento
druhý krok chápe jako projev dů-
věry. Pomocí tohoto obrazu odlišu-
je víru a důvěru. A je to důvěra, co
Dobson vidí jako to nejdůležitější 
v situacích, kde jsme ve víře zmate-
ni z toho,co se děje.
Důležitost důvěry v oblasti víry vy-
jadřuje ještě jiným obrazem. Ten-
tokrát vidí člověka, který jede v ho-
rách autem. Z jedné strany úzké sil-
nice je strmá skála, z druhé beze-
dná propast. Stane se, že se toto
auto potká s jiným, dojde ke srážce,

auto spadne do propasti, ale jeho
řidič se stačí zachytit za keř. Visí
"na vlásku" a volá: „Je tam někdo,
kdo by mne zachránil?" Po chvíli
slyší: „Ano, jsem tu a chci tě zachrá-
nit. Musíš se ale pustit keře, které-
ho se držíš a já tě chytím". Řidič se
rozmýšlí a potom zvolá: "Je tam
ještě někdo jiný, kdo by mne za-
chránil?" I tak to někdy vypadá 
s naší vírou a důvěrou.
Řada rad, s nimiž se v knize setká-
váme, je velice konkrétních. Dob-
son např. zdůrazňuje rozdílnost
našeho a Božího pojetí času. Totéž
se týká pojetí toho, co víme. Set-
káme se tam např. s rozhovorem
Alberta Einsteina se studenty o
tom, zda existuje Bůh. Einstein se 
v odpovědi na otázku, zda existuje
Bůh, zeptal: "Kolik procent toho, co
se týká vesmíru a všeho v něm, se
domníváte, že známe?" Jeden stu-
dent našel odvahu a řekl, že asi dvě
procenta. Einstein na to kývl - i
když se domníval, že to je příliš - a
řekl: "A co je v těch 98%, které
neznáme?" A pak má někdo odva-
hu říci, že víme skoro všechno!
V Dobsonově knize dominuje dů-
raz na nezdolnou důvěru v Boží
lásku. To je konstanta, která trvá
přes všechny bariéry zklamání a
našich otázek, nejistot a problémů.
Druhým momentem je důraz na
trpělivost, naši nedokonalost a ak-
ceptaci - přijetí nepřijatelného.
Autorovi jsme vděčni za to, že
knihu napsal. Je možno ji doporučit
každému věřícímu člověku a zvláš-
tě pak těm, kteří to berou s pasto-
rální péčí o své bližní vážně. Ne-
divím se, že si ji koupilo již daleko
přes jeden milion lidí!

Jaro Křivohlavý.
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Když nechápeme, co Pán Bůh dělá

Pokud jste se právě vrátili z dovolené na Balkáně pořádně nabroušeni na ten
či onen projev místního šlendriánu, pokuste se na problém pořádku a nepo-
řádku podívat novýma očima, neotřele!
Nejlépe za přispění bulharského režiséra Ivana Ničeva a jeho znamenitého
filmu Cesta do Jeruzaléma (Putuvane kam Jerusalim) z roku 2003. Film,
jehož scénář vychází ze skutečné události, sleduje anabázi dvou německých
židovských dětí po Bulharsku počátkem druhé světové války. Když jim ve
vlaku zemře dědeček, který je doprovázel na cestě z Německa, ocitnou se
samy a bez znalosti jazyka na nádraží v Sofii. Zde je hned napadne a okra-
de banda výrostků. Vzápětí se jich však ujmou tři potulní komedianti, po
nejrozmanitějších peripetiích je přes Plovdiv a Šumen doprovodí až do pří-
stavu Varna a odešlou lodí do Palestiny, kam měly obě děti původně s
dědečkem namířeno. 
Přes napínavý děj, závažnost tématu a nastolené morální otázky je ve filmu
spousta humorných scének. Zmiňme alespoň interpretační ekvilibristiku v
situaci, kdy mezi jinými dotazy z publika má „mluvící hlava" odpovědět
také na otázku, zda Německo vyhraje válku, a scénu, kdy v rámci „kouzle-
ní" na pódiu roztluče horkokrevný komediant uvědomělému, arogantnímu
straníkovi v moždíři na padrť hodinky značky O., „dar stranického vedení"
(tuto scénu by měli povinně zhlédnout všichni filmoví tvůrci, kteří si pletou
tzv. umístění produktu s neoznačeným reklamním spotem).
V roce, kdy si připomínáme 60. výročí vzniku státu Izrael, by podle mého
názoru měli čeští filmoví distributoři poskytnout mimořádnému Ničevovu
filmu více promítacích příležitostí než doposud. V závěrečných titulcích se
diváci dozvídají, že v letech 1939 a 1940 emigrovaly přes Bulharsko do
Palestiny tisíce evropských Židů a že Bulharsko, byť bylo od roku 1941 spo-
jencem nacistického Německa, nikdy nerealizovalo Německem vnucované
tzv. konečné řešení židovské otázky. Zásluhu na tom, že bulharská židovská
komunita i další bulharští občané židovského původu (celkem přes 50.000
lidí) válku přečkali, připisují titulky mimo jiné bulharské pravoslavné círk-
vi, ale i některým politickým činitelům.
Já bych (v návaznosti na vlastní zážitky z letošní balkánské dovolené, ale i
na nejednu pasáž z filmu) v dané souvislosti zmínil ještě, a to naveskrz pozi-
tivně, onen úvodem zmiňovaný šlendrián, laxnost, neefektivnost. Běda,
když se zabsolutizovaný lidský „pořádek" dává, jak činil Hitler se svými
soukmenovci, do spojení s Prozřetelností! Právě HOMINUM CONFUSIO-
NE, DEI PROVIDENTIA (lidskými zmatky, Boží prozřetelností) unikli za
války bulharští občané židovského původu tzv. konečnému řešení (jež 
s Božími záměry ani s Božím vedením nemělo nic společného)…

František Schilla

Lidskými zmatky …

Recenze

(Jak Bulhaři sabotovali tzv. konečné řešení židovské otázky)

Když jsem již poněkud opožděně,
vzhledem k datu uveřejnění první-
ho příspěvku Emanuela Vejnara k
udělení medailí členům skupiny
bratrů Mašínů, pročítal reakce účast-
níků následně vyvolané polemiky,
rozhostil se ve mě pocit smutku i na-
děje současně. Pochopitelně, také já
jsem zaznamenal onen „akt ocenění"
premiérem naší republiky. A také
jsem nemohl k této záležitosti neza-
ujmout stanovisko, byť nepubliko-
vané a pouze sdílené v kruhu mé
rodiny a přátel. Domnívám se, že
zcela pregnantně a současně ve
všech polohách křesťanského nazí-
rání uchopil podstatu sporného aktu
i s přihlédnutím k jeho možnému
ambivalentnímu vnímání ve svém
příspěvku Miloš Rejchrt. Pocit smut-
ku i určitého osobního zklamání na
mě dopadá z víceméně nekompro-
misních stanovisek těch polemizáto-
rů, kteří - vyzbrojeni byť masivním
argumentačním materiálem - po-
strádají jaksi schopnost chápat para-
doxnost jevů na křižovatkách dějin,
paradoxnost ideálů a činů jejich
účastníků, mnohost ve vnímání ži-
vota, schopnost v rozlišení jeho he-
roismu i tragiky. Naopak mi připa-
dá, že mnohá ta nesmiřitelnost a
současně jednoznačnost v soudu je
jistým pokusem o vlastní zrcadlení
se na nepravém heroismu „vykona-
vatelů správného činu". Mašínových
cesta za svobodou bez zábran doce-
la zákeřně doplňuje národní identitu
právě o tento prvek „heroismu" a je

nasnadě jednoduché a bezbolestné
ztotožnění se s Mašíny jako předvo-
je či reprezentace národa hrdinské-
ho. Není asi náhodou, že většina 
k udělení „ocenění" skeptických po-
lemizátorů zažila s minulým reži-
mem „svoje" tak říkajíc z očí do očí,
jejich postoj k takovému jednání a
jeho hodnocení je však prostě nepři-
jatelný. Sami necítí potřebu hrdinů
zástupných, takováto kategorie hr-
dinství není v jejich rejstříku lid-
ských hodnot.
Výše pociťovaná naděje mě naopak
ujišťuje, že je možné v těchto pro
mnohé z nás zauzlených okamžicích
naší minulosti odhalit a dokázat
zpracovat pozitivně a beze zbytku
minulost, tu společně sdílenou, ale
možná zejména tu naši osobní,
zakotvenou někdy velice hluboce v
osudech, omylech, tragických odbo-
čeních nás samých, našich rodin,
jejich členů žijících i zesnulých.
Dokázat nepověsit naše vlastní
omyly či námi polozasuté okamžiky
osobních selhání nebo aktuálních
nestatečností na věšáky jiných, ať
osob či okolností, ale zároveň se
nebát – právě dnes – přihlásit k ide-
álům byť v minulosti v praxi zprofa-
novaných, ale jak v hloubi srd-ce
někde tušíme, správných a do-konce
pro plný život nás a našich bližních
nezbytných. Jak krásná příležitost
pro hrdinství! 
Obávám se, že bez této možná často
bolestné sebereflexe nebudeme
nejen my, věřící křesťané, ale celá

naše česká společnost schopni se ori-
entovat v současné složité době a
už vůbec ne věřit v pozitivní
budoucnost. A aby nevznikl omyl,
nemám na mysli žádnou předsta-
vu „zářivých lepších zítřků". ale
budoucnost s opravdově a upřím-
ně zpracovanou minulostí, s poko-
rou a schopností odpouštět. A tím
také budoucnost pro křesťana 
s Božím požehnáním. I mne, stejně
jako autora jednoho z příspěvků,
poněkud překvapuje, že zmíněná
polemika se stala tak kontroverzní
právě na stránkách církevních
periodik. Tedy: Nesuďte, abyste
nebyli souzeni... milujte se všichni
navzájem.

Zdeněk Šalda, 
Lysá nad Labem

Mašínové, a jaký je vlastně pohled na
naši vlastní minulost?

AD: Pietní shromáždění na Staro-
městském náměstí aneb: jaká byla,
jsou a budou? ET-KJ 21-22/2008
Bohumil Kejř se obává, že pietní
shromáždění na Staroměstském ná-
městí, pořádaná každoročně 21. 6.,
prý ztrácejí svůj původně křesťan-
ský charakter. Do popředí se prý
dostávají spíše ty příspěvky, které se
otírají o Evropskou unii, horují pro
vlastenecké zájmy a zasazují se o
větší národní svrchovanost. I když
má jisté výhrady k EU, nepovažuje
právě ono výročí za vhodnou příle-
žitost k její kritice.
Člověku se maně vybaví otázka, ja-

ké jiné příležitosti by Kejř případné-
mu odpůrci EU doporučil. Když po-
díl institucí, studijních programů,
pracovních míst i veřejných akcí
sponzorovaných a kontrolovaných
právě tímto EU neustále stoupá, ne-
může vytýkat jiným, že hledají zbý-
vající oázy svobody projevu. Odpůr-
ce EU přitom nemusí být vůbec vla-
stencem. I stoprocentní kosmopolita
může mít dobré důvody pro obavy
ze stále mocnějšího ústředí EU,
například z příslušných nemístných
regulací, nedostatečné zpětné vazby
a etiky politické odpovědnosti.
O některých věcech sice lze říci, že

jsou, a o jiných, že nejsou křesťanské,
ale o mnohém dalším nelze říci ani
jedno ani druhé. Zmiňovaní řečníci
na onom shromáždění přitom vůči
nadvládě Bruselu zaujímali daleko
shovívavější postoj než Jeremiáš
nebo Ezechiel vůči babylonskému
panství. A z evangelií samotných se
těžko dá vyvodit tolik, abychom
mohli jasněji vyhodnocovat a klasifi-
kovat ony projevy na křesťanské a
nekřesťanské. Bratr Kejř jim může
vytýkat nekřesťanskost stejně málo,
jako my jemu.

Zdeněk Zacpal
(Autor je překladatel)

Křesťanství a cizí nadvláda

Někdo mi hodil do okna
jedinou bílou astru.

Podzim se dívá do dveří,
za chvilenku se zešeří,

okénko zastru.

Kdyby pad' dovnitř druhý květ,
mohl by život zšedivět - 

štěstí je z alabastru!

Marie Rafajová

Z alabastru



Bohoslužby
Rád bych ve svém příspěvku vzpo-
menul 135 let od narození význam-
ného jimramovského rodáka Ru-
dolfa Šedého. Jeho skromný život
byl zcela podřízen úkolu zvěstovat
Boží slovo všude tam, kam ho ži-
votní cesty přivedly. 
Narodil se 25. srpna 1873 v rodině
malého rolníka v Jimramově, která
požívala vážnost pro svoji poctivost
a pracovitost. Měl sourozence, tři
bratry a sestru. Po ukončení základ-
ního vzdělání na evangelické škole
v Jimramově se vyučil knihařem 
v tehdy německých Svitavách. Pod-
nikl tovaryšské cesty po Rakousku,
Italii a Švýcarsku. Při základní vo-
jenské službě, kterou prodělával 
v Brně, navštěvoval evangelické
prostředí, které v něm vzbudilo zá-
jem o duchovní práci v církvi. Na
doporučení byl přijat na studium 
v Biblickém institutu v německém
Barmenu. Po ukončení studia v Bar-
men byl vyslán k misijní práci 
v Londýně. Po návratu z Anglie
pracoval krátký čas jako kolportér
Biblí. V roce 1908 přijal na doporu-
čení faráře Prudkého z Olomouce

duchovenskou práci mezi rozptýle-
nými českými evangelíky na sever-
ní Moravě. Práce přinášela ovoce.
Za dobu jeho působení byly vysta-
věny tři kostely z nichž kostel v
Hrabové je v současné době vyhlá-
šen kulturní památkou. Rudolf Še-
dý byl muž všestranných zájmů.
Rád fotografoval a patřil mezi ama-
térské astronomy. Proto také v kos-
tele v Hrabové není věž, ale hvěz-
dářská kopule. 
V letech 1922 a 1923 byla na Ukra-
jině bída, která přecházela v hlado-
mor.Kostnická jednota vyzvala bra-
tra Rudolfa Šedého, aby vedl po-
mocnou akci mezi Čechy žijícími na
Ukrajině. Situace byla velmi obtíž-
ná. Primitivní cesty, řídká síť želez-
nic a mnohdy obtíže s bolševickými
úřady. Z hladomorem zbídačené
Ukrajiny dovezl do Českosloven-
ska 77 sirotků a polosirotků. Děti
byly umístěny v rodinách a bylo jim
umožněno vyučit se řemeslu nebo
studovat. 
Těžká práce nastala po rozbití
republiky v roce 1938. Část území
na severní Moravě, kde Rudolf

Šedý pracoval, se ocitla v záboro-
vém území. Nastalé poměry nebyly
pro jeho práci příznivé. Konec
války byl nebezpečný, neboť při
přechodu frontové linie byl vážně
poškozen kostel v Hrabové. Pová-
lečná léta byla ve znamení odchodu
německého obyvatelstva a přícho-
du nových osadníků. Krátce po
válce byl ustanoven vězeňským fa-
rářem na Mírově. 
V roce 1948 odchází na odpočinek
do Jimramova, kde 28. 6. 1970 zem-
řel. V závěru svého života napsal
„Paměti", které se staršovstvo Čes-
kobratrské církve evangelické v Jim-
ramově rozhodlo vydat knižní for-
mou. Nakladatelství Eman připra-
vilo k vydání knihu „Paměti pana
vikáře Šedého", která vyjde v září
tohoto roku. Zájemci o knihu „Pa-
měti pana vikáře Šedého" ji mohou
koupit v sídle evangelického sboru
v Jimramově nebo v knihkupec-
tvích, jež zásobuje nakladatelství
Eman. Všem, kteří znali pana viká-
ře Šedého nebo o něm jen slyšeli,
knihu vzpomínek vřele doporučuji.

Timoteus Kadlec

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 Schaf-
berg 1783 m, cykloturistika, v zi-
mě sníh až do Velikonoc, pestrý
venkovský podzim - zážitek ne-
zapomenutelný! Horské túry za-
čínají přímo u domovních dveří. 
Cena: Od 15,50 do 18,50 euro/den;
mimo hl. sezonu sleva, rovněž i
děti sleva. 
www.christliches-freizeitheim-
gruene-au.de, 
Jiří Potoček, 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

135 let od narození Rudolfa Šedého 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, Českých bratří 8
Naďa Běťáková

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

Pozvánky
MASARYK A HUS je název před-
nášky, kterou prosloví přední hu-
sovský badatel PhDr. Jiří Kotyk,
Ph.D., pracovník Historického ústa-
vu Filozofické fakulty Univerzity
Hradec Králové, v rámci 28. semi-
náře historické společnosti VERI-
TAS. Seminář se bude konat v sobo-
tu dne 11. října 2008 v 10 hodin 
v Pardubicích v sálku na faře ČCE 
v ulici Sladkovského č.638. Všichni
zájemci jsou srdečně zváni.

* * *
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 Zápa-
dočeského seniorátu chtějí vytvo-
řit prostor pro setkání lidí, kteří se
podílejí na činnosti sborové dia-
konie nebo se o ni zajímají a chtě-
jí si s druhými vyměnit zkušenos-
ti a vzájemně se inspirovat. Boha-
tý program budou tvořit přednáš-
ka i prakticky zaměřené worksho-
py. Setkání vyvrcholí ekumenic-
kou bohoslužbou, kterou hudeb-
ně doprovodí soubor Touch of
Gospel. Zváni jsou zájemci i z ji-
ných seniorátů a z ekumeny. Pod-
robný program a kontakty jsou k
dispozici na www.evangnet.cz. 

Karel Šimr
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lem pokračování lidských genealo-
gií, neboť plození a množení nedal
jen jako příkaz, ale vložil do člově-
ka puzení, pud, který jej zvedne od
počítače, aby šel za děvčetem. Jinak
by lidstvo zahynulo na obchodová-
ní (pud zisku), na válčení (pud
agrese), obžerství (pud chleba) a na
pud fandovství (fotbal). Člověk by
jen obchodoval, válčil, jedl a pil a
chodil na fotbal. I tento poslední
pud mi vklouzl do mysli v souvis-
losti s letošním evropským fotbalo-
vým mistrovstvím. Sexuální pud je
nad ně všechny silnější a rozumněj-
ší v pravý čas.
Skoro zbytečné se mi jeví upozor-
ňovat na skutečnost, že stvoření
člověka je od samého začátku uve-
deno jako dvojice. Bůh stvořil člo-

věka, muže a ženu je stvořil (Gn
1,27), což ještě doplnil slovy "Není
dobré, aby člověk byl sám" (Gn
2,18). Byl stvořen pro společenství
tak, že jeden nemůže být bez dru-
hého. Jejich podobnost Bohu - a
Bůh je láska - se projevuje v jejich
schopnosti milovat. Splnit své urče-
ní mohou jen ve společenství lásky,
tedy v manželství, které je pro člo-
věka určením přednostním, a záro-
veň ve společenství lásky Božího
lidu. Muži nebo ženy, kteří se sólo-
vě vydávají na cestu tak zvané rea-
lizace svého nadání mimo manžel-
ství i mimo církev, stěží nalézají
trvalý úspěch a hlavně pokoj, neboť
nevyužili svého hlavního nadání,
jímž je láska, vztah k druhému, spo-
lečenství. 
Láska, jak se o ní zpívá bez omrze-

ní, lže, zatajuje, že její sexuální
podoba je druhořadá a dočasná.
Nicméně je to láska, pokud symbo-
lizuje pravou lásku také tím, že na
rozdíl od ní přiznává svou dočas-
nost i proměnlivost v čase. Jakmile
splní svůj úkol, nevyhasne, ale
vyhasíná. Kolik zamilovaných by
se vzdalo sebevražedných úmyslů
z lásky, která se tak ráda přeceňuje,
kdyby vzali na vědomí, že je dočas-
ná. Život s ní nekončí, připravuje
člověku ještě jiné krásy a dobroty.
Kolik ženatých a vdaných by pře-
stalo uvažovat o jiném a novém
vztahu, kdyby bez paniky počítali s
tím, že tělesná, sexuální láska je jen
do času a je jen předobrazem sku-
tečné lásky. O tu nás čas nemůže
připravit. Je věčná (1K 13).

Josef Veselý

Naše výbava
Dokončení ze str. 1

První zářijový týden obohatí progra-
mové schéma TV NOE nový pořad s
názvem „V posteli", který je určen
dívkám od 12 do 16 let. 
Představíme dívkám zajímavé osob-
nosti z duchovního i světského živo-
ta. Nahlédneme také do světa módy,
vizáže i zábavy naplněné hrami.
Nebude chybět ani prostor pro krea-
tivitu. V jednotlivých dílech se sleč-
ny naučí batikovat, péct nebo šít.
A proč právě „V posteli"? Název na-
povídá, že se moderátorky a jejich
hosté dotknou i řady ožehavých
témat. Svět uschovaný za dveřmi
dívčího pokojíčku je osobní a není
pro každého. Je místem, kam pustí-
me jen toho, komu důvěřujeme.
Znáte přece ty chvíle, kdy si povídá-
me se svými nejdražšími, sourozen-
ci, rodiči nebo kamarádkami upro-
střed haldy plyšáků, právě jen v naší
milované posteli. Smějeme se, je
nám dobře nebo smutníme a rodin-
ná atmosféra jistoty nám navodí
pocit radosti, důvěry a otevřenosti. 
V rubrice „Nakrm ucho" pozvaní
hosté z řad lékařů, kněží a psycholo-
gů odpoví na všetečné otázky.
A pozor! Nebude chybět ani hudba,
humor a soutěž.
Pořad je natáčen částečně ve studiu

TV NOE, ale diváci prostřednictvím
kamery nahlédnou třeba i pod prsty
kadeřníků ze studia „Střihoruký
Edward" v Brně.
Nový pořad „V POSTELI" viděli
diváci poprvé ve středu 3. 9. 2008 
v 17.40 h. Dozvěděli se, co je to de-
coupaque. 
Jan Špilar (majitel „Oskara" za mas-
ky ve filmu Amadeus) odpověděl
na otázku, proč chodit ke kadeřní-
kovi. 

Herec Josef Pejchal holkám přiblížil,
jaké to je být hercem.
Kdo nevěděl, co to jsou Osadníci z
Katanu, rychle pochopil, o co přišel.
A nechyběla ani HELP linka. 
Magazín pro dívky uvidíme na tele-
vizních obrazovkách ve čtrnáctiden-
ních intervalech. Do Vánoc odvysílá
TV Noe devět dílů. Pokud se vám
náš pořad zalíbí, můžete se těšit na
pokračování i v příštím roce a stát se
spolutvůrci.

Nový pořad pro dívky v TV Noe

390 let – výročí lužickosrbské, 
úmrtí Wjaclawa Warichia

Warichius (1504-1618), hornolužický Srb, autor první známé tištěné hor-
nolužickosrbské knihy (z obou variant lužickosrbského jazyka), tzv.
Malého katechismu podle Luthera v roce 1595! Tato jedinečná kniha, urče-
ná k výuce základů evangelické teologie, třebaže drobná, dokazuje jedno-
značně vstup podstatné části Lužických Srbů do reformované evropské
duchovnosti. Jde v tomto případě o prohlubování elementárních znalostí
věřících, s cílem upevnit víru, myšlení a život Lužických Srbů. A s touto
vírou vytvářet propojení evangelických obcí takřka celou Horní Lužicí.
Warichiův Malý katechismus byl výsledkem wittenberského studia v le-
tech 1584-1586 tohoto pozdějšího významného hornolužickosrbského
evangelického faráře, který se též staral o vytváření center evangelických
společenství v Lužici. 
Malý katechismus Warichia vyšel zároveň německy pro německé krajany
v Lužici, aby vedl oba národy, tedy Němce i Lužické Srby, k harmonické-
mu soužití v duchu evangelií. 

Josef Lebeda


