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Apoštol píše, že nastaly zlé dny a
my nemůžeme tvrdit, že by tyto
zlé dny již skončily. 

Skoro se zdá, že mocnosti temna,
tušící slavný příchod Kristův ve
slávě, se činí víc a více, aby – po-
kud by Hospodin dovolil - svedly
i vyvolené.
Copak my, nám se tady žije doce-
la fajn. Vyhříváme se na slunci
vycházející demokracie, pěkně si
pokuřujeme tu dýmku míru s kým-
si uzavřeného a máme spoustu
času na pěstování zbožnosti a bez-
trestné budování církve. Však se
těšíme, až uslyšíme: To dobře, slu-
žebníče dobrý a věrný… 
Zlé dny? Ty se teď přesunuly
kamsi daleko za naše hranice, ale
kdopak by dnes slyšel Hlas mu-
čedníků? Snad jen slovo pro ty,
kteří nejsou tak sebejistí a nějak
trpí i v těchto požehnaných dnech:
Ty zlé dny jsou stále zde. Snad
oblékly jiný kabátek. Ale jsou tady

a čekají na svou příležitost a nebu-
deme-li nadále s bázní a třesením
konat své spasení, pak je možné,
že to zlo pronikne a nasákne do
našich srdcí tak lstivě, jak jen to
zlo umí. Dejte si pozor, bratří, aby
někdo z vás neměl srdce zlé a
nevěrné, takže by odpadl od živé-
ho Boha.
Žít moudře znamená nepromarnit
tento čas milosti. Dávat si pozor
na to, jak žijeme. Hlavně MY, jak
žijeme. Nechat se napomenout a
nemít za každou cenu poslední
slovo, jak je to zvykem kolem nás.
Nenechat se opít žádným vínem,
byť demokratickým. Jsme vyzváni
chválit Pána. Tak jej chvalme.
I za to, že je to přece On, kdo řek-
ne poslední slovo.

Richard Novák
EMC Třeboň

Evangelický
týdeník
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Poselství k 18. neděli po sv. Trojici

Je to už víc než rok, když v
Německu evangelická a katolická
církev vydaly společné prohlášení
"Demokracie potřebuje politické
ctnosti". Text vychází z biblického
určení odpovědnosti člověka a jeho
začlenění do vztahů k ostatním
lidem, k přírodě a dějinám.
Za mimořádně varovné v současné
společnosti pokládá nezaměstna-
nost a demografický pokles. Obrací
se na všechny občany s tím, že jsou
odpovědni za společné blaho. Obča-
né nejsou podřízenými otcovského
státu. Demokracie není samohybný
mechanismus, jímž by ústavní me-
chanismy samy zaručovaly úspěch. 
Další kapitoly jsou věnovány třem
skupinám: politikům, novinářům a
představitelům zvláštních zájmů.
Politikové mají v duchu svého slibu
sledovat nejen obecný prospěch, ale
i dávat přednost dlouhodobým
cílům před krátkodobými. To vyža-
duje ctnosti, jakými jsou odvaha,
hotovost k riziku a pevnost. V ko-
munikaci s voliči je důvěryhodnost
tím kapitálem, který jim umožňuje
vydat se i na nesnadné cesty. No-
vináři prostředkují mezi politiky a
veřejností, ale nemají mandát k to-
mu, aby mísili věcné informace s je-
jich hodnocením. Jsou v dilematu
mezi důvěrnými sděleními a potře-
bou odhalení. Veřejné mínění a zve-
řejněné mínění není totéž. Společ-
nost se dělí na bezpočet skupin,
mnohé z nich organizované ve
zvláštních zájmech. Tato diverzita
slouží prospěchu společnosti, užší
společenství může poskytovat jedin-
cům víc hodnot, výchovy i uspoko-
jení než kolik jich může poskytnout
stát. Skupiny také mohou připomí-
nat pozornost ke znevýhodněným
občanům a k opomíjeným hodno-
tám. Nebývá však snadné rozlišit

mezi oprávněnými požadavky a
skupinovým egoismem.
Text také varuje, že v poslední době
jako by ekonomické myšlení převlá-
dalo nad subtilnějšími tématy. Vždyť
demokracie se musí stále znovu
utvářet.
Církve sdělují, že tímto prohlášením
uplatňují svou politicko-diakonic-
kou odpovědnost. Ctnosti jako hod-
nověrnost , osobní integrita a prav-
divost ať jsou dobře patrné. Strany
nechť se ve sporech s politickými
protivníky namáhají jednat tak, aby
výsledek demokratického konfliktu
nepřivodil obecné politické ochro-
mení.
Spis má 50 stran, jeho autory je širo-
ké grémium 17 představitelů z obou
církví: biskupů, sociálních teologů,
politologů a společenských vědců.
Byl přijat Radou Evangelických círk-
ví Německa i Německou biskup-
skou konferencí katolické církve
jako oficiální dokument. Vzbudil re-
spekt i pozornost, byť ne ohromující.

Text není kontroverzní, nikoho neu-
ráží, žádnou konkrétní kauzu ne-
zmiňuje. Přináší nová objevná hle-
diska? Ne křiklavá, není zajímavý
pro bulvár. Avšak osvědčené ctnosti
nově pojmenovává, uvádí do no-
vých souvislostí a nově formuluje
nebezpečí nové doby. 
České církve nemají takovou veřej-
nou autoritu jako německé. Přece by
však zřejmě jejich společné slovo do
veřejnosti nebylo bez užitku. Naše
společnost není veskrze lhostejná
ani veskrze ateistická a i mimo círk-
ve je dost těch, kteří by podobný
hlas rádi slyšeli. V souvislosti s jed-
náním o majetkovém vyrovnání
církví u nás zazněly také hlasy, že by
bylo bývalo lépe, kdyby se nezačína-
lo hospodářskými záležitostmi.
Prozatím všechna jednání o hospo-
dářském vyrovnání nahrávají mylné
představě, že církvím zde nejde o nic
jiného, než o majetek. A to není
dobré. 

Blahoslav Hájek

Nejčastěji přihlašují rodiče děti na vyučování náboženství kvůli mo-
rálce. To není úplně vedle, ale není to ani trefa přímo do černého.
Morálka je při vyučování náboženství jakýmsi vedlejším produktem.
Něco jako je sláma při pěstování obilí. Ta se samozřejmě také zužit-
kuje. Přesto se však obilí nepěstuje kvůli slámě. Pěstuje se kvůli zrnu.
Nejcennějším plodem, který vyučování náboženství přináší, je vznik
vnitřní jistoty, že žiji ve smysluplném světě. Toto vědomí nebo jeho
absence totiž zásadním způsobem předznamenává lidský život.
Věřím-li, že žiji ve smysluplném světě, motivuje mne to, abych svůj
život naplňoval smyslem. Žít ve světě, který smysl nemá – tedy k ni-
čemu nespěje a na konci všechno smaže – není pouze demotivující,
ale vysloveně depresivní.
Takto teoreticky se s dětmi při vyučování náboženství samozřejmě
nemluví. Těžiště té tři čtvrtě hodiny je v biblických příbězích, z nichž
tato smysluplnost dýchá. Vrátím-li se ještě jednou k obrazu obilí, pak
je každý z těch příběhů zrnem ukrytým v klasu. Zpravidla dlouho
děti vnímají ty biblické příběhy jako vyprávění podobná pohádkám.
Teprve po letech – když před nimi začnou vyvstávat otázky, které si
jako děti nekladly a které je jako dospělé začínají zneklidňovat – 
k nim ty příběhy začnou mluvit existenciálně. Najednou si uvědomu-
jí, že nešlo jenom o Jákoba, o Mojžíše, o Marii Magdalénu, že v nich
jde i o mne. Vlastně v nich jde především o mne. Zrno se náhle sype
z klasů a člověk odhaluje, že to, co v dětství přijal, má mnohem větší
cenu nežli vůbec tušil.
Loni přihlásilo v našem sboru několik rodičů své děti na vyučování
náboženství. Sami jím přitom nikdy neprošli. Možná to signalizuje,
že sekularizace dosáhla v nejmladší generaci takového stupně, že už
vůči náboženství mizí předsudky. To je nadějné i nebezpečné záro-
veň. Záleží na tom, jaký náboženský systém do nově otevřeného pro-
storu vstoupí. Zda takový, který vede k odpovědnosti a ke svobodě
nebo takový, který bude člověku jeho odpovědnost brát a degradovat
ho tím na nesvéprávnou bytost. Křesťanská církev nebyla v dějinách
vždycky světlem. Obnovující vliv Bible ji však do světla stále vrací.
Chcete-li svým dětem poskytnout dobrý základ pro život, pomoci jim
odhalit, že žijí ve smysluplném světě a dát jim poznat i trochu té mo-
rálky, víte, kam se obrátit.

Emanuel Vejnar

Vyučování náboženství

Církev oslovuje veřejnost

ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

AKTUALITA

Půl roku po smrti osmi mužů u Pa-
nenského Týnce připomněla eku-
menická bohoslužba v Postolo-
prtech i další vážné nehody, které
se v letošním roce staly na Loun-
sku.
Ve středu 13. srpna 2008 od 18 h se
v kostele Nanebevzetí Panny Marie
na postoloprtském náměstí usku-
tečnila ekumenická bohoslužba vě-
novaná těm, kteří zůstali - lidem a
obcím zasaženým těžkými do-
pravními nehodami uplynulého
půlroku na Lounsku. „Každý si
můžeme představit okruh lidí, kteří

by za námi přišli do nemocnice
nebo kteří by nám šli na pohřeb. Ti
všichni – a mnozí další - se cítí být
událostí přímo zasaženi, případně s
dopady události soucítí," upozor-
ňuje psycholožka Bohumila Baš-
tecká. Netradiční bohoslužbu, která
vzbudila mezi místními nebývalý
zájem, hudebně doprovodil plzeň-
ský sbor Touch of Gospel.
"Vy i my jsme zůstali. Tentokrát
jsme přežili. Někteří ještě nemůžou
popadnout dech, událost je zasáhla
přímo. Jiní musí rychle nabrat sil,

Bohoslužba za oběti nehod

Dokončení na str. 2
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SVĚTOVÁ RADA CÍRKVÍ ZVE SVÉ PARTNERY K ODPOVĚDÍM NA DVĚ ÚSTŘEDNÍ
OTÁZKY
Ženeva – WCC/CPCE. Stálý výbor Světové rady církví pro konsensus a
spolupráci prosí ekumenické partnery a rady členských církví, aby se ve
větší míře vyjádřily k návrhu uspořádat „rozšířené valné shromáždění" a
poskytly svůj teologický pohled na otázku chápání Církve, tedy proble-
matiku eklesiologie. Stálý výbor se setkal začátkem července v teologic-
kém semináři v Hofgeismare v Německu. 
Valné shromáždění v roce 2006 předložilo církvím na posouzení dva důle-
žité dokumenty z této oblasti, publikaci „Podstata a misie Církve" a pro-
hlášení 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 připravit volbu nového generál-
ního tajemníka Světové rady církví. Současný tajemník, reverend Samuel
Kobia, totiž v únoru oznámil, že se na konci roku 2008 nebude ucházet o
znovuzvolení do funkce.

CIRKEVNÍ PRACOVNÍCI V INDII PROTESTUJÚ PROTI VRAŽDE AKTIVISTU V BOJI
PROTI ALKOHOLU
Bangalore – ENI. Pracovníci kresťanských cirkví sa pridali k sociálnym
pracovníkom pri protestoch v indickom štáte Karnataka. Aktivisti žiadali,
aby vláda prijala tvrdé opatrenia proti takzvanej „alkoholovej mafii". K
protestom došlo po tom, ako bol zabitý vedúci aktivista v boji proti alko-
holu. Protestujúci vyjadrili svoju nespokojnosť tým, že 25. júla celý deň
sedeli pred sochou Gándhího v Bangalore a na záver sa zúčastnili v pries-
toroch národnej kancelárie Študentského kresťanského hnutia spomienko-
vej slávnosti na zavraždeného A.T. Babuho. Babu mal 51 rokov a bol
tajomníkom Národného zväzu občianskych hnutí pre oblasť Karnataky.
21. júla bol na smrť ubitý vo vozidle, ktoré šoféroval.

METODISTÉ VE VELKÉ BRITÁNII SE ROZHODLI INVESTOVAT DO MLADÝCH
CT/CPCE. Konference metodistů ve Velké Británii odsouhlasila na svém
červencovém setkání, že investuje více než 4 milióny liber do velké inicia-
tivy, jejímž záměrem je rozvinout a posílit účast mladých lidí na životě
církve. Během pěti roků dostane každý metodistický distrikt grant, díky
němuž budou moci zaměstnat na částečný úvazek mladého člověka ve
věku mezi 16 a 23 lety. Většinu času budou tito mladí lidé pracovat v rámci
svého distriktu, část jejich času bude určena pro aktivity na národní úrov-
ni. „Účast na životě církve znamená zapojení se – může to být cokoliv od
vyjadřování svého názoru až po přípravu programu a účasti na rozhodo-
vání", řekl Mike Seaton, vedoucí týmu pro práci s mladými do 19 let.
Zároveň se každý distrikt bude každoročně účastnit na novém projektu
„Mission Possible" – Misie je možná, který navrhnou mladí s cílem zapo-
jit se v místních společenstvích. „To, že církev přijala toto usnesení, zna-
mená obrovskou investici do budoucnosti. Rozhodnutí je důkazem toho,
že to myslíme vážně se zapojením mladých do srdce svého života," dopl-
nil Mike Seaton. Pilotní projekt začne už v září tohoto roku.

Ekuména vo svete 32/2008

Prosba autora
Vážená redakce,
dík za zveřejnění recenze knihy Ludvíka Švihálka, Tajemství budoucnosti
v ET-KJ č. 23-24. Ve vytištěném textu došlo k nedorozumění, nepodal jsem
jednu větu dost srozumitelně a redakční úpravou došlo ke změně faktů
(jedná se o závěr 1. a začátek 2.sloupce). Bylo tam v mém textu: „… Ve
světě má 12 milionů členů, v ČR asi 8000, za okupace byla zakázána a pak
v letech 1952 – 1956. Upravený text uvádí: „… a pak obnovena v letech
1952-1956". Skutečný text by měl být:. „… za okupace a pak v letech 1952-
1956 byla zakázána".

Jiří Novák
Čtenářům i autorovi se velice omlouváme.

redakce

K tzv. fatvě (muslimské klatbě) při-
rovnaly aktivistky z organizace Ni
putes ni soumises (přeloženo do spi-
sovné češtiny: „Ani poběhlice, ani
ženy mužům poddané") rozsudek
prvoinstančního soudu ve francouz-
ském Lille. Ten prohlásil za neplatné
manželství, u něhož snoubenka na-
stávajícímu zamlčela, že do manžel-
ství nevstupuje jako panna. 
Rozsudkem z dubna tohoto roku se
zevrubněji zabývá Anne Cheminová
v letošním červencovém čísle měsíč-
níku Esprit. Připomíná, že rozhod-
nutí soudu bylo odůvodněno „ne-
dostatkem souhlasu" ve smyslu (na-
poleonského) občanského zákoníku,
tj. souhlasu informovaného. Infor-
movaný souhlas se zakládá kromě
jiného na znalostech o podstatných
vlastnostech osoby, s níž daná strana
do manželství vstupuje. Podle dosa-
vadní judikatury (rozhodovací pra-
xe francouzských soudů) se za pod-
statnou vlastnost, jež by nastávající-
mu či nastávající neměla před sňat-
kem zůstat skryta, považovalo např.
(podle rozhodnutí pařížského sou-
du z roku 2001) to, že druhý z part-
nerů provozuje jako hlavní výděleč-
nou činnost prostituci. Lillský senát
vzal za rozhodný subjektivní názor
muslimského novomanžela. (Z evan-
gelijního hlediska lze tento postoj
novomanžela, zdůrazněme, jedno-
značně označit za doklad „tvrdosti
srdce" – srov. Mt 19,8; Mk 10,5.) Za-
tímco mnozí se do budoucna při-
mlouvají za omezení prostoru pro
volné uvážení soudce tím, že by zá-
konodárce v novele francouzského
občanského zákoníku „podstatné
vlastnosti" konkretizoval taxativním
(úplným) výčtem, podle autorky by
měla novela pouze panenství ne-
věsty z „podstatných vlastností" vý-
slovně vyloučit. 
Otevřený dopis 138 muslimských
náboženských činitelů představite-

lům křesťanských církví z října 2007
rozebírá Thomas Pierret ve dvojčísle
revue Esprit za srpen a září 2008.
Nejprve si z více úhlů kriticky všímá
skutečnosti, že hlavním adresátem
dopisu je papež. Protože jádro listu
muslimských představitelů spočívá
ve výzvě k dohodě o dvojpřikázání
lásky k Bohu a k bližnímu jako o
hlavním společném prvku obou ná-
boženství, sleduje dále autor kon-
kordančně odpovídající pojmy v Ko-
ránu a konstatuje, že jejich výskyt je
oproti Bibli značně skrovný (daleko
četnější jsou v Koránu pojmy pro
úctu k Bohu, podrobení se Bohu, mi-
losrdenství Boha vůči člověku a do-
bročinnost člověka vůči bližnímu).
Charakterizuje pak islámské proudy
a směry, k nimž signatáři patří, a
upozorňuje, že motiv lásky je zřejmě
nejsilněji přítomen v súfismu (islám-
ském mysticismu). Islámská „diplo-
matická iniciativa" (vyjádřeno termí-
nem autora) rozhodně poskytuje
námět k přemýšlení i řadovým křes-
ťanům, zejména na pozadí lillského
rozsudku: je islám na rozdíl od křes-
ťanství náboženstvím ujařmujícího
Zákona, nebo nikoli? Vrcholná křes-
ťansko-muslimská teologická kon-
zultace, podle Pierreta bezprece-
dentní (Pierret zjevně nezná Havlo-
vo pražské Forum 2000, kde ovšem
probíhá mezináboženský dialog 
v rozsahu komornějším), se má ko-
nat už letos v listopadu. 
Místo lamentací nad tím, jaká pase-
ka byla nadělána lillským rozsud-
kem a bude ještě případně nadělána
připravovanou křesťansko-muslim-
skou teologickou konzultací, by zde
pozorní čtenáři revue Esprit mohli
spolu s Paulem Ricoeurem hovořit
spíše o „mýtinách uznání" pro islám.
Pojetí uznání v díle významného
protestantského myslitele Paula Ri-
coeura (a až do úmrtí v roce 2005
zřejmě nejprominentnějšího stálého

autora měsíčníku) je totiž věnován
rozsáhlý (dvanáctistránkový) článek
Fabiena Lamouchea v červencovém
čísle Espritu. Opravdovým uznáním
před zákonem je pro Ricoeura ano-
nymita. A tento požadavek dle
mého názoru rozsudek z Lille splňu-
je! Nebyla jím ve sporu dvou fran-
couzských občanů před soudem
sekulárního evropského státu apli-
kována šaría (muslimské právo) – se
stejnou subjektivní představou o
panenství jako nevěstině „podstatné
vlastnosti" (tedy, z novozákonního
hlediska řečeno, se stejným proje-
vem tvrdosti srdce) by před tímtéž
soudem uspěl i nemuslim – křesťan,
žid či agnostik. Velice pěkně jsou 
v Lamoucheově článku ocitovány
pasáže, v nichž Ricoeur jako, vyjá-
dřeno slovy Václava Klause, „otáz-
ku špatně položenou" zavrhuje oblí-
bený mediální dotaz: „Jak jste spo-
kojen(-a) s rozsudkem?"
Obrazem průseků či mýtin se Paul
Ricoeur vymezuje a ohrazuje proti
určité nenasytné touze po uznání,
jež by logicky ústila v nikdy nekon-
čící společenský zápas – v zápas, do-
dejme, lemovaný posléze nejenom
novými Kosovy, ale přímo novými
Mnichovy. To je navýsost aktuální
důraz! Vzhledem k neblahému vý-
ročí Mnichova připomeňme, že
měsíčník Esprit (založený roku 1932
Emmanuelem Mounierem) se jako
jeden z mála ve „Francii sladké" od
samého počátku kriticky vyjadřoval
k mnichovské dohodě, což také v le-
tech bezprostředně následujících
odskákal (historii časopisu do roku
2002 lze nalézt na internetových
stránkách www.esprit.presse.fr).
Mnichovanskou linii vůči tvrdosrd-
catým chasníkům toho či onoho
ražení tedy rozhodně nesledoval 
v minulosti a nesleduje ji ani v sou-
časnosti. 

František Schilla

Z církví u nás i ve světě „Mýtiny" uznání ano, nové Mnichovy ne!

Tato otázka po "abecedě" může zají-
mat čtenáře Písma právě při vstupu
do nového školního roku. Její aktuál-
nost je však možná - pokud jde o
češtinu - až od r.1979, kdy byl vydán
ekumenický překlad bible (ČEP =
Český ekumenický překlad). V něm
narážíme na školský pojem "abece-
da" při četbě Listu Židům 5,12 , kde
apoštol připomíná svým poslucha-
čům a čtenářům: "Už byste měli být
sami učiteli, a zatím opět potřebujete,
aby vás někdo učil abecedě Boží řeči".
(V Kralickém překladu: "Měvše býti
mistry, opět potřebujete učeni býti
prvním počátkům výmluvností Bo-
žích.") Co vedlo pisatele listu k této
zvláštní kritice ?
Jde o souvislost se závažným oddí-
lem Listu Židům, kde se apoštol
snaží vysvětlit, že Pán Ježíš, Syn
Boží, může být vzhledem ke své
celoživotní oběti pojímán i jako nový
velekněz, který přesahuje funkci
velekněze ve Starém zákoně (Žd
4,14-15). On, na rozdíl od někdejšího
velekněze, "obětoval sám sebe jako oběť
smíření a stal se původcem věčné spásy
všem, kteří ho poslouchají" (Žd 5,7-10).
V tomto pojetí však jako by si autor
listu uvědomoval nesnáz pro vní-
mání svých čtenářů - či už s tím měl
i určitou zkušenost - a tak pokračuje

zcela novým tónem: "O tom by bylo
mnohé co mluvit, ale je těžké vám to
vyložit, protože nejste ochotni slyšet"
(Žd 5,11). Apak následuje onen vyčí-
tavý povzdech: "Za takovou dobu už
byste měli být (ve svém poznání) sami
učiteli, - a zatím potřebujete, aby vás
někdo učil abecedě Boží řeči; potřebu-
jete mléko, ne hutný pokrm" (Žd 5,12).
Toto následné přirovnání k mléku
známe i z použití v 1. Korintským,
kde Pavel připomíná, že musel ně-
které korintské členy sboru "živit
jako nedospělé mlékem Slova, protože
pokrm ještě nemohli snést" (1K 3,2-3).
Podobně i zde v Listu Židům ještě
následuje vysvětlení: "Každý, kdo po-
třebuje mléko, protože nepřivykl slovu
spravedlnosti, je jako nemluvně. Hutný
pokrm je pro vyspělé, pro ty, kdo mají
cvičením své smysly vypěstovány tak, že
rozeznají dobré od zlého" (Žd 5,13-14).
Slovem abeceda zde překládá ČEP
řecký výraz STOICHEIA, který měl
tehdy značný významový rozptyl.
Původně znamenal písmena v abe-
cedě (tak M. Luther: "písmena Boží-
ho Slova"), dále elementární prvky
hmotného světa (tak lat. Vulgata:
"elementa exordii"), až i "vesmír-
ných živlů" (Ga 4,3 Ko 2,2 2Pt 3,10);
a v přeneseném smyslu šlo též o zá-
klady gnostických nauk. V původ-

ním textu je ještě doplněk TÉS
ARCHÉS, to zn. počátku, principu,
prazákladu (srov. K: "prvním počát-
kům", F.Žilka: "začátečním zákla-
dům", J.Moffat: "rudimentary prin-
ciples"). Pak by mohl být překlad
ČEP ještě doplněn: "potřebujete, aby
vás někdo učil základní abecedě Boží
řeči". Tak ještě víc vynikne onen
kontrast apoštolovy výtky: schop-
nost vyučovat - oproti neznalosti ele-
mentárních základů ! (Výraz abece-
da najdeme ještě v německém mo-
derním překladu Die gute Nachricht
z r.1967.) - Apoštolovo zklamání nad
neznalostí, či spíše neochotou někte-
rých křesťanů pronikat hlouběji do
tajemství Božího Slova má být po-
bídkou k novému pilnějšímu hledá-
ní a "zkoumání v Písmu, zdali je to
tak, jak je zvěstováno" (Sk 17,11).
Zde se nám vybavuje i výtka samé-
ho Pána Ježíše v podání Janova
evangelia: "Otcovo slovo ve vás nezů-
stává, protože nevěříte tomu, koho on
poslal. Zkoumáte Písma a myslíte si, že
v nich máte věčný život; a Písma svědčí
o mně. Ale vy nechcete přijít ke mně,
abyste měli život" (J 5,38-39). - Připo-
mínka "abecedy Boží řeči" je vážnou
výzvou i pro dnešní váhavé křes-
ťany. 

Jiří J. Otter

Je v Bibli také slovo abeceda - a kde?

aby mohli znovu vyjet k neštěstí,
znovu pomáhat a znovu – někdy –
tam být zbytečně," přečetly si desít-
ky příchozích na uvítacím letáku.
Po biblických čteních a promluvách
faráře Českobratrské církve evan-
gelické Tomáše Pavelky, farářky
Církve československé husitské
Heleny Smolové a místního řím-
skokatolického děkana P. Rudolfa
Preye přečetl evangelický farář Bob
Baštecký dlouhý seznam tragic-
kých nehod, při nichž letos zatím
na silnicích Lounska zahynuly dvě
desítky lidí. Bohoslužba pak vyvr-
cholila symbolickým aktem, při
nichž lidé zapalovali malé svíčky a
kladli je před stůl Páně jako zname-
ní naděje, že i z trosek může po-
vstat nová naděje.
Bohoslužbu uspořádali duchovní
místních křesťanských církví ve
spolupráci s Psychosociálním inter-

venčním týmem – mezioborovým
uskupením, které se zabývá pomo-
cí lidem a obcím po neštěstích.
Chtěli tak vyjádřit občanskou sou-
náležitost s lidmi přímo zasažený-
mi vážnými nehodami, poděkovat
těm, kdo v těžké situaci pomáhají,
podpořit odvahu čelit neštěstím
společně a vzpomenout obětí.
Podpořit odhodlanost lidí pomáhat
při a po dopravních nehodách - to
byl cíl veřejné rozpravy nazvané
Odvaha se držet. Ta se po skončení
bohoslužby konala v zasedací síni
Kulturního zařízení města Postolo-
prty. V jejím úvodu zaznělo několik
pohledů na to, jak lidé mohou při a
po dopravní nehodě pomoci dru-
hým. K hasiči, sociální pracovnici,
psycholožce, oběti dopravní neho-
dy a duchovnímu se pak svými
otázkami a postřehy přidali další z
dvou desítek přítomných.

(red)

Bohoslužba za oběti nehod
Dokončení ze str. 1

Z francouzského měsíčníku Esprit: k muslimským výzvám
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Vyšlo první číslo (Jaro 2008) nového
časopisu Církevní dějiny - osob-
nosti, události, struktury, mentali-
ty. Vydává CDK v Brně a bude vy-
cházet dvakrát ročně.Šéfredaktorem
je Jiří Hanuš. Podobný časopis je
potřebný, zvláště v současnosti,
když je opět snaha přepisovat ději-
ny (pokolikáté už?) k obrazu někte-
rých vlivných skupin. Křesťanům
vzešlým z reformace pravděpodob-
ně ublížila naše komunistická minu-
lost, která si z naší minulosti mnohé
přivlastnila, žel se svou interpretací.
Kéž by vnímala i dnešní mladá
generace, že nejsme bez dějin, ani
církevních, že se máme o ně zajímat,
aby se tak předešlo některým
výstřelkům nebo nežádoucím ná-
vratům ve společnosti i v církvích.
Někteří katoličtí historici nás vedou
ve svém díle někam jinam, o čem
jsme si mysleli, že už je z velké části
překonáno. Ovšem také evangeličtí
badatelé v dějinách zase ve své sna-
ze po nestrannosti, možná i ze ser-
vilnosti, posuzují historické dění –
inkvizici, reformaci, protireformaci 
s úlohou jezuitů, období tolerance -
trochu jinak, i když už historici jako
F.M.Bartoš, nebo Amedeo Molnár
mnohé prokázali a vše nezní libo-
zvučně.V této situaci člověka potěší
článek Jiřího Ottera v ET-KJ č.23-24
jako reakce na soutěž O poklad
Anežky české: Kolik klášterů zpus-
tošili v na-ší zemi husité?
Na pomoc, že není v církevní histo-
rii vše v pořádku, si beru nejnovější
katolické publikace. Třeba kniha 
k 450. výročí příchodu jezuitů do
českých zemí. Co si myslíme o jezu-
itech? zaplétají minulost a součas-
nost katolíci i evangelíci (až na Jana
Hellera). Např. František Xaver
Halas, přednášející historii na Pa-
lackého univerzitě v Olomouci, zde
píše, že vnuk Lukáš přinesl z církev-
ní školy úkol: Co je to období Tem-
na. Halasova „dcera mu poradila defi-
nici (se kterou se autor ztotožnil): byla
to doba, kdy dobrotiví otcové jezuité
trpělivě a s láskou přiváděli zbloudilé
české ovečky do lůna Matky církve (str.
28). I po některých vysvětleních o
selhání jednotlivců je jeho tvrzení
nepřijatelné a neobjektivní. Proto
mě velmi překvapila v novém časo-
pisu jeho Esej o povaze církevních
dějin (od str. 3). Vzhledem k již cito-
vanému by mohlo jít spíš o dva
autory, ale není tomu tak. Halas
mimo jiné cituje kardinála Pou-
parda, kdy na rehabilitační komisi
(Galileo Galilea) byly položeny tři
otázky: „Co se stalo? Jak se to stalo?
Proč se to stalo?"Autor píše, že tak
se dá shrnout činnost veškeré cír-
kevní historie jako takové. V kaž-
dém případě chybí jedna důležitá
otázka: Kdy se to stalo? Pak se totiž
dovíme, že etická stránka v historii
není vždy stejná. Velmi si vážíme
skvělých současných jezuitů, jako je
kardinál Tomáš Špidlík nebo
František Lízna. U mnohých jezuitů
z dávné minulosti tomu bylo
naprosto jinak. Takže nehistorickým
pohledem je možno se lecčemu
vyhnout, jako to udělal třeba Jakub
Trojan z Evangelické teologické
fakulty UK ve zmíněné knize Co si
myslíme o jezuitech (str. 120, 121). A
ještě jedna ukázka z této knihy,
abych dosvědčil žádoucnost nového
historického časopisu. Milan Uhde,
někdejší ministr kultury, přes snahu
o objektivitu píše: (jezuité) „vznikli
jako organizace, která měla zvrátit
průběh takzvané reformace" str.

123. I katolíci respektují zaběhlý ter-
mín reformace. Radomír Malý, vyu-
čující církevní dějiny na Jihočeské
univerzitě v Českých Budějovicích,
chce zase minulost promítat do sou-
časnosti. Ve své knížce: Je dovoleno
hájit inkvizici? v poslední kapitole
touží po zavedení inkvizice (říká
„bude nutné ji zbavit, černé legen-
dy"), katolického státu, a trestání
přetahování k reformačním církvím
a ateistům (str. 150,151).
Autoři článků v novém časopise
jsou domácí autoři jako Zdeněk
Nešpor (Ideologické nástroje ateiza-
ce české společnosti 1948-1989), Jiří
Hanuš z MU v Brně (Církevní histo-
rik Hugh McLeod a jeho brněnská
přednáška), tajně svěcený biskup
Jan Konzal ( Jak uzrál můj problém,
1. část), výtvarník Karel Rechlík
(Kaple a cesta přátelství v Bílce),
Petr Sláma z Evang. teologické fa-
kulty UK (recenze), Jarmila Drozdí-
ková (Dějiny budoucnosti. Křesťan-
ský sionismus a jeho vliv v arabsko
– izraelském konfliktu) a další. Z
cizinců připomenu alespoň již zmí-
něného Hugha McLeoda (Nábo-
ženství a lidová kultura), kde píše o
sekularizaci, náhradních obřadech
za křesťanské v západních zemích
atd. V samostatném článku se chci
touto zajímavou věcí zabývat v
našich podmínkách v protažení his-
torie až do současnosti. Poučný 
je článek afrického arcibiskupa 
z Ugandy Henri Luke Orombi „Co
je anglikanismus“ o tamní evangeli-
kální obrodě. Nelze nechat zapad-
nout článek Jarmily Drozdíkové o
křesťanském sionismu. My se snad 
s náznaky postojů tohoto zaměření
setkáváme v časopisu Mezinárod-
ního křesťanského vyslanectví
Jeruzalém – ICEJ, Slovo z Jeruza-
léma. Tito evangelikální křesťané se
snaží podporovat vystěhovávání

Židů do Izraele, fascinuje je myšlen-
ka stavby nového chrámu na
původním místě v prostoru dnešní
Omarovy mešity. Totéž si přejí také
ortodoxní Židé v Izraeli. Přiznám se,
že mnohé, co sděluje autorka, jsou
pro mě informace nové a znepokoji-
vé. Prý nestačí, „že se Židé vrátili do
své země. Dřív než nastane očeká-
vaný konec, musí existovat Chrám...
Stavba nového chrámu povede ke
konečné spáse",jinak řečeno k další-
mu možná poslednímu střetu mezi
militantními Araby a Židy. Tak se
má přiblížit Armagedon, zřejmě
bitva i bojiště (pahorek Megiddo). V
Izraeli nám toto bojiště ukazovali
pod horou proměnění Páně – Tábor.
Lindsey v jedné své velmi čtené a
kupované knize v USA „popisuje,
jak se obrovské armády - ruská, čín-
ská a africká, síly komunismu a
militantního islámu – pokusí zničit
Izrael, ale nic nezmohou". Ježíš
(Mesiáš) se pak vrátí do teokratické-
ho židovského království s centrem
v obnoveném jeruzalémském chrá-
mu a nastane milenium (to je vní-
máno různě). V tom všem prý
sehrávají velkou roli USAa dle textu
autorky studie je tam nějak zamí-
chán i křesťanský sionismus.
Nový církevně historický časopis
představuje na začátku redakční
radu. Některé redaktory znám z je-
jich publikací, jiné osobně. Jsou to
např. Petr Fiala, Jiří Malíř, Jana Ne-
chutová z MU v Brně, Pavel Marek
z Palackého univerzity v Olomouci,
Martin Vaňáč z Evang. teologické
fakulty UK v Praze. Věřím, že tako-
vý redakční kolektiv skýtá určitou
záruku objektivnosti, nestrannosti a
že se bude snažit čelit opětovnému
přepisování dějin, jak si někteří vliv-
ní přejí. 

Jiří Novák

3ET-KJ

Nový časopis o církevních dějinách 
Irvin D. Yalom:
Pohled do slunce.
Portál, Praha, 2008.
Kdy se v tomto časopise objeví recenze určité knihy, když předpokládáme,
že jde o "křesťanskou knihu", s nímž nás chce recenzent seznámit. V daném
případě tak tomu není. A přece se domnívám, že by bylo dobré, kdyby se
vědělo o této knize, která právě nyní vychází - současně s anglickým origi-
nálem. Proč? Kniha, kterou zde představujeme, má podtitul "O překonává-
ní strachu ze smrti". A tematika smrti a umírání není žádnému náboženství
a žádné spiritualitě cizí - právě naopak.
Yalom píše hned v úvodu, že "lidské smrtelnosti se v průběhu tisíciletí věno-
val každý seriózní autor". A jemu je právě letos 77 let. Je světoznámým uni-
verzitním profesorem psychiatrie a psychoterapie na prestižní americké
standfordské univerzitě. U nás již vyšlo v překladu celkem šest jeho knih a
- jak je vidět podle čekacích dob a ošumělosti výtisků v Národní knihovně -
těší se mimořádnému čtenářskému zájmu. 
Proč Yalom napsal tuto knihu? Protože zjišťoval, že ti, kteří se věnují lidským
úzkostem a strachům, se vyhýbají tématu, které on - a nejen on - považuje
za ústřední: strachu ze smrti. Platí to nejen o psychoterapeutech a všemož-
ných poradcích, ale i o křesťanské pastorální péči. Proto není marné podívat
se, s čím přichází.
Jeden ze dvou hlavních momentů, které mohou být lidem v této problema-
tice strachu ze smrti pomocí, vidí Yalom v "dělání dobrých skutků". 
V pozadí zde slyšíme slovo doktora Alberta Schweitzera: "Cokoliv jste uči-
nili komukoliv dobrého, to zůstává". Jak tomu Yalom rozumí? Aby to
vysvětlil, používá obrazu šíření vln po rybníce, kdy se do něj hodí kámen.
Od místa, kam kámen dopadl, se šíří vlny po celém rybníce ještě dosti dlou-
ho po tom, co již kámen dopadl na dno. Obdobně si představuje, že se šíří
to, co uděláme dobrého druhým lidem. Není to samoúčelné. Podle jeho
vlastních slov obraz zčeřené hladiny v souvislosti s děláním dobrých skut-
ků dává lidem smysl života - mají pro co žít. Zároveň pomáhá v boji proti
přerůzné podobě zla na světě. Působení vzoru kladného života posiluje
pocit naplnění života - snahu žít hodnotným a smysluplným životem.
Druhým momentem, který lidem v situaci existenciální úzkosti podle
Yaloma pomáhá, je dobrý vztah s druhými lidmi - např. dobré, do smrti
trvající přátelství. Vidí, jak strašné je to, když člověk nemá nikoho ve chvíli
odchodu, s nímž by mohl hovořit o tom, co ho trápí a čeho se bojí. Proto
klade takový důraz na vztah mezi tím, kdo umírá, a tím, kdo ho doprovází.
Ne navštívení jednou za čas, ale trvale být s ním, ať se děje, co se děje. Asi
tak, jak tomu bývalo, když se dříve na vesnici umíralo doma v rodinách - 
v kruhu přátel a v rodinném kruhu.
Je ještě jedna věc, která je hodna pozornosti v recenzované knize. Jsou jí
desítky kazuistik - příkladů rozhovoru s lidmi, kteří se bojí smrti. Yalom je
vybral ze své vlastní téměř půl století trvající psychoterapeutické praxe. 
A umět hovořit s lidmi, kteří se bojí smrti, to není naše silná stránka. Proto
se zde můžeme mnohému naučit.

Jaro Křivohlavý

Recenze

Nový školní rok je událost, která 
v našem sboru neprojde bez povšim-
nutí, stejně jako olympiáda, silvestr a
další podobné příležitosti k aktuální-
mu zaměření bohoslužeb. Letos má-
me tři prvňáčky, kteří z dosavadního
bezpečného závětří domova budou
vrženi do víru světa, do arény, kde
vládnou hlavně pěsti a lokty, do
světa nelítostné soutěže, šikany, sexu
a drog, možná i pedofilních úchylá-
ků... Nepochybně je to důvod k oba-
vám a modlitbám. A tak je sbor po-
slední srpnovou neděli vyzván, aby
jim vyprosil Boží ochranu a pože-
hnání. Je to na místě, jak by ne. Má-
me všechny důvody se o své děti
třást, když je musíme svěřit cizím
lidem, navíc lidem zpravidla v Boha
nevěřícím, a předhodit je napospas
dětskému kolektivu, který se Boha
nebojí a lidí nestydí, a ty slabší a
bojácnější mezi sebou dokáže krutě
terorizovat. Mnozí z nás dospělých
takovou zkušenost v dětství zažili
na vlastní kůži, proto se o své děti
strachují o něco víc než rodiče nevě-
řící, a určitě své modlitby vysílají 
z upřímného srdce. 
Přesto si kladu otázku, zda si v círk-
vi tímto způsobem tak trochu ne-
chlácholíme vlastní svědomí. Je
přece dnes už v naší moci tuto situa-
ci změnit. Jsou otcové a matky
(znám takové), kteří se nedokázali
smířit s tím, že by jejich dítě mělo od
šesti let samo čelit tlakům, nástra-

hám a rizikům té školní džungle, a
tak, protože v okolí žádná křesťan-
ská škola nebyla, rozhodli se ji zalo-
žit. A podařilo se jim to! Jiní rodiče
raději zůstali s dětmi doma a vyuču-
jí je formou domácího vzdělávání.
Komu na dětech opravdu záleží, to-
ho neodradí žádné překážky ani
klacky házené pod nohy. 
V Jednotě bratrské, která dala světu
největšího pedagoga všech dob,
bývaly školy u každého většího sbo-
ru samozřejmostí, protože tomuto
společenství bylo jasné, že výchova
charakteru a duchovní formování
člověka jsou důležitější než pouhé
hromadění vědomostí. Dnes je i v
církvích, které se Komenského rády
dovolávají, naopak samozřejmostí
posílat děti do školy státní, převážně
ateistické, ačkoli totalitní státní mo-
nopol na výchovu a vzdělávání dětí
byl už dávno zrušen. Když prý cír-
kev dokázala přežít půl století bez
vlastních škol, proč si má to břeme-
no uvazovat na krk dnes? Stačí pře-
ce, když se za děti budeme modlit,
vždyť Pánbůh je dost mocný, aby je i
na těch státních školách dokázal
ochránit od každé úhony.
Ano, tu moc jistě má. Jenže proč by
měl za nás dělat to, do čeho se nám
samotným vůbec nechce? Když sa-
mi cítíme tak malou odpovědnost za
to, komu své děti svěřujeme, proč by
měl naši lenost podporovat? Zákon
setby a sklizně platí neúprosně i

tady. Církev, která se tak beze všeho
dobrovolně vzdává vlastní výchovy
svých dětí a ponechává ji na státu, ať
se potom nediví, cože nakonec skli-
dí. Vždyť si to tak sama zařídila. 
Dlouholetý zákaz misijního působe-
ní nás odnaučil vnímat misii jako
samozřejmý úkol církve. Stejně tak
dlouholetý státní monopol na sociál-
ní služby podkopal vzájemnou soci-
ální odpovědnost ve sborech a prak-
ticky zlikvidoval nejen diakonskou
službu, ale i vědomí její potřebnosti.
Ani v oblasti vzdělávání to nemohlo
dopadnout jinak, a tak si dnes drtivá
většina rodičů už ani nedovede
představit jinou školu než státní. Je
to vysvětlitelné, je to pochopitelné,
ale je to taky správné? Není tak tro-
chu pokrytecké volat k Bohu, aby ty
naše děti před vším zlým ve škole
zachoval, když je tam sami dobro-
volně posíláme a ani prstem nehne-
me, aby měly školu jinou, lepší,
postavenou na biblických a Komen-
ského principech?
Když ovšem takovou myšlenku ně-

kde vyslovíte nahlas, určitě se hned
ozve nějaký rodič, jehož dítě mělo
od první třídy tu a tu skvělou učitel-
ku, že nesmíme všechny kantory
házet do jednoho pytle. A vůbec je
nespravedlivé státní školy šmahem
odsuzovat, sami jsme jimi konec-
konců všichni prošli a přežili jsme to.
Kde bychom taky honem vzali tolik
věřících učitelů, potřebné bu-dovy,
kdo by měl tu naši školu financovat?
To bychom si ji snad měli sami pla-
tit? Prostě důvodů víc než dost, aby-
chom děti dál ponechali v péči tatíč-
ka státu, neboť nás to nic nestojí a
Pánbůh si je tam už nějak ohlídá.
(Odpusť, milý čtenáři, ten sarkastic-
ký tón – vychází z vlastní trpké zku-
šenosti.) Dokud budou v církvi pře-
trvávat takovéto alibistické postoje,
budou naši školáčci mezi spolužáky
dál jako ovce mezi vlky, a žádné pří-
mluvné modlitby z nás na-ši odpo-
vědnost za jejich krušnou situaci
nesejmou. Děti Ježíš nikdy jako ovce
mezi vlky neposílal.

Pavel Mareš

Ovce mezi vlky



Bohoslužby
Nový televizní pořad pro kluky se
začal na obrazovkách televize Noe
vysílat od 10. září 2008. 
Každých 14 dní budou pro vás při-
pravena nová, zajímavá a zábavná
témata. Novou tváří pořadu
GOODwillBOY je Jiří Lokaj. Jirka o
sobě říká: "Jsem obyčejný sedmnác-
tiletý kluk, obyčejný student gym-
názia a obyčejný ministrant v jedné
osobě. K neobyčejné práci, modero-
vání neobyčejného pořadu v TV
Noe, jsem se dostal úplně náhodou.
Mám rád cestování, sport a cokoliv
s přáteli. Mým přáním je modero-
vat tento pořad tak, aby se to divá-
kům líbilo." 
Někteří se možná ptáte, proč má
český pořad pro kluky anglický ná-
zev. Je to velmi jednoduché, anglič-
tina je dnešním teenagerům velice
blízká a je u nich i oblíbená. Každý
z 9 dílů pořadu GOODwillBOY
také nese anglický název. 
A na co se mohou mladí v celém
seriálu pořadu GOODwillBOY tě-
šit? 
V díle „Army" se máte možnost
podívat na to, jak žijí vojáci v Af-
ghánistánu. O armádě si popovídá-
me s pplk. Mgr. Janem Kozlerem,
který je duchovním Církve česko-
slovenské husitské a od roku 2006
hlavním kaplanem Armády ČR.
Kněžské svěcení přijal roku 2001.
Účastnil se zahraniční mise v Iráku
(2004) a Kosovu (2005-2006).
Členové skupiny Kerygma v díle
„Music" se s vámi podělí o to, jak to
chodí ve světě hudby a jak se k ní

dostali. Slovenský zpěvák Richard
Čanaky vám mimo jeho velkou
zálibu hudbu představí i jiné utajo-
vané přednosti a záliby, které má.
Kdo by v dnešní době neznal slovo
skaut. O nich a také o tom, co všech-
no podnikají, se na vlastní oči pře-
svědčíte v díle „Skauting". O vlast-
ní zkušenosti ve skautu a se skauty
vám bude vyprávět biskup Mons.
František Václav Lobkowicz, který
je dodnes duchovním rádcem skau-
tů a skautek v České republice.
Díl o sportu vám přiblíží vztah člo-
věka k výkonu a k tomu, čeho chce
čeho by měl chtít člověk v životě
dosáhnout. Zajdeme se podívat na
sport, který u nás v České republice
ještě není až tolik rozšířený a
známý, na baseball a na kluky, kteří
ho hrají. O své životní pouti ke
sportu bude vyprávět profesionální
sportovec. Který? Aspoň nějaké
překvapení si pro vás necháme :)
Co klukům říkají auta, závodění a
třeba tuning? Všichni byste už nej-
radši v 18 letech měli řidičák a
vlastní auto. O svých zkušenostech
se závoděním a s auty bude již ve
svém mladistvém věku povídat
automobilový závodník cestovních
vozů Adam Lacko. Podíváme se
taky pod pokličku speciálně upra-
vených aut. 
V díle „Normal day" vám předsta-
víme kněžský arcibiskupský semi-
nář v Olomouci, co tam kluci vyvá-
dějí, jak a kde tráví prázdniny a jak
vypadá život budoucích kněží. O
svém studiu v semináři a lumpár-

nách se svěří i trnavský arcibiskup
Ján Sokol.
Novinky o webu, internetu, počíta-
čových hrách, údržbě se dozvíte 
z úst povolaného odborníka Kuby
Marka, který se v Rádiu Proglas
stará o počítačovou techniku a taky
mezi jeho velké záliby patří počítač.
Na telefonické dotazy ohledně
počítačů bude odpovídat Martin
Holík, ředitel Rádia Proglas.
Významným hostem dílu o filmu
bude režisér Jan Hřebejk. Odbor-
ným okem režisérským zhodnotí
film Mela Gibsona „The Passion of
the Christ" a film „The Jesus". 
Na filmové dotazy odpoví herec
Vladimír Javorský, kterého můžete
znát z filmu Václav (2007) a z nové-
ho filmu, který se právě hraje v ki-
nech Máj (2008), kde Vladimír Ja-
vorský vystupuje jako farář.
„Rescuers", čili záchranáři, osvětlí
klukům práci při zachraňování
lidských životů a herec Josef Pej-
chal se s vámi podělí o to, jak se
dostal k herectví a do doktorského
prostředí v Ordinaci v růžové
zahradě.
V žádném dílu nebude chybět
soutěž; na tu budete moci odpoví-
dat prostřednictvím dopisu a nebo
prostřednictvím webových strá-
nek TV Noe www.tvnoe.cz, kde
vždy po premiéře dílu naleznete
otázku. Hrát se bude o zajímavé
ceny. 
Nebudou chybět hudební klipy a
také anketa a okénko s názvem
„Světec". 

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-frei-
zeitheim-gruene-au.de, 
Jiří Potoček, tel/fax 49 553 9393. 

Č. 23
VDOVA 35 LET, znovuzrozená se 4
dětmi, hledá duchovní povzbuzení,
přátelstí. Mob. jen SMS 608626538,
volat nelze. Tel. 516476490. 

č. 27
KNIHU od Gerardy Eveline van
Nes-Uilkens-ové "Bergmančata",
přel. Hannak Šimková, Praha,
Kalich 1937. Zn. Koupím.

č. 26

Nový pořad pro chlapce v TV Noe 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 
f. Vojen Syrovátka
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

Oznámení
HISTORICKÁ SPOLEČNOST VERITAS
dává na vědomí všem zájemcům,
že na září a říjen 2008 připravila 
k distribuci druhé, doplněné a
opravené vydání

Edice tolerančních přihlášek 
z let 1781–1782. 

Jde o svazek:
země Čechy, kraj 8. Beroun

Svazek je rozšiřován elektronicky
– volně ke stažení na webové
adrese 
http://veritas.evangnet.cz. 
Elektronickou verzi zasíláme též
na CD–ROM. Zájemci o tištěnou
verzi si ji mohou pomocí jedno-
duchého formuláře rovněž objed-
nat. Formulář je k dispozici na
výše uvedené internetové adrese,
nebo si o něj napište na tuto adre-
su: 
Mgr. Miroslav Soukup (jednatel),
Sídliště 1436/17, 289 22 Lysá nad
Labem; 
e-mail: veritas@evangnet.cz.
Edice tolerančních přihlášek při-
náší systematicky utříděné pra-
meny o průběhu prvního roku po
vydání tolerančního patentu,
včetně jmenných přihlášek k
evangelické víře. Využijí ji napří-
klad rodopisci nebo historikové
zaměřující se na tuto nedílnou
část dějin naší země. Neměla by
chybět v žádné historicky zamě-
řené vědecké knihovně.

Výbor historické společnosti
VERITAS

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

Pod tímto názvem se objevil loňské-
ho prosince v Evangelickém týdení-
ku článek Josefa Veselého. Týkal se
Barbory Špotákové, která jako mist-
ryně v hodu oštěpem byla vyhláše-
na sportovkyní roku. Autor se o ní
vyslovil s uznáním. Článek o ní však
napsal hlavně v jiné souvislosti.
Barbora Špotáková totiž, jak uvedl,
se vyslovila o své víře „s tou výhra-
dou, že nikomu nedovolí, aby oblast
jejího myšlení obsadil jmény a oso-
bami". Dále, pokud se autor podle
svých slov spolehlivě pamatuje, „je
to pro ni oblast tajemná, neurčitá,
bezejmenná." Toto vyjádření inter-
pretoval Josef Veselý v tom smyslu,
„jako byste byli na divadelním před-
stavení, ve kterém nikdo nehraje, je
tma, ale cosi se děje." 
Komentář, spočívající na upřímném
vyznání, je nešetrný a podjatý.
Vyplývá to z autorova výroku, že je
„trnem v oku" těm, „kteří se upnuli
k jedinému jménu, jímž se jim Bůh
představil". Josef Veselý se dovolává
Mojžíše v jeho situaci u hořícího
keře. Tam bylo vysloveno ono
JHVH. Je to jméno? Význam „Jsem,
kterýž jsem" vede spíše k obezřet-
nosti při zacházení se jménem; i
pokud jde o Ježíše. Což On neřekl
„Ne každý, kdo mi říká Pane,
Pane…"? 
Rozdíl mezi křesťanskou vírou a
náboženstvím není tak rozporný, jak
jej staví autor. Záleží na tom, co ro-
zumíme slovem „náboženství". Ne-
ní to v podstatě upnutí na Boha (re-
ligio)? O náboženství se vyslovil i
Masaryk: „Zmocňuje se celého člo-
věka, jeho mysli, citu i činů, celého
jeho života" (Karel Čapek: Hovory s
T.G.M.). V tom smyslu i křesťanská
víra je náboženstvím. 
V článku uvedl autor pro srovnání

Jana Milíče Lochmana, jenž byl, jak
lze vyrozumět, co křesťan sportov-
cem vyššího typu. .„Křesťané by
měli sportovat," míní s upozorně-
ním na známého teologa autor člán-
ku, neboť „ani nejsvobodnější sport
nedokáže" – „vyhánět z našeho srd-
ce zlé duchy, démony a ďábly."
Nevím, proč tato poznámka, to
vskutku účelem sportu není. Sport je
svébytný, nemusí být spojován s ji-
nými hodnotami.
Víra Barbory Špotákové patří podle
autora článku k náboženstvím, jaké
jsou „trnem v oku" těm, kdo spojují
svou víru s Ježíšovým jménem.
Josefu Veselému zřejmě ano, ale
nemůže si osobovat právo být mluv-
čím jiných. Mně je otevřené přiznání
oštěpařky Špotákové k víře, byť jmé-
nem nepodložené, sympatické. Os-
tatně ta nemusí být, zvláště při jejím
mládí, konečná. Všichni se nachází-
me na cestě. Za jakých rozmanitých
okolností a podmínek, jak a proč se
orientujeme, ví jen Bůh, jenž sleduje
s porozuměním naše kroky. 
Barbora Špotáková vyznala před
národem, který prý patří mezi neja-
teističtější, otevřeně svou víru a byla
okřiknuta nikoli ateistou, namísto co
by se jí dostalo účasti. - Jde-li o to,
získávat jiné, jejichž víra je domněle
nesprávná, pak způsob odmítavé,
odsuzující konfrontace nepatří mezi
ty nejlepší. 
Na článek Josefa Veselého jsem se
rozhodl odpovědět nyní, po skonče-
ní Olympijských her v Číně. Sledo-
val jsem Barboru Špotákovou s vel-
kým zájmem, nejen ve chvíli, kdy
posledním hodem, velice blízkým
světovému rekordu, získala zlatou
medaili, ale i v následných záběrech.
Když stála na stupni vítězů, zpívala
s hudbou státní hymnu, očividně

dojata. Svůj vztah k rodné zemi
vyslovila pak i v souvislosti s 21. srp-
nem, kdy k nám před čtyřiceti lety
vtrhla cizí vojska; a ona s tím vědo-
mím právě o výročí tohoto tragické-
ho data překonala ruskou soupeřku.
- V obrázkovém týdeníku s fotogra-
fií Barbory Špotákové na titulu jsem
se pak dočetl, že ona jako jediná 
z výpravy českých sportovců se
vyslovila v rozhovoru pro noviny
proti porušování lidských práv v Čí-
ně, patrně ještě na nejistém území
tohoto státu, zatímco jiní se otázkám
toho druhu vyhýbali s poukazem na
to, že jsou sportovci a politika je
nezajímá. - To vše jsem si uvedl 
v souvislost s tím, co říkala o své
víře, a řekl jsem si:: „Poznáte je podle
ovoce." 

Miroslav Matouš

O sportu a vyhánění ďábla

Zájezdy do Izraele 
v roce 2009

Průvodce:
Fredi Winkler, Beth-Shalom,
Haifa
Přihlášky:
Ludmila Hallerová, Ve Vilách 7,
140 00 Praha-Michle
e-mail: hallerova@volny.cz , 
tel.: 241 414 120

* 15. – 25. ledna 
(volná dvě místa)
* 26. ledna – 4. února 
(volné 1 místo)
4. – 13. nebo 15. února 
(žádné volné místo)
* 9. - 18. března eventuálně Izrael
+ Sinaj (volných 20 míst)
Podzimní přesné datum neurčeno
(konec října, začátek listopadu),
zájezd je celý volný


