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Dnešní perikopa nás vrací až k Sa-
muelovi. Jak se představitelé Iz-
raele zhlédli v sousedních zemích a
chtěli, aby jim Samuel ustanovil
krále. A přece věděli, že králem nad
nimi je sám Hospodin, který je
vyvedl ze země egyptské, z domu
otroctví. Nedali si říci, a tak měli
Saula a Davida a Šalomouna. Ani

vnímavé, slyšící, rozumné srdce,
ostatně darované Hospodinem, ne-
stálo cele při Hospodinu. Ba odvrá-
tilo se od něho k pochybné Aštoretě
a Kemóšovi a bohům Moábců a
Amónovců. Hospodin Šalomouna
trestá. Jeho království přislíbil pro-
rok Achijáš Jarobeámovi, zatímco
na Šalomounova syna Rechabeáma
zbude jen kmen Juda a Jeruzalém,
vyvolené město, v němž přebývalo
Hospodinovo jméno a „planoucí
světlo". Před možným zabitím
uprchl Jarobeám do Egypta.
Snad to bude po smrti Šalomouno-
vě lepší. Nebylo. Jarobeám , navrá-
tivší se z exilu, nabízí novému králi
spolupráci a smíření. Jen nám uleh-
či tvrdou službu a těžké jho a bude-
me ti sloužit. Král svolal své porad-
ce, radu starších, kterou zdědil po
svém otci. Byli to moudří lidé. Pra-
vili mu: „Vyhov jim a dej jim laska-
vou odpověď a oni budou tvými
dobrými služebníky." Král však
nedbal této moudré rady a dal na
radu mladíků. Tak král po třech
dnech odpověděl izraelské delega-
ci: „Můj otec vás obtížil jhem, ale já
k němu ještě přidám. Můj otec vás

trestal biči, ale já vás budu trestat
důtkami."
Co jiného mohl učinit Jarobeám se
svým lidem, než zavelet: „K sta-
nům svým, ó Izraeli!" Království
Šalomounovo se navždy rozdělilo.
Víra smí vidět za vším lidským
zklamáváním zvláštní Boží řízení,
pro nás často zahalené. Juda a pla-
noucí světlo v Jeruzalémě ukazuje
k ne-beskému Jeruzalému, nad
nímž září Boží sláva a jehož svět-
lem je Beránek (Zj 21,23).
Změnilo se moc za dvacet století?
Ani ne. Představitelé moci, ti, co
vládnou, politici, které jsme si zvo-
lili, jsou povětšině neuvěřitelně
nemoudří. Bylo by to k uzoufání,
nebýt toho, který je Král nad králi a
Pán nad pány, který kraluje a budu-
je své království navzdory všemu
lidskému zklamávání. Který podi-
vuhodně zasahuje do našeho živo-
ta a dává nám moudrost a naději 
k vykupování času a k dobrému
činění.
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emeritní farář ČCE,
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Poselství k 21. neděli po sv. Trojici

Marek Eben s obvyklou elegantní
lehkostí nechtěně utvrzoval své
posluchače v dojmu, že filmovým
festivalem roku 2008 se Karlovy
Vary vyšvihly na světovou úroveň.
Srovnání s filmovým festivalem 
v Cannes přivede české nadšence do
reality: do Varů přijelo letos 90
nákupčích filmů, do Cannes 10 tisíc
takových obchodníků. Film není jen
kultura, především je to byznys,
obchod, v němž se točí miliardy. 
V tomto ohledu je festival v Cannes
pupkem filmového byznysu, karlo-
varský za ním silně pokulhává. Oba
však dokumentují tutéž touhu
vyzdvihnout se z prostřednosti na
vyšší, až nejvyšší úroveň, k slávě lid-
ského umění, dovednosti a zisku.
Nemluvme o fotbalu a hokeji a už
vůbec ne o ženské kráse, kde se také
projevuje touha po prvenství, a pou-
kažme na vrcholné světové olympij-
ské hry, v nichž se letos o prvenství
ucházela nově vycházející mocnost,
Čína. Peking se na několik dní stal
pupkem světa.
Je mi stydno, že jsem nepoukázal na
mnohé ušlechtilé a nezištné obory, v
nichž lidé usilují o prvenství, avšak
tím výběrem, který se omezil na
oblast byznysu, jsem tu oblast již
ohodnotil a postavil ji do zřetelné
opozice k události a dění, které je a
zůstane navždy pupkem světa: je to
křesťanství, vše, co se událo a děje v
souvislosti se jménem Izraele - a žida
Ježíše Krista.
Neobávejte se, že chystám billboard

s úderným obsahem, který by lidem,
jedoucím za svými věcmi, tedy
opačným směrem, připomněl, že se
stávají cizinci ve své zemi. Křesťan-

ství, víra v Ježíše Krista, je záležitost
intimní, výběrová. Sluší jí spíš kostel
než silnice, kniha o tisíci stranách

Barack spolu s manželkou vytvářejí ideální, svěží, sebejistý pár a
spolu s dětmi vytvářejí obraz, odpovídající klasické představě pří-
kladné křesťanské rodiny (dcery Malia Ann a Natascha). Bulváru,
ani protivníkům se nepodařilo zatím najít na tomto obrazu nějaký
kaz. Manželka Michelle, s níž je Barack ženat od roku 1992 (setkal
se s ní jako praktikant ve státní správě při své práci), přitom otev-
řeně přiznala, že zprvu byla proti Barackově prezidentské kandida-
tuře. Věděla, že život manželky politika je tvrdý. Také se jí letos
muselo dotknout, když byla zveřejněna sprostá kresba s jejím man-
želem v turbanu a ji se samopalem.
Vedly se ovšem spory o to, je-li Obama pro konzervativní, křesťan-
ské voliče přijatelný. Také, je-li „dost" věřící. A zda nemá při sobě
něco z rané výchovy ovlivněné islámem. Média přinesla zprávu:
„Obamův otec i dědeček (ale i nevlastní otec, nevlastní babička a
nevlastní sourozenci) jsou všichni muslimy. Uvádí se také, že když
se svým otčímem a matkou žil v Indonésii, byl pokaždé registrován
ve školách jako muslim (i v římskokatolické škole sv. Františka 
z Assisi, roku 1968, pod otčímovým příjmením Soetoro a jménem
Barry; totéž se opakovalo, když se rodina přestěhovala a „Barry" 
v další – teď už veřejné – škole byl opět registrován jako „muslim").
Obamova matka Anna pocházela z rodiny, která byla původně bap-
tistická, ale rodiče se přiklonili k unitářství. O Obamově matce se
posléze uvádí, že se stala atheistkou. Sám Obama se ve své autobi-
ografii „Sny pocházející od mého otce" zmiňuje o tom, že chodil do
muslimské školy a učil se recitovat Korán." 
Uvedli jsme, že pro jeho život byla důležitá podpora „otcovského"
katolického přítele Jerry Kellmana. Protestanty uspokojilo, že
jistým obratem pro Obamu byl kontakt s reverendem Jeremiahem
Wrightem ml., jehož kázání „Odvaha naděje" (o rozporuplném
světě s jeho chamtivostí, spory, bídou, hladem, apartheidem a apa-
tií) se ho hluboce dotklo a toto motto užil pro titul své knihy.
Změna byla zřejmá i v tom, že začal pravidelně navštěvovat boho-

Barack Hussain Obama: Nástupcem
M. L. Kinga, či prezidentem? (II)

Pupek světa
ZAOSTŘENO DO DÁLKY

AKTUALITA

Před nedávnem jsem se setkal na
motivačním kurzu pro pracovníky
škol se zajímavou pedagožkou. Jak
už to tak bývá, rozhovor se záhy sto-
čil na děti: "Vyučuji rodinku a
vždycky holkám říkám, že neexistu-
je šťastný manželství. Chci, aby vě-
děly, že každej chlap někdy škobrt-
ne vedle a byly na to připravené."
Dodala, že je sama rozvedená a že ji
muž opustil kvůli nějaké čubce, co z
něj jen vysává peníze.
Co naplat, říká se přece: "Neuč se,
život tě naučí." Tohoto hesla se drží
nejvíce svévolníci nevážící si rad
rodičů. Uznávají ho však i ti, kteří si
určitou zkušenost již odžili. Napří-
klad: "Já jsem měla hrozný dětství.
Máma s tátou se hádali a odnášely
jsme to my děti. Než tohle, tak to
jsem radši sama." Jako by vlastní
zkušenost určovala pravdu. Kde se
však bere ta jistota, že to tak oprav-
du bude? Cožpak se to nedá změ-
nit?
Odpověděl jsem prostě: "Ale já mám
šťastné manželství. Jsme se ženou
už přes deset let, máme se rádi a

ještě jsem nikde neškobrtnul." Nej-
dříve přišel údiv, pak námitka: "Ale
to není možný, určitě vám to někdy
taky neklape, co?" Řekl jsem, že na
tom nemám žádnou zvláštní záslu-
hu. Jsem si totiž vědom, že nehřešit
je milost. Modlíme se přece: "...neu-
veď nás v pokušení,..." Pochopila, že
jsem věřící, a tak rozhovor ukončila
s vysvětlením, že ona sama věřit ne-
dokáže, takže je jakékoliv přemlou-
vání zbytečné.
Celá ta záležitost mě nabádá k
zamyšlení, proč lidé nepovažují
Bibli za "učitelku života" jako v mi-
nulosti. Už jenom proto, že je to
kniha tak stará, osvědčená a uzná-
vaná miliardami křesťanů po celém
světě. Mohli by si pak přečíst, jak žít,
aby jejich život byl šťastný. Jenže
místo toho má možná polovina
národa chuť nám ji omlátit o hlavu.
Ostatně, Písmo to předpokládá:
"Neboť přijde doba, kdy lidé nesne-
sou zdravé učení, a podle svých
choutek si seženou učitele, kteří by
vyhověli jejich přáním." (2 Tm 4,3)

Ivo Kraus

Učitelka života

Dokončení na str. 2

Dokončení na str. 4

Pomník Giordana Bruna v Římě - viz str. 3
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TURECKO MUSÍ RESPEKTOVAT NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO SOUDU VE VZTAHU
K ZABRANÉMU CÍRKEVNÍMU MAJETKU
Oxford, Ohio – ENI. Komise pro mezinárodní náboženskou svobodu Spo-
jených států amerických vyzvala vládu Turecka, aby s okamžitou platnos-
tí implementovala nařízení Evropského soudu pro lidská práva vrátit a -
nebo finančně nahradit zkonfiskovaný nemovitý majetek, který před víc
než deseti roky vláda Turecka vzala pravoslavné církvi. V polovině roku
2008 se Evropský soud jednohlasně usnesl, že Turecko v této věci poruši-
lo protokol o majetkových právech Evropské dohody o lidských právech.
Konfiskace se týká sirotčince na tureckém ostrově Buyukada, který patří
Ekumenickému patriarchátu v Konstantinopoli. 

SVITKY OD MRTVÉHO MOŘE BUDOU BRZY NA INTERNETU
Jeruzalém – ENI. Izraelský úřad pro starověké historické památky vyjád-
řil potěšení z výsledků pilotního projektu digitalizace Svitků od Mrtvého
moře. Tyto starověké rukopisy obsahují nejstarší vzorky dosud naleze-
ných spisů ze židovské Bible, křesťany nazývané Stará smlouva anebo
Starý zákon. „Doufame, že v průběhu pěti let si lidé budou moci pomocí
jediného kliknutí na počítači prohlížet nejlepší zobrazení Svitků od
Mrtvého moře," řekla Pnina Shor, vedoucí oddělení péče o zachování his-
torických artefaktů Izraelského úřadu pro starověké historické památky v
návaznosti na testování, které proběhlo koncem srpna.

SÚOSTROVIU TUVALU HROZÍ KVÔLI KLIMATICKÝM ZMENÁM ZÁNIK
Funafuti, Tuvalu – ENI. Funafuti je hlavným ostrovom súostrovia Tuvalu,
ležiaceho na sever od Fiji v pokojných hlbokých vodách južného Pacifiku.
Súostrovie 9 ostrovov je štvrtou najmenšou krajinou sveta, má len 12 000
obyvateľov, a je zároveň krajinou najnižšie položenou. 
Naša zemeguľa sa však v dôsledku zvyšujúceho sa skleníkového efektu a
súvisejúcej klimatickej zmeny možno onedlho rozlúči s týmto súostrovím
plným nádherných atolov. Dôkazy klimatickej zmeny sú tu doslova hma-
tateľné: čoraz väčšie prílivové vlny, pobrežná erózia, slané a špinavé ryb-
níky a jazierka, ktoré kedysi plnila priezračná sladká voda, ktorá bývala
zdrojom životne dôležitej tekutiny – pitnej vody.
Minister životného prostredia Tuvalu Tavau Teii hovorí: „Posledné výsku-
my Univerzity južného Pacifiku teraz vravia, že nám (súostroviu) zostáva
30 rokov. Situácia je hrozná." 
Cirkev je na Tuvalu najväčšou mimovládnou organizáciou. Reverend
Tofina Falani, najvyšší predstaviteľ cirkvi, rozpráva: „Je to naša krajina,
nazývame ju „fanua" – náš domov... Milujeme Tuvalu, ... zem, ktorú nám
Boh dal." 
Zbožní Tuvalčania majú okrem strachu zo zaplavenia oceánom obavy i 
z paralyzujúcej takzvanej „teológie potopy", ktorú k nim importujú fun-
damentalistickí kresťania zo Spojených štátov. Krajinu totiž v poslednom
období zaplavuje bizarná teológia, ktorá na základe biblického príbehu o
Noachovi a potope popiera klimatickú zmenu. 
„Nevzdávajte sa nás," tak znie v tejto situácii výzva a prosba svetu z Kres-
ťanskej cirkvi v Tuvalu ústami jej prezidenta reverenda Falaniho. Vládni
predstavitelia, opozícia, cirkev i mestská rada, všetci si prajú, aby sa svet k
nim pridal pre záchranu ich národa a tak zachránil svet samotný od naj-
horších dôsledkov klimatickej zmeny. Boj o Tuvalu je bojom o záchranu
tejto zeme.

Ekuména vo svete 58/2008

V nejmenované moravské továrně
na pračky pracoval hluboko za nor-
malizace Ruda. Řídil se zásadou, že
„křesťan má pracovat pořádně". 
V kolektivu (vyjádřeno frází z pra-
covních posudků) nebyl příliš oblí-
ben. Kolegové a kolegyně mu totiž
zazlívali, že jim svým počínáním
„zvyšuje normy". 
V německém deníku Süddeutsche
Zeitung uveřejní občas rozsáhlejší,
analytičtější článek Willi Winkler.
Hrubě nespokojen s povrchním
způsobem psaní svých kolegů 
(z týdeníku Spiegel, ale i jinde) o
čtrnáctém dalajlámovi, chopil se té-
matu sám. A vzal to zgruntu. Srov-
náním Ježíšových novozákonních
podobenství a obrazných vyjádření
dalajlámy doložil v článku s ná-
zvem Slaďounký kousek ovoce do-
posud neodhalenou (a až jaksi rou-

havě znějící) věc: Zatímco Ježíš
osvětloval cosi radikálně nového
(království Boží) pomocí známých
reálií z každodenního života, dalaj-
láma pouze rozvádí jednu banalitu
pomocí banality jiné. 
K bojkotu až „abnormálně" levného
čínského zboží, který by něco stál,
tvoří nekritická adorace dalajlámy
(„ideálního světce konzumní spo-
lečnosti") vítanou alternativu, neboť
nestojí naprosto nic. Pro toto abnor-
málně laciné náboženství razí
Winkler nový pojem: „dalajlámais-
mus (Dalailamaismus)". Nejvlast-
nější přitažlivost dalajlámaismu
spatřuje v tom, že požaduje jediné:
vzdát se kritického myšlení. Už Ma-
saryk tvrdil, že myšlení bolí.
Winkler navíc ironicky varuje, že 
z myšlení se dělají vrásky. Pohleď-
me na Richarda Gerea a na Ma-

donnu – jak blahodárně působí bo-
tulotoxinové injekce a dalajlámais-
mus!
A tak zatímco tisíce novinářů po
celém světě chrlí dál články o tzv.
celebritách (mezi něž i dalajláma
patří) s prakticky nulovou infor-
mační hodnotou, zvedá jejich dů-
kladnější kolega Willi Winkler, po-
dobně jako kdysi Ruda v oblasti
praček, přece jen svým nasazením
poznenáhlu pomyslné normy v no-
vinařině. Povrchní psavci snad
svými produkty celkově znevěro-
hodňují virtuální (umělou, médii
vytvářenou) realitu a tak jaksi ne-
přímo zevnitř rozkládají tzv. medi-
okracii (nadvládu médií), Vildovy
články se však dají číst. Podobně
jako se již za totality daly používat
Rudovy pračky.

František Schilla

Z církví u nás i ve světě Ruda, Vilda, dalajláma

služby černošského sboru Tri-
nity United Church of Christ,
jehož je členem. Před dvaceti
lety zde měl být pokřtěn. Sám se
později vyjádřil, že „reverend
Wright mne přivedl na novou
cestu a naléhavě mi představil
Ježíše Krista, což bylo nejlepší
vzdělání, jehož se mi dostalo". V
čele kostela stojí mimo jiné
heslo, vyznání: „Beze studu čer-
ný, neomezeně křesťanský.“ Je
zde možno slyšet slova o tom, že
rasismus existuje dodnes, dneš-
ní generace si užívá nadvládu
bílých a Spojené státy jsou bílé.
Samorostlý kazatel z vyhraněné-
ho, černošského sboru se však
časem stal pro prezidentského
kandidáta přítěží. Sám Wright
mu měl v osobním rozhovoru
povědět, že uspěje-li, musí se od
něj distancovat. Nutností se to
stalo poté, co se kazatel vyjádřil,

že vláda USA je rasistickou a ne-
se spoluvinu za teroristický
útok z 11. září. Důvodů pro zne-
pokojení podává reverend veřej-
nosti spoustu. Například, když
v kázání o ukřižování Krista
opakovaně zdůrazňoval, že to
byli běloši, kteří jej umučili, s
opakovaným dodatkem „je to 
v Bibli!". V tisku se objevily
titulky: „Obamův reverend je
kazatelem nenávisti." Otřesený
Obama poté prohlásil: "Osoba,
která se takto vyjádřila, je jiná
než ta, kterou znám posledních
dvacet let. Nemluví mým jmé-
nem. A již vůbec ne mé volební
kampaně. My s ním nic nekoor-
dinujeme. Ostře odmítám jeho
postoje. Očekával jsem od něho
duchovní podporu, nikoli poli-
tické rady." Sám Obama se zdá
být uměřený, ovšem neváhá
také přitvrdit hesly typu: „Do-
kážeme naši zem smířit, naši
planetu zachránit!". Umí v kam-
pani využít výrazněji než dopo-
sud nikdo – dokonce než sama
Hillary - soudobé trendy. Jeho
strategie byla založena na využi-
tí internetu, přes který dostal
drobné finační dary od milionů
občanů. 
Na nominačním sjezdu jej šťast-
ným způsobem podpořily ze-
jména dva projevy: manželky a
Edwarda Kennedyho. Největší
pozornost vzbudilo vystoupení
jeho ženy Michelle. Obamová se
představila jako matka a sestra i
„manželka, která miluje svého
muže a věří, že bude výjimeč-
ným prezidentem". V projevu
zdůraznila, že ona i její manžel
byli vychováni tak, aby „ctili
americké hodnoty a věřili v ame-
rický sen". Zmínila také to, že
vyrůstala v dělnické rodině v Chi-
cagu. Podporu Obamovi vyjád-
řil v emotivní řeči poté senátor
Edward Kennedy, bratr prezi-
denta J. F. Kennedyho, který
patří k nejpopulárnějším demo-
kratickým politikům: "Práce za-
číná nanovo, naděje opět povstá-
vá a sen žije dál," prohlásil
Kennedy během svého sedmi-
minutového proslovu. Uvedl, že
věří, že Obama jako vrchní veli-
tel nebude nutit mladé Ameri-
čany padnout ve zbytečných vál-

kách. Těžce nemocný 76letý
Kennedy, u něhož byl v květnu
zjištěn a 2. června operován
zhoubný nádor na mozku, zahá-
jil své vystoupení slovy: „Nic mi
nemohlo zabránit přijet na toho
výjimečné shromáždění." Podle
něj jsou nadcházející časy "ob-
dobím naděje" pro národ.
Zbývá ovšem mimo jiné překle-
nout statistickou mez, podle níž
voliči v průzkumech upřednost-
ňují Afroameričana, aby proká-
zali, že nejsou rasisté. Nakonec
dají stejně hlas bělochovi.
Kromě toho se objevil pokus o
obstrukci – podle Britských listů
„právník Philip Berg u okresní-
ho federálního soudu v Pensyl-
vánii podal žalobu na demokra-
tického prezidentského kandi-
dáta Baracka Husseina Obamu
alias Barry Soetora alias Barry
Dunhama (a také na celostátní
výbor Demokratické strany a
Federální volební komisi), kde
žádá soud, aby uznal Baracka
Obamu nevolitelným do úřadu
prezidenta USA, neboť Ústava
USA připouští volitelnost jen
těm, kdo se tam narodili a jsou
občany USA. Žaloba se snaží
dokázat, že se Barack Obama
patrně nenarodil v USA, a že se
ve skutečnosti narodil v Keni,
neboť tam jeho matka v době
jeho narození pobývala. A že
možná dokonce nebyl v USA ani
naturalizován" Podobně bývá
zpochybňováno, zda byl Obama
vůbec pokřtěn – hodnověrný
doklad prý schází. 
Osobností, kterou Obama po
Hillary ještě musí překonat,
zůstává republikán John Mc.
Cain. Zdá se, že údajný hendi-
kep v oblasti mezinárodní poli-
tiky již Obama vyrovnal dvěma
cestami po Evropě (v Berlíně
šťastně navázal na dávnou ná-
vštěvu J.F. Kennedyho), Izraeli a
Blízkém Východě. Poslední z
nich byla mimořádně úspěšná.
Chce dostát volání po „změně".
Tu uměli naplnit málokteří
předchozí prezidenti. Evidentně
Franklin Delano Roosevelt a
John. F. Kennedy. Snad svým
způsobem i Ronald Regan. Oba-
ma chce být jedním z nich. 

Barack Hussain Obama: 
Nástupcem M. L. Kinga, či prezidentem? (II)

(K tzv. „dalajlámaismu")

Dokončení ze str. 1

Nepletl bych se do jejich vztahu,
kdyby ta pohnutka ke mně nepřišla
z Bible. Dlouho jsem ten vztah, jak jej
Bible určuje, nevnímal. Viděl jsem
církev jako menšinu v naší společ-
nosti a ve světě, která si tiše zpívá
svou písničku za zdmi svých koste-
lů. Jen zcela výjimečně se ta písnička
dostane do světa a stane se hitem.
Duchovní - církevní hudba se přísně
odděluje od hudby světské, muzi-
kanti při pohřbu na hřbitově hrávali
pomalé, nábožné skladbičky, ale na
cestě ze hřbitova hrají do kroku a v
hospodě už do tance. Potvrzují tak
fatální omyl, že církvi náleží smrt, a
světu život. Ve skutečnosti je tomu
naopak. Na hřbitově se zvěstuje
život - a svět ať už si se smrtí poradí,
jak dovede! Kde jinde má křesťano-
va radost vítězit nad smutkem, ne-li
na hřbitově? V dávných dobách tak
tomu bývalo, že pouliční odrhovač-
ka se dostala až do kostela a sloužila
církvi k vyjádření radosti z Kristova
vítězství nad smrtí. Je doloženo, že v
době reformace u nás i ve světě sviž-
né melodie pouličních písniček do-
staly v církvi svůj nejpatřičnější slov-
ní výraz. 
Těmito slovy o postavení církevní

písně jsem chtěl jen doložit, jak
krutým neprávem se svět povyšu-
je nad církev. Hlásá nejen svými
písničkami, ale všemi svými proje-
vy (svými dějinami), že je vpředu,
že je vedoucí stranou, a všechny
cizí projevy a děje má za fiktivní,
jako za totality jimi byly politické
strany v Národní frontě. Že se teo-
logické fakulty v 90. letech staly
částí univerzity, je skoro nepocho-
pitelný div; stal se v nenormální
době jakési euforie, v dobré nála-
dě, která už vyprchala, jak ukazu-
je nynější jednání naší poslanecké
sněmovny o majetkovém narovná-
ní s křesťanskými církvemi.
Řekl jsem, že pohnutka k těmto
úvahám mi přišla z Bible. Náležitě
jsem si uvědomil, že její počáteční
kapitoly (Gn 1-11) jednají o světě,
nikoli o církvi. Adam a Eva a jejich
potomci nejsou Izraelci, jsou to
pohané, světáci. Bible tedy začíná
dějinami světa, ovšem v podivu-
hodné zkratce, z níž nelze vypsat
dějiny světa, ale lze z nich rozpo-
znat historický, dějinný pohled,
který Bibli už neopustí. Už v Jo-
sefových příbězích vystupuje fara-
onův úředník Putifar ve prospěch

Hebrejce Josefa. I sám farao se ne-
dobrovolně stává významným
hráčem ve vyjití Izraelců z Egypta.
Bůh vyvolil perského krále Cýra 
k tomu, aby povolil Židům v
Babyloně návrat domů a zvlášt-
ním dekretem r. 538 před Kristem
jim umožnil postavení nového
chrámu v Jeruzalémě. V Ježíšově
životě vystupuje svět v postavě
římského úředníka Piláta, jenž
společně s nejvyšší židovskou
radou vydá nevinného Ježíše na
smrt. Římské právo odhalilo svou
nesmazatelnou slabost. - V životě
apoštola Pavla hraje svět dvoj-
značnou roli, ale pozitivní vítězí
nad negativní. Díky římským sil-
nicím Pavel cestuje a přináší evan-
gelium tam, kde dosud nebylo
Ježíšovo jméno známo. Díky své-
mu římskému občanství se mohl
odvolat k císaři a zachránit si
život.
Všechny tyto příběhy dostatečně
ukazují, jak se dějiny světa nevy-
hnutelně stýkají s dějinami církve,
což by bylo zjištění dost banální,
kdybychom nepostřehli, že v
dlouhých staletích se světské ději-

O církevních a světových dějinách

Dokončení na str. 4



Tento renesanční myslitel se naro-
dil 200 roků po založení Karlovy
univerzity, 300 roků před revoluč-
ními událostmi 1848, 400 let před
komunistickým uchopením moci 
v naší zemi a letos máme 460 roků
od jeho narození ve městě Nola
poblíž Neapole. Tento článek lze
brát jako příspěvek k osmičkovým
výročím. Neznáme ani den, ani
měsíc, kdy přišel na svět, ale to
neznamená, že si toto kulaté výročí
nemůžeme připomenout také my.
Giordano Bruno už v osmnácti
letech vstoupil do dominikánského
řádu, svou vědeckou prací a svo-
bodným myšlením vzbudil velký
zájem inkvizice. Inkvizicí byl už ro-
ku 1232 pověřen právě jeho domi-
nikánský řád, ale po Tridentském
koncilu (1545-1563) předali katolíci
hlavní roli jezuitům. Před jejich slí-
děním po kacířích musel tento Ital
uprchnout z Říma a dvacet roků
prožil na cestách Evropou po růz-
ných univerzitách. Pro nás je zají-
mavé, že za římského císaře a čes-
kého krále Rudolfa II. (1552-1612)
pobýval Bruno také nějaký čas 
v Praze. Byl vynikajícím astrono-
mem, filosofem, spisovatelem. Ve
své práci navázal na Mikuláše
Koperníka (1473-1543), Poláka zřej-
mě českého původu, na jeho helio-
centrickopu soustavu1); to už byl
nepřijatelný objev jak pro římsko-
katolickou církev, tak i pro jeho
současníka Martina Luthera.
Církev se stále držela Ptolemaiovy
geocentrické soustavy2) a všemož-
ně ji bránila. Giordano Bruno po-
kročil dál než Koperník - už ani
Slunce není středem vesmíru, ves-
mír je nekonečný3). A tady je na mí-
stě citát z jeho díla: „ Existuje neko-

nečný vesmír, který je výsledkem
nekonečné Božské moci." Ve své
filosofii dospěl od monotheismu4) k
pantheismu5) a to snad dráždilo cír-
kev a inkvizici ještě více. Opět je-
den citát: „Příroda není nic jiného
než Bůh ve věcech." Necelé jedno
desetiletí před strašnou smrtí se
vrátil do Itálie. Byl udán, zatčen,
dlouho vězněn, mučen, souzen in-
kvizičním tribunálem a když neod-
volal, upálen v Římě na Campo dei
Fiori, dá se přeložit jako Květinové
náměstí. Když jsme před několika
lety navštívili Itálii, jeden mladý
salesián, sportovec, Čech žijící v Ří-
mě, s námi absolvoval soukromou
noční procházku Římem. Ukázal
nám, co se běžně turistům neuka-
zuje, mimo jiné také ono místo,
nyní zelinářské tržiště, kde byl
Giordano Bruno během oslav sva-
tého roku, po vyobcování ze „svaté
a neposkvrněné" církve, upálen.
Inkvizitoři prý prosili guvernéra 
v Římě za zmírnění trestu. Ve sku-
tečnosti pro jejich zaslepenost došlo
k upálení „zatvrzelého kacíře".
Kdyby odvolal, stejně by byl zůstal
doživotně vězněn jako Galileo
Galilei (1564-1642), rovněž zastánce
heliocentrismu, kterému později
bylo doživotí zmírněno na doživot-
ní domácí vězení. Mně to vše při-
padá, jako za heydrichiády, když
křičeli na atentátníky schované v
kryptě pravoslavného kostela Cyri-
la a Metoděje v Praze: „Vzdejte se!
Nic se vám nestane!"Nebo za totali-
ty sliby, že když uvěznění přiznají
vše, co je vyšetřovatelé naučili,
nepropadnou hrdelnímu trestu, a
přesto byli popraveni nebo strávili
množství roků v kriminále. Téměř
v každé rodině jsme se s touto

novodobou inkvizicí setkali. Až v
roce 1887 by-la na místě upálení
postavena socha v nadživotní veli-
kosti, kde je zpodobněn Giordano
Bruno jako řeholník s kapucí do
čela a na podstavci jsou medailony
„kacířů". Je tam vyobrazen český
reformátor Jan Hus, odsouzený
kostnickým koncilem k smrti upá-
lením v roce 1415, a anglický teolog
Jan Viklef, který sice zemřel v roce
1384 přirozenou smrtí, ale koncil v
Kostnici nařídil jeho kosti vykopat
a spálit. Další kacíř na památníku je
španělský lékař, právník a teolog
Miguel Servet; byl upálen v Ženevě
v roce 1553 z popudu Jana Kalvína
pro pochybnosti o Trojici. Na jed-
nom medailonu je Sierr de la
Rameé, pro změnu francouzský
humanista. Noční pohled na ztem-
nělou sochu nám zůstal dlouho v
paměti jako memento. Budiž ke cti
papeži Janu Pavlu II., že se v .roce
2001 omluvil za církev za smrt a
utrpení mnohých. Škoda, názor to
není všeobecný. 

Poznámky pro nás, kteří jsme
už ledacos zapomněli: 
1) Slunce je středem planetární sou-
stavy, kolem které obíhají planety.
2) Systém, v jehož středu je Země a
Slunce, Měsíc a planety ji obíhají.
3) Snad už tušil, že jsme součástí
galaxie Mléčná dráha a takových
galaxií jsou miliony. 
4) Monotheismus–víra v jednoho
Boha na rozdíl od polytheismu
(vícebožství), s náznaky v křesťan-
ství, který se k nám v kultech pro-
lamuje.
5) Příroda je totožná s bohem.

Jiří Novák

3ET-KJ

Giordano Bruno (1548 – 1600)
Za mřížemi a dráty
také trochu jinak
To je titul knihy ThDr. Jiřího Ottera, v níž vzpomíná na těžké chvíle v
nacistických věznicích a pracovních táborech za druhé světové války.
Spolu se svým otcem – farářem v Husově sboru v Plzni – byl v roce 1944
zatčen a odsouzen za poslouchání cizího rozhlasu. Oba prošli těžkými
výslechy na gestapu a byli odsouzeni k nuceným pracem v táborech v již-
ním Bavorsku. 
Jako vězeň pracoval student Jiří v továrně na výrobu tankových motorů.
Lágr nebyl velký – dva dlouhé dřevěné baráky, v jednom čeští političtí
vězni a v druhém italští zběhové spolu s vězni různých národností. Jiří
Otter mohl pracovat ve velkém skladišti, kde se po čase sblížil se svým
„magazínmeistrem", který mu ulehčoval práci a nechával mu občas něco
k jídlu a zmírnil tak jeho hlad. A co víc: umožňoval mu posílat dopisy do
Plzně a nechával ho brát si zbytky balicího papíru, na který mohl psát
poznámky do deníčku a krátké biblické úvahy. Jeho dalším příznivcem byl
i ředitel továrny - evangelík, který ho občas zaměstnal ve své teplé kance-
láři. A tak si mladý vězeň připadal jako onen vězeň Josef ve Starém záko-
ně, který došel přízně egyptského faraona. (Ředitel továrny se mu přiznal,
že je členem německé Vyznávající církve; a byl to také on, kdo opatřil
Jiřímu jako bohoslovci kapesní vydání německého Nového zákona spolu
s překladem žalmů.)
A tak se konečně dostáváme k tomu podstatnému, totiž k onomu podtitu-
lu „ ..také trochu jinak". Tam, kde může zaznít poselství evangelia, tam je
to opravdu jinak! Bratr Jiří si mohl po večerech a o nedělích číst Písmo a na
jeho základě si připravovat výklady pro malou vězeňskou „Nedělní
školu". Soustřeďoval kolem sebe každé nedělní dopoledne kroužek 10 – 15
vězňů a vykládal jim krátké aktuální biblické texty. Vléval jim do srdce
naději na vysvobození, jistotu Boží ochrany a přítomnosti v nejtěžších
životních situacích. Tak mohlo biblické poselství zasahovat do jejich srdcí,
zvláště pak i o Štědrém večeru.
Nakonec se zbídačelí a hladoví vězňové dočkali posledních dnů války,
kdy byli před postupující americkou armádou transportováni v pochodu
smrti do ženské věznice v Aichachu a tam posléze i osvobozeni. Po děkov-
ných bohoslužbách připravil náš osvobozený vězeň - spolu s dr. M.
Horákovou z osvobozené ženské věznice - společný návrat do vlasti.
Kniha končí vděčnými vzpomínkami na kontakty s americkými osvobo-
diteli doma v Plzni. Nejsou zapomenuti ani Němci, kteří se nebáli Jiřímu
jako vězni pomáhat ulehčit jeho nesnadný úděl.

Prof. Slavie Radechovská

Chápu obavy rodičů vysílajících své prvňáčky „do světa": Aby se v něm
neztratili, a aby v něm neutrpěli škodu. Sám jsem býval rodič. Otázkou je,
zda situace je tak vyhraněná, jak autor naznačuje. Zda ovečkami jsou a
zůstanou skutečně právě NAŠE děti - a zato ti OSTATNÍ,- hrůza povědět.
A zda řešením je útěk do izolace ... když se nelze vyhnout otázce :„a co pak
dál?"
Myslím, že děti mají být uváděny mezi ostatní děti ve svém vlastním dět-
ském věku. A že už malé děti mají vědět, poznat a zažít, že venku občas
prší. A mají na to být od rodičů i připraveny, i vyzbrojeny. Rodičovskou
pozorností, zájmem, sledováním - i jejich moudrostí a upřímností. Sám
jsem zde zklamal.
Myslím si dále, že ten svět kolem je i naším světem,- v dobrém i ve zlém. Je-
li svět kolem zlý nebo příliš zlý, je to nutně i naše vina. Naším odstupem,
naším nezájmem, naší leností, naším povyšováním, naším vlastním chová-
ním. Vzděláváme se ve svém rodičovství? Jak a o čem se svými dětmi hovo-
říme? Jaká je naše spolupráce se školou? Jaký je vůbec náš zájem o místní
školství? Jak se zajímáme o místní úřady a jejich obsazení? Jakou politicko-
výchovnou a vzdělavatelnou filosofii ve státě podporujeme? Jak podporu-
jeme instituce pečující o mimoškolní čas dětí a mládeže? Jakou úroveň mají
kroužky dětí a mládeže v našich sborech? Jaké jsou programy pro nedělní
školy? O čem a jak píší církevní časopisy pro děti a mládež?
Je toho mnoho, co se dá a má dělat. I když to jistě není snadné. Ale je to
snadnější i perspektivnější, než držet děti v církevních inkubátorech do let,
kdy nevyhnutelné konflikty reálného světa již nedokáží řešit. A přitom
zaručit, že právě NAŠE ovečky jsou skutečně ovečkami a že jimi také
navěky zůstanou. 

Ilja Herold
(K článku Pavla Mareše z čísla 27)

Recenze

Pozoruji tě každý den, ty lidská tros-
ko. Srdce mi usedá. Ty však možná
své neštěstí už necítíš. Tvým světem
se stala lavička na rušné křižovatce
velkoměsta, nedaleko nádraží a hos-
pody za rohem. Čert ví, kde bereš
peníze na své lahváče...
Žasnu nad tvou vytrvalostí, se kte-
rou trávíš své jednotvárné dny. Jsou
nabité letním sluncem, horkem,
smogem. A ty, v úžasné, ležérní, str-
nulé póze se hodinu za hodinou
opékáš na žhavém slunci. Tvoje
kůže je spálená, hnědá, ošlehaná.
Dnes jsi měl na sobě nové šaty.
Kdopak ví, kdes je našel. Snad se
kdosi ustrnul a daroval ti je, poně-
vadž ty bys těžko obcházel popelni-
ce a sbíral odložené šatstvo, které na
ně někteří útlocitní lidé pokládají.
Navzdory frajerské póze totiž, s jed-
nou nohou na lavičce a podepřen o
loket ruky, chodíš jako tučňák. Jakási
nemoc tě ujídá, avšak žádný lékař o
tebe nepečuje. Den ode dne je to
horší, ta tvoje ťapavá, kolíbavá
chůze, při které se zastavuješ kaž-
dých deset krůčků. Pak se ohlížíš a
dělá to dojem, že na někoho čekáš,
že se velice zajímáš o to, co se za
tebou děje. Že sleduješ projíždějící
automobily. Ty ale jen nemůžeš, ty
odpočíváš, protože tvá chůze je utr-
pením. Když tě na tvé lavičce pře-
kvapí déšť, snažíš se co nejrychleji
ukrýt na nádraží se svými igelitka-
mi, ale obvykle to nestihneš...
Říkám si, co asi jíš. Že jsi živ pivem,
to je jasné. Za záchod ti slouží křoví
vedle lavičky. Je to dobré - nemáš to
daleko. Nemusíš po schodech a

nemusíš platit. S mytím si už dávno
neděláš starosti...Venku to s tvým
zápachem není tak zlé...
Jednoho dne už jsi tu nebyl, obyva-
teli lavičky na křižovatce, jednoho
dne zůstal tvůj "byt" prázdný. Za-
slechla jsem cosi v rádiu, že prý dva
mladíci v noci k smrti ukopali bez-
domovce. Že bys to byl býval ty, můj
příteli?
Nikdy jsi nepřišel žebrat k našim
dveřím. Jak jsi vnímal svět okolo
sebe? Pohřížen do pivního oparu
přežíval jsi den za dnem, nevadilo ti
parno a nemilosrdné slunce, ani řev
ulice. Možná, žes nevnímal ani rány
a kopance. Žiješ ještě, příteli? Žiješ
ještě, ty živá socho, která i v pozd-

ním večeru nehybně setrvávala na
lavičce, v houstnoucím šeru s ní ja-
koby srostlá?
Nedokázala jsem ti pomoci, byls tak
utlumen, že bys mi asi ani nerozu-
měl. Tvá řeč byla nejasná a mumla-
vá a zničená stejně jako tvá celá
osobnost. A přece jsi byl člověkem,
stvořeným k Božímu obrazu.
Politujme, lidé, politujme chudáka,
zlomeného člověka , anebo to něco,
co z člověka zbylo. Jak jsi skončil? Je
ti teď lépe? Koho to vůbec zajímá?
My zapomeneme, ale ty, Bože, neza-
pomeneš! Pamatuj, Bože, že jsme jen
stvoření, jen prach!

Renata Šilarová

Můj bezdomovec

Nemohla jsem věřit, že čtu názor
nikoli běžného, ale pravidelného
a významného přispěvatele naše-
ho týdeníku. Nedokážu pochopit
a nebylo vysvětleno, jak může
suverénní stát napadnout sám
sebe. Píše se o "náhlém podpisu",
a přitom jde o umístění základny
připravované několik let! Jed-
nání Polska jen potvrzuje, jak
oprávněné jsou obavy tohoto
bezprostředního souseda součas-
ného Ruska, jehož předchůdce si
už kus jeho území ukrojil. Jak
moudré bylo rozhodnutí malých
pobaltských republik osvobodiv-

ších se z dlouhé okupace spolu s
Gruzií a dalšími, chránit svou
suverenitu v NATO. Nebo to
snad byly „Spojené státy a jejich
imperiální politika", které si při-
vlastnily vedle východního Pol-
ska i kus Finska, Kurily, nikoli
nepodstatný kus Českosloven-
ska, svého spojence, a nyní pošil-
hávají po Moldávii, Ukrajině a
hlavně po Kavkazu?
"S hlubokým dojetím připome-
nuté oběti" (s danou situací ne-
související) „sofistikovaně" až
demagogicky podsouvají dojem,
jako by ti, kteří je ve svých pro-

hlášeních výslovně nepřipome-
nuli, si jich dostatečně nevážili.
Kdo si jich žel nevážil, byla v po-
slední době už prokazatelně
vlastní generalita, která je v mno-
ha případech hnala vědomě na
zbytečnou smrt. 
Prohlášení nejsou namířena proti
lidu Ruska. Ten má na ruskou
politiku formovanou osvědče-
ným příslušníkem KGB pramalý
vliv a lze jen doufat, že dojde ke
změně a lid Ruska přestane být
„obalamucován".
Ráda vzpomínám na někdy
bouřlivé debaty, které se vedly
kolem nedělního stolu naší širo-

ké rodiny. Diskutovalo se o kázá-
ní, politice, o čemkoli jiném a
každý z nás dospívajících hájil
hlasitě svůj názor. Toto hluboce
duchovní a přitom demokratické
prostředí nás vedlo k tomu, že
jsme se později nebáli formulo-
vat a nahlas vyjádřit svůj názor i
v době, která tomu naprosto ne-
byla nakloněna. 
Závěrem bych připomenula jed-
no arménské přísloví, národa,
který má s Ruskem své staleté
zkušenosti: „Jdi k Turkovi, ve-
zme ti život, jdi k Rusovi, vezme
ti duši."

Eva Žárská

Názory čtenářů
K reakci br. E. Vejnara (ET-KJ 25/2008)

O vlčcích a ovečkách



Bohoslužby

než billboard, vystřelující několik
slov. Církev se výjimečně a nerada
dává cestou barnumské reklamy,
proto také nebude našim politickým
představitelům vymlouvat, aby do
Číny jeli, když je halasně nezve do
kostela.
Nárok, který je obsažen v křesťan-
ství, vyslovujeme určitě, ale tiše, aby
bylo všem zřejmé, že nemá nic spo-
lečného s ideologiemi, které se
nechtějí vzdát násilí. Ten nárok se
opírá o druhořadou skutečnost, že
není na světě národa, žádné civiliza-
ce, která by neměla ponětí o Bohu.
Ta prvořadá skutečnost záleží v tom,
že Bůh se zjevil v Izraeli a jenom v
něm. Jistě jste tak jako já s tím náro-
kem narazili. Mluvíte s lidmi o
Bohu, ale brzy dáte najevo, že mlu-
víte o Bohu, který má jediného Syna

a jeden starý a nový lid, církev Ježíše
Krista. Oni hned namítnou, že jsou
tu přece také velká orientální nábo-
ženství a za všechny jejich zastánce
jmenují ušlechtilého dalajlámu.
Starý zákon a Ježíš i jeho apoštol
Pavel o nich vědí, nepopírají je, ale
jejich bohy píší s malým b. Kdo se s
nimi seznámí v jejich svatých kni-
hách, jen těžko se ubrání poznání, že
obsahují pozoruhodnou melanž, v
níž se utopí nejeden náboženský
turista dřív, než nalezne cestu zpět
domů - melanž s pěknými prvky
náboženskými i mravními, ale i
mytickými, kultickými a magický-
mi. Jen zřídka vážnému badateli
poskytnou čas, aby od malých bohů,
jichž je mnoho, postoupil k poznání
skutečného, živého Boha. Tudy cesta
nevede.
Náboženská zkušenost světových

náboženství nepostupuje a nevede k
poznání živého Boha dějin, Boha
svatého a milosrdného, který se
předběžně zjevil v Izraeli a definitiv-
ně v Ježíši Kristu, který nepřišel, aby
si dal sloužit a aby se dal oslavovat,
ale stal se služebníkem všech. V tom
získal prvenství a slávu u Boha.
Svým ponížením a smrtí prokázal
všem lidem lásku a daroval jim
odpuštění a život. Nevídaná a neslý-
chaná cesta ke slávě. Nikomu se
nechce tudy jít, ale jiná není.
Pupek světa se nebude jmenovat
Washington ani Peking, Karlovy
Vary ani Cannes, ale Nový Jeru-
zalém (Zj 21,2). Ježíš Kristus povolá
všechny národy před svůj soud 
(Mt 25,31nn), ale nejprve svou církev
(1 P 4,17).

Josef Veselý

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-

Pupek světa Inzerce

PRAŽSKÝ SENIORÁT - STŘEDNÍ ČECHY

Českobratrská církev evangelická

BENEŠOV U PRAHY, 256 01; Ne 10.00
Husova 656, f Tomáš Trusina

BEROUN, 266 01; Ne 9.45
Husovo náměstí 43/30, f Dagmar
Ondříčková

DOBŘÍŠ, 263 01; Ne 10.00
Husova 1556, f Samuel Hejzlar

HOŘOVICE, 268 01; Ne 9.30
Valdecká 408, f D. Dušková -
Havlíčková

HVOZDNICE, 252 05; Ne 9.30
Hvozdnice č. 125, f Vendula Kalu-
sová

KLADNO, 272 01; Ne 9.00
gen. Klapálka 37/1394, f Daniela
Brodská

LIBČICE NAD VLT., 252 66; Ne 9.00
5. května 66, f Dana Rotkovská

SEDLEC – PRČICE, 257 92; Ne 8.00
K. Burky 150, a Tomáš Trusina

SOBĚHRDY, 256 01; Ne 10.00
Soběhrdy č. 21, f Petr Turecký

ŠKVOREC, 250 83; Ne 9.30
Husova 133, a Elen Plzáková  

Církev bratrská

KLADNO, 272 01; Ne 10.00 
Víta Nejedlého 1503, Daniel Kaleta 

NERATOVICE, 277 11, Ne 10.00
misijní sbor, Vojtěšská 1219, Petr
Grulich

RAKOVNÍK, 269 01; Ne 9.00 
Vysoká 195, Petr Šimmer

VLAŠIM, 258 01; Ne 10.00  
misijní sbor, Spolkový dům, Palac-
kého n. 7, Jan Lukl

Evangelická církev metodistická

KLADNO, 272 01; Ne 10.00
Milady Horákové 1526 (modl.
CASD), Daniel Hottmar

Pozvánky
POZVÁNKA NA SJEZD

KOSTNICKÉ JEDNOTY – SDRUŽENÍ
EVANGELICKÝCH KŘESŤANŮ, O.S.

Znovu zveme členy, přátele a zá-
jemce na sjezd Kostnické jedno-
ty, který byl ohlášen na sobotu 
8. listopadu od 13 h v malém sále
v přízemí Evangelické církve
metodistické Ječná 19, Praha 2.
Na programu je: 
* Biblický úvod  - Miloš Šolc
* Smíšený pěvecký sbor CASD
Praha, Vinohrady
* Přednáška – T. G. Masaryk a Fr.
Urbánek. Příspěvek k 90. výročí
vzniku republiky -  Dr. Jan Ště-
pán
Sjezdový program – zprávy, roz-
prava, návrhy.
Předpokládaný konec v 16 h.

Na setkání se těší 
předsednictvo KJ

* * *
POZVÁNKA NA VÝSTAVU

Vážení, dovoluji si vás pozvat na
svou první malou fotovýstavu, spo-
jenou s trochou (mé) poezie a Bo-
žím Slovem. K vidění je v knihku-
pectví Brána, Ječná 19, Praha 2. Lze
přijít kdykoli v době otevření do 17.
10. 08 v pondělí až pátek. Okolo 17.
10. bude výstava přeinstalována a
vystavovat bude moje žena Micha-
ela. Těším se na vás, na vaše reakce
a doufám, že vezmete užitek du-
chovní i estetický, nebo vás výstava
prostě jen potěší a povzbudí. Uví-
tám jakékoli náměty na zlepšení. 
S pozdravem Martin Voráč

* * *
SEZNAMOVACÍ POBYT

HERLÍKOVICE V KRKONOŠÍCH
28. – 30. 11. 2008

Milí přátelé, nabízíme Vám mož-
nost účasti na dalším seznamova-
cím pobytu v Krkonoších Horský
domov ČCE, který je určen pro ne-
zadané křesťany, kteří hledají svého
životního partnera. Pokud se chcete
přihlásit, je třeba napsat formou
krátkého dopisu svůj věk, stav, cír-
kev, do které patříte a stručně popiš-
te, jak jste se stal-a křesťanem. Toto
je třeba poslat na naší adresu nebo
na E-mail nejpozději do 13. 11. 2008.
Pokud použijete obálku, je třeba
přiložit 2 známky na dopis. Na neú-
plné přihlášky nemůžeme brát zře-
tel, proto věnujte pozornost jejímu
napsání. 
Pokud se na pobyt přihlásí někdo,
ke komu nebude věkově přiměřený
protějšek, samozřejmě na to pře-
dem dotyčného upozorníme .
Každému přihlášenému odpovíme.
V případě dotazů se obracejte, pro-
sím , telefonicky. Pobytu se obyčej-
ně účastní lidé ze sedmi různých
církví.  Cena pobytu je 1200 Kč. 
Kontakt: Petr + Jovanka Rýglovi,
KS Jičín, Jarošovská 225, 506 01, 
tel.: 724 440 391, 
e-mail: jovka.petr@tiscali.cz 

Petr + Jovanka Rýglovi
* * *

SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA
V sobotu 11. října se koná v 15 h
slavnostní bohoslužba s vysíláním
osmi letošních absolventů Evan-
gelikálního teologického seminá-
ře a dalším doprovodným progra-
mem. Více informací na 

www.etspraha.cz

EVANGELICKÝ TÝDENÍK - KOSTNICKÉ JISKRY
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Dokončení ze str. 1

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
Hledáme pro našeho mírně han-
dicapovaného syna (24) seznáme-
ní s dívkou podobného osudu, k
vzájemnému dopisování a setká-
vání. Uvítáme zájem o cyklistiku,
hudbu, literaturu, přírodu. Zn.:
Naděje pro dva. 

č. 30
Hesla Jednoty bratrské 2009, 45
Kč (od 10 ks 35 Kč); objednávky:
hesla@dulos.cz, SMS:607726481

č. 31

ny objevují jako pomahači církev-
ních (Božích) dějin, hlavně však - a
v tom je jejich hlavní smysl - že se
účastní Božího záměru přivést
všechny děje, ať v církvi nebo ve
světě, do Božího království. Jinak
jsou dějiny světa dějinami tragic-
kých omylů.
Upadl jsem do snění - zdálo se mi,
že svět by měl po dvou strašných
válkách hledat nový vztah k církvi
jako spolucestující v jednom vla-
ku. Ten už měl tolik strojvůdců,
kteří přivedli svět do katastrofy! A
sen pokračoval: je na čase uznat,
že svět a církev mají jednoho Pána

a vůdce, Ježíše Krista. Najednou
jsem se probudil. Vrátil jsem se do
skutečnosti a pomyslel na dlouhé
dějiny, v nichž církev a svět vystu-
povaly jako konkurenti v boji o
moc. Dosud mezi nimi panuje
nedůvěra, bojí se jeden druhého.
Vyřadit církev z tohoto vztahu,
zničit ji, jak se o to pokoušely v
naší době některé státy, se ukázalo
jako neschůdné. Církev vytrvala
přes všechna pronásledování. Je tu
i se svými dějinami, mimo něž
nemůže být Bůh poznán! Podě-
kujme za ni Bohu. Jaký by to byl
svět bez Boha, bez církve - hrůza
pomyslet. Vyřadit svět je myslitel-

né toliko v mysli (církevních) fana-
tiků, jinak nemyslitelné. Pokud jde
o jeho dějiny, shledáváme, že jejich
nejtajnější smysl je totožný s ději-
nami církve: vyhlížet Boží králov-
ství, kdy Bůh bude úplně vlád-
nout a sdílet se s lidmi. Bůh je
Bohem všech národů, řídí je svým
způsobem, který nám uniká a
vede je všechny k věčnému cíli.
Tak věříme se svou církví a tak
doufáme přes všechny její chyby a
omyly, přes její nevěrnost. Bůh
není s církví totožný. Jemu patří
všechna sláva.

Josef Veselý

O církevních a světových dějinách
Dokončení ze str. 2

Je pochopitelné, že faráři odcho-
dem do důchodu zmizí z povědo-
mí členů sborů. Vzpomene na ně
zpravidla jen starší generace.
Snad s láskou a díkem, že vyko-
nali kus dobré práce v církvi, že
byli dobrými zvěstovateli Slova a
pastýři jim svěřeného stáda.
Na manželky farářů a zvláště na
vdovy po nich si moc nevzpome-
neme. A přitom ty často nenápad-
né ženy dovedly mistrně doplnit
práci svých manželů ve sboru,
uměly pohostinně otvírat dveře

far a s úsměvem přivítat hosty.
Někdy také napravit to, co farář
udělal nedobře.
Rád zpívám Šebestův 68. žalm
„Když Bůh v své moci povstane".
Praví se tam: „On je vdov mocný
ochránce, jich před nátiskem
zastánce, Bůh v svatyni své sva-
té." Nejste zapomenuty, milé vdo-
vy, myslí na vás sám svatý Hos-
podin a ochraňuje vás.
Vzpomínáme na ty z vás, které
překročily práh věčnosti cestou
za svými manžely, v květnu Jar-

mila Zátorská, v srpnu Lydie
Vojtěchovská. Myslíme na nej-
starší z vás, na PhDr. Evu Pellaro-
vou, na Věru Slámovou, které je
už letos 95 let. Vzpomínáme i na
letošní mladší jubilantky Magda-
lenu Horkou, Květoslavu Klaso-
vou, Jarmilu Kučerovou a další.
Editha Gyengeová, vdova po bis-
kupovi reformované církve v Ra-
kousku a zakladateli Oberwart-
ské konference, oslavila v srpnu
85. narozeniny.

Miroslav Frydrych

Pamatovat na vdovy po farářích

Liturgickou hudbu si jako téma
podzimního studijního setkání zvo-
lili příznivci evangelické iniciativy
Coena. Uskuteční se 16. - 18. října
2008 v kostele sv. Ducha v Novém
Boru na Českolipsku. Tradiční pod-
zimní setkání evangelické liturgic-
ké iniciativy Coena se bude letos
věnovat problematice bohoslužeb-
né hudby. Účastníci budou mimo
jiné debatovat o zpěvníku jakožto
knize, která si v církvi zasluhuje po
Bibli největší pozornost. Hlavním
hostem proto bude Miloslav Ester-
le, vedoucí pracovní skupiny, která
z pověření Českobratrské církve
evangelické tvoří nový evangelický
zpěvník. Ekumenický pohled na
věc doplní Jiří Kub, místopředseda
Společnosti pro duchovní hudbu,
svým příspěvkem o hudbě v řím-
skokatolické liturgii. Nebude chy-
bět ani přednáška Martina Grom-
biříka o gregoriánském chorálu.

Program jako obvykle zarámuje sla-
vení modlitby denních dob a eu-
charistická liturgie. Na setkání jsou
zváni zájemci z evangelické církve i
ekumeny.
Akce se koná v kostele sv. Ducha 

v Novém Boru na Českolipsku. Ten
byl po čtyřiceti letech celkově zre-
konstruován a 8. května 2008 znovu
posvěcen. Ekumenicky ho využíva-
jí místní křesťanské církve.
Program a informace pro účastníky
jsou k dispozici na webu iniciativy: 
http://coena.edunix.cz

Karel Šimr

V Novém Boru se budou 
věnovat liturgické hudbě

V č. 23-24 mne zaujaly hned tři články (nebo poznámky), o nichž si myslím, že
by měly být zaslány spíše jiným médiím. Jde o: 
Kdosi se do Husa zapletl
Kolik klášterů zpustošili v naší zemi husité
Ad Církve (proč velké C?) k poslanecké komisi.
Nemám nic proti tomu, aby byly otištěny i v našem tisku, myslím však, že dale-
ko potřebnější by bylo obrátit se přímo na televizi – v dvou prvních případech,
v tom třetím snad na příslušné poslance a možná rovnou na představitele KSČ.
Možná se tak stalo, pak se ráda omluvím, ale obracet se jen na čtenáře ET-KJ,
kteří mají asi stejné názory jako autoři, mi připadá jaksi neefektivní. Ledaže by
někdo z nich těm kompetentnějším sám napsal.
(Už jsem to párkrát udělala - dříve k různým problémům; někdy z toho něco
vzešlo, jindy ne. Ale za pokus by to určitě stát mělo. V prvé řadě autorům zmí-
něných příspěvků nebo snad přímo redakci ET-KJ.)

Hana Najbrtová, Myslibořice

Kompetentnější adresáti


