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Ze Sodomy a Gomory doléhá k
nebi zoufalý křik utištěných a zot-
ročených. V podobě dvou poslů se

proto Hospodin sám vydává na
inspekční cestu k Sodomě. Jako by
nechtěl dát jenom na to, co se do-
slechl. Chce se osobně a zblízka
přesvědčit, jak je tomu v Sodomě
se spravedlností a právem. Jestli je
tomu ovšem skutečně tak, jak
dává tušit ono úpění, je po městě
navždy veta. O své vlastní vůli
odhaluje Hospodin Abrahamovi
nejbližší budoucnost Sodom-
ských. Odkrývá před ním svoje
úmysly a svoje soudy. Abrahám
tak není trpně odsouzen do role
pasivního pozorovatele Božích
záměrů. Ten, v němž mají být po-
žehnány všechny národy země,
stojí před Hospodinem a za zka-
žené město se přimlouvá. Nazna-
čuje, že budoucnost není vůbec
daná, ale že závisí na našem jed-
nání. Bůh z nás chce mít společní-
ky na svém díle, až po onu mož-

nost mluvit do něj. Abraham
neobhajuje Boží jednání ani se
naopak nestaví do role zbožného
mravokárce. Jeho nasazení je na-
sazením pro druhé, i když pro tak
problematické a evidentně zkaže-
né město. Nejde mu dokonce ani
jen o počet spravedlivých, ale
vlastně o záchranu všech bez roz-
dílu: Nezahladím je ani kvůli deseti.
Jde ve smlouvání s Bohem až do
krajnosti. Licituje, zápasí, při-
mlouvá se. Solidárně se zasazuje v
nahlášené záhubě za svého „bra-
tra", a to tak, až mu v tom i sám
Hospodin dá za pravdu. S důvě-
rou ve spravedlnost toho Jediného
Spravedlivého smíme se i my z
pouhé milosti vytrvale přimlou-
vat za všechen svět bez rozdílu.
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redaktor ET-KJ

Evangelický
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Poselství k 23. neděli po sv. Trojici

Vy si také pamatujete z mnoha slov,
která jste zaslechli během dne, jen
některá, která vám z nějakého důvo-
du uvízla v paměti. V celém životě
jen několik z nich stojí za zapamato-
vání. V mé paměti jich zůstalo
opravdu jen několik. Jednou v sobo-
tu večer, to už jsem měl připraveno
nedělní kázání, šel jsem se projít po
našem náměstí. Po několika krocích
slyším naříkavý hlas, muž se vracel
z nedaleké hospody a pomalu a zře-
telně opakoval: "Jaký to má smysl?"
Neměl bych poslouchat opilce? Tak
jsem se také nejprve tázal, ale hned
jsem si vzpomněl, že z úst nemluv-
ňátek (Mt 21,16) a z kamení (Abk
2,11; L 19,40) máme očekávat slova a
otázky, které dospělý střízlivý člo-
věk drží pod pokličkou.
"Jaký to má smysl?" To je ta otázka,
kterou básník raději rázně smetl ze
stolu: "Žiju, protože dýchám." (V.
Nezval) Pyšný, lehkomyslný člo-
věk odmítne ptát se po smyslu
života, stačí mu, že žije. Nakonec tu
otázku utopil v alkoholu. Dnes už
jsou po ruce rychlejší prostředky,
jimiž i jiní než básníci utopí nejen
otázku, ale i sami sebe. Mrtví se pak
už netážou. 
Zjevení, jehož se nám dostalo od
Boha v Písmu Starého a Nového zá-
kona, odpovídá na otázku po smys-
lu všeho stvoření, včetně smyslu
mého života, tak uspokojivě a prav-
divě, že můj rozum ani mé srdce
nehledají odpověď u lidí ani u od-
borníků. Písmo mi sděluje, že Bůh
stvořil vše a člověka zvlášť. Svět a já
tu nejsme náhodou, ale podle Boží
vůle. Bůh to tak chce. Slyšíte, jaká to
síla a vůle je základem všeho i
mého bytí a života každého člově-
ka. Jsme Boží vlastnictví! Ale z to-
hoto domova utíkáme za svobo-

dou, abychom byli sami svoji. Z
této svobody, která je otroctvím,
vycházejí naše nářky: Jaký to všech-
no má smysl? Navzdory všem nář-
kům, navzdory všem hlubokým
pocitům marnosti a prázdnoty
života Bůh tyto zoufalce, nás, volá,
abychom si uvědomili, čí jsme.
Potom už v našem životě radostněj-
ší události nebude! Bůh na tu nej-
zoufalejší otázku odpověděl milostí
a pravdou, odpuštěním a životem. 
Sluší se upozornit, že tuto odpověď
neposkytuje člověku Starý zákon.
Ten spíše nechává tu otázku zazní-
vat vždy s novým aktuálním důra-
zem, aby neupadla mezi banality.
Odpověď v plnosti přináší Nový
zákon: Slovo, skrze něž a pro něž

bylo všechno stvořeno, se stalo
tělem a přebývalo mezi námi, Ježíš
Kristus. V něm a skrze něho Bůh
zjevil a daroval všemu stvoření
svou lásku a svou milost. Evangeli-
stovi Janovi se podařilo vyjádřit
vztah Starého zákona k Novému
zákonu dvojicí: Zákon, přisouzený
Mojžíšovi, a Milost a Pravda, jejichž
nositelem je Ježíš Kristus. Slovo,
které bylo při počátku, uvádí tuto
dvojici v jeden celek. Starý ani
Nový zákon neobstojí každý samo-
statně. Jiná zkratka, ošidnější, pro-
tože není pro ni přímá opora v
Písmu, označí Starý zákon za zjeve-
ní Boží moci a Nový zákon za zje-
vení Boží lásky.

Finiš blížících se voleb amerického prezidenta nám přináší nepře-
berně zpráv více i méně podstatných, jež nám vykreslují oba hlav-
ní kandidáty i adepty viceprezidentství do nejroztodivnějších
detailů. Z té záplavy vyčnívají informace související především s
krizí finančnictví, jež se přelévá do celého světa. My však budeme
věnovat pozornost především náboženskému profilu uchazečů. Věc
v USA velice důležitá a rozhodně ne v poslední řadě. Po Obamovi
přichází na řadu John McCain. 
A odpověď hned na prvou, základní otázku, není vůbec jednodu-
chá. K jaké církvi vlastně John McCain patří? Svým původem, po
rodičích, do anglikánské episkopální církve. Velkou pozornost
však vyvolal poutí k Madoně Guadelupské v doprovodu presiden-
tova bratra Jeba Bushe, dřívějšího floridského guvernéra, který
konvertoval k Římskokatolické církvi. Ostatně po poslední návště-
vě prezidenta ve Vatikánu je nasnadě se ptát, zda se i v jeho přípa-
dě něco podobného nepřipravuje po skončení jeho volebního
období. Pokud jde o McCaina, zřejmě se nejednalo jen o zhlédnutí
„turistické atrakce". McCain měl evidentní, spirituální zájem na
této pouti, když přijal požehnání od vůdčího kněze, hlavního čini-
tele tohoto poutního místa, které údajně navštíví ročně 18 - 20 mili-
onů poutníků, čemuž odpovídá návštěva 50 000 katolíků denně. K
soše Mariině položil kytici bílých růží. - Historie poutního místa se
odvíjí od roku 1531. Pokřtěný indián Juan Diego měl údajně vidění
Marie (tmavé pleti) v podobě skvoucího obláčku. Přejný vztah, jak
se zdá, k mariánské úctě mohl sice rozšířit McCainův „náboženský
potenciál", ovšem zároveň mohl zpochybnit jeho integrující roli na
protestantské straně. Původem v episkopální církvi, posléze nav-
štěvující bohoslužby v kostelích jižních baptistů, nejčastěji ve
Phoenixu; přitom nebyl pokřtěný v dospělosti. McCain na jednom
mítinku, kde byl společně s Obamou, rozhodně potěšil římské
katolíky i konzervativní protestanty, když prohlásil, že dítě má lid-
ská práva od okamžiku početí. Obama nechtěl překročit své kom-
petence, pokud by měl definovat moment vzniku lidské bytosti, a
vyjádřil se ve prospěch zodpovědných matek ve svízelných situa-

Válečný veterán John McCain 
prezidentem? (I)

Proč bychom se netázali?

ZAOSTŘENO DO DÁLKY

AKTUALITA

Archivní vína skladovaná porůz-
nu po světě jakožto vína z roku
1945 přesahují co do objemu cel-
kovou produkci vína (i úrodu
hroznů) z dotyčného roku! Tak zní
seriózní (autoritou jistého vyšetřo-
vacího orgánu podložená) infor-
mace, k níž se lze dostat při brou-
zdání po internetu.
S rozvojem techniky se zdokona-
luje též padělatelství. Šejdíři dnes
dokáží věrohodně napodobit i
starší sklo, láhve apod. Vínozna-
lectví je oborem jednak hodně spe-
cializovaným, jednak oborem s
nezanedbatelnou subjektivní slož-
kou. Laik má sotva šanci poznat,
kdy jej domnělý expert vodí za
nos a takříkajíc opíjí rohlíkem

(„interesantní buket, dámy a pá-
nové…"). A nejeden zbohatlík
žádá (byť to tak výslovně nefor-
muluje) od vrchního jediné: pitivo
s patřičnou etiketou, jehož horent-
ní cenou vytře spolustolovníkům
zrak… Tím vším vysvětlují odbor-
níci úvodem zmíněný nález.
Snad si některý z internetových
surfařů nad citovanou zprávou
vybaví písničku, která se po sdru-
ženích evangelické mládeže zpí-
vala ještě hluboko v době předin-
ternetové. Totiž písničku o svatbě
v Káni, kde se mimo jiné zpívá:
„… a jak času přibejvá, / to horší
se nalejvá …"

František Schilla

A jak času přibývá…

Dokončení na str. 2

Dokončení na str. 4

Pozadí svatby v Káni umocněně aktuální
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VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ EVROPSKÉ KŘESŤANSKÉ ENVIRONMENTÁLNÍ SÍTĚ
Ženeva – CEC. „Rizika související s klimatickou změnou od roku 2001 dra-
maticky vzrostla ... církve mohou přispět k řešení tím, že přinesou změny
v životním stylu a ve vzorech chování," řekl účastníkům 7. Valného shro-
máždění Evropské křesťanské environmentální sítě (ECEN) profesor Jean-
Pascal van Ypersele, laureát Nobelovy ceny z roku 2007.  
Valné shromáždění křesťanské environmentální sítě, která je napojena na
Konferenci evropských církví, se konalo 24. – 28. září nedaleko Milána 
v Itálii. Bylo zároveň oslavou 10. výročí existence environmentální sítě a
její služby pro činnost církví v péči o Boží stvoření v Evropě.  
Tématem shromáždění, kterého se zúčastnilo 100 delegátů z 27 evrop-
ských zemí, bylo „Skutečná výzva klimatické změny".  Závěrečné prohlá-
šení podtrhlo, že „kořeny lidského ničení životního prostředí je třeba hle-
dat nejen v samotných skutcích, ale v postojích, které jsou  v nás hluboce
zakořeněny. Lidské bytosti si potřebují vybudovat vztah s okolním svě-
tem, který by nebyl založen jen na čistě využívajícím a tržním principu."

KARDINÁL KASPER VYZÝVÁ KATOLÍKY, ABY STUDOVALI LUTHERA
Frankfurt/Wittenberg – ENI. Římští katolíci se mohou poučit od protes-
tantského reformátora 16. století Martina Luthera, doporučuje nejvyšší
představitel Papežské rady pro napomáhání k jednotě křesťanů, kardinál
Walter Kasper. Vyjádřil se tak v interview pro noviny Frankfurter Allge-
meine Zeitung krátce před zahájením 10leté série akcí, které vyvrcholí v
roce 2017 pětistým výročím evangelické reformace. 
Kardinál Kasper povzbudil v interview katolíky ke čtení Lutherových ko-
mentářů k Bibli a jeho „písní plných duchovní síly". Kardinál také řekl, že
doufá, že se protestanté vrátí k víře Martina Luthera, kterému by se určitě
nelíbily dnešní liberální tendence.  
Evangelická církev Německa (EKD) zahájila 21. září Lutherovu dekádu
slavnostními bohoslužbami v zámeckém kostele ve Wittenbergu, kam
Luther poprvé přišel před 500 lety v roce 1508 a kde podle tradice 31. října
1517 přibil 95 článků proti odpustkům, což se považuje za datum začátku
reformace. Slavnostním kazatelem byl biskup Mark Hanson, prezident
Světového luterského svazu.

RUSKÉ ZVONY SE PO VÍCE NEŽ TŘIČTVRTĚ STOLETÍ VRÁTILY
MOSKEVSKÉMU PATRIARCHÁTU
Moskva – ENI. Ruský prezident Dmitrij Medvěděv měl jako první tu čest
zazvonit na sadu cenných zvonů po jejich návratu z Harvardské univerzity
v USAdo kláštera Danilov, který je sídlem Moskevského patriarchátu Ruské
pravoslavné církve. 18 zvonů strávilo v USA desítky roků. Po bolševické
revoluci v roce 1917 je sovětská vláda v roce 1930 předala jako staré odpa-
dové železo americkému průmyslníku Charlesi Cranemu. Crane zakoupil
zvony, aby je zachránil před roztavením, a daroval je Harvardské univerzi-
tě v Cambridge v americkém státě Massachusetts. Tam se zvuk jejich zvo-
nění z věže stal jedním z nejznámějších typických místních tónů.

SVETOVÁ RADA CIRKVÍ PREDĹŽILA FUNKČNÉ OBDOBIE SAMUELA KOBIU
Ženeva – WCC. Exekutívny výbor Svetovej rady cirkví na svojom stretnu-
tí minulý týždeň v Lübecku oznámil svoje rozhodnutie predĺžiť zmluvu 
s reverendom Samuelom Kobiom, súčasným generálnym tajomníkom
Svetovej rady cirkví, dovtedy, kým sa pozície neujme nový generálny
tajomník. Nového generálneho tajomníka zvolí Centrálny výbor rady na
stretnutí v septembri 2009 v Ženeve. Reverend Samuel Kobia oznámil vo
februári tohto roku na stretnutí Centrálneho výboru, že sa nebude uchád-
zať o potvrdenie vo funkcii generálneho tajomníka v novom volebnom
období.

Ekuména vo svete 40 /2008

Od autosugesce vrcholových spor-
tovců až k černošským spirituá-
lům se pohybuje Arnd Brummer,
když hledá, k čemu by přirovnal
některá předvolební hesla. 
Až příliš často, jak konstatuje, není
voličstvu zcela jasné, zda se politik
s pozitivními proklamacemi obra-
cí sám na sebe, nebo na veřejnost.
Pochyby jímají šéfredaktora ně-
meckého protestantského měsíční-
ku Chrismon třeba nad heslem,
jímž formuluje obecný cíl změny
ve společnosti nejmenovaný ame-
rický prezidentský kandidát: „Yes,
we can." (převedeno do předvo-
lební češtiny: „Dokážeme to!")
Kdo je míněn oním „my (we)"? Jak
však ukazují spirituály i texty
písní z hnutí za občanská práva,

mohou však být podobná sebeu-
tvrzovací sdělení vposledu zastře-
nou formou modlitby. V tomto
duchu také chce Brummer slovům
nejmenované německé političky o
tom, že ona je političkou věrohod-
nou, která prý co dnes řekne, to
zítra učiní, rozumět jako prosbě:
„Bože, prosím Tě, abych zůstala
věrohodnou a učinila zítra to, o
čem dnes hovořím. A nenech mě
na holičkách, když to nedokážu!"
Pozadu za vtipným šéfredaktoro-
vým fejetonem nezůstávají v letoš-
ním desátém čísle Chrismonu ani
další příspěvky. Upozorněme
zejména na sloupek, v němž bis-
kupka Margot Kässmannová upo-
zorňuje, že ruku v ruce s globali-
zací hospodářství má jít také glo-

balizace našeho spolučlověčenství
(mrzák polehávající v prachu
indické ulice je, zdůrazňuje Käss-
mannová, též naším bližním), a na
humorné básničky z prostředí
nemocniční mašinérie z pera Bru-
na Pockrandta („deset služebníč-
ků na klinice / chtělo sloužit ne-
mocným, / jeden z nich byl exter-
ně pronajat (outsourcován) / a
zbylo jich jen devět …"). 
Stručný výběr z desátého čísla
Chrismonu zakončeme slovy Ma-
reike Falletové, která katolického
praktika z oblasti duchovní péče o
nemocné a jeho nevšední básnic-
kou tvorbu čtenářům Chrismonu
představuje: „Smíchem odnímá-
me smrti moc. Alespoň nakrátko."

František Schilla

Z církví u nás i ve světě Proklamace a pokora

Vyvstávající či vynořující se
hnutí nové církve – tak by se
dalo nazvat hnutí, které se už i u
nás od 90. let minulého století
ohlašuje a které přichází z anglo-
amerického světa. Tam se obje-
vuje pod názvem The Emerging
church(-es). Lze očekávat, že k
nám bude více a více pronikat. O
co jde? Na co bychom se měli i 
v našich sborech chystat? V
mnohém nám toto hnutí připo-
míná už velmi známé jevy z naší
společnosti posledních desetile-
tí, ovšem zvláště v církevním
hávu se začíná jevit stále neoby-
čejnějším a pro mnohé zajíma-
vějším. Můžeme mluvit o vlně,
která se v našich sborech teprve
ukáže ve své působivé síle.
Základní rysy tohoto hnutí
popsal nedávno velmi dobře
David Novák v Křesťanské
revue 4/2008. Pro bližší sezná-
mení tedy doporučuji jeho člá-
nek. Já se omezím jen na nej-
stručnější charakteristiku tohoto
hnutí a budu k němu poněkud
kritičtější. 

Základní rysy
Asi nejhlubší zásada v tomto
hnutí je tato: nevést ostrou hra-
nici mezi církví a okolním svě-
tem. Církev by se prý měla při-
způsobit postmoderní době, ve
které se nacházíme. Zelenou do-
stává jen křesťanství poddajné,
tj. nepanovačné, neautoritativní,
humanistické, sekulární, bez šu-
pin starých tradic na očích. Nové
křesťanství už by prý mělo jed-
nou provždy rezignovat na kon-
trolu okolního světa, nemělo by
se ani pokoušet chtít vše vysvět-
lit. S tím souvisí jistá otevřenost
iracionalitě v této „nové" zbož-
nosti a ochota zbavit se snahy
všechno analyzovat a kategori-
zovat. Vysoce se cení jinakost
jako taková, takže jiný názor
jako by automaticky byl vždy už
lepší než ten náš. Dále se často
zmiňuje zásada nekritizovat pří-
liš rychle, ale spíše více naslou-
chat! Toto „křesťanství" se vzdá-
vá pozice výlučného nábožen-
ství a vyznání v něm pak nároku
na výlučné postavení uvnitř
rodiny křesťanských církví. Da-
leko víc se cení sociální aktivis-
mus – snaha pomáhat světu
kolem. Církev se tu zbavuje své
institucionality a všech jejích
prvků, protože bývají spíše na
překážku. „Řadový věřící" je na-
hrazován aktivním spolupodíl-
níkem na přípravě a průběhu
bohoslužebného i jinak sborové-
ho života; téměř zde nenachází-
me nikoho, kdo by přijímal - kdo
by jen pokorně konzumoval.
Jestliže’s přišel z tradičního cír-
kevního prostředí a s ničím ji-
ným ses nesetkal, tak si buď jist,
že jsi dosud zaslepený. Vše je tu
podrobeno absolutně otevřené
diskusi. Někde se tu tzv. mužské
principy zbožnosti a církevní
správy nahrazují ženskými. Víra
tu nemá nic společného se systé-
mem, což souvisí s výše již zmí-
něným zájmem o iracionalitu.
Odpovědi nesmějí být černobílé
a poddané rigidní logice jakého-
koliv druhu. O dogmatice už
vůbec nesmíš mluvit. Vyznání
jsou jen smělými pokusy. Pravda
má vždycky více podob a nejlé-
pe je vyjádřitelná příběhem.
Žádným velikým, spíše takovým

malým, ve kterém se už nějak
najdeš. Bůh, který se v biblických
příbězích nachází, je daleko
nespoutanější a živější, než by se
ti dle tradičních výkladů mo-hlo
zdát. Poznáváme ho nekonečně,
tj. nikdy o něm vlastně nic pořád-
ného nemůžeme říci.
Vzhledem k tomu, že se ve své
podstatě jedná o vliv filosofií
postmoderny a humanismu, za-
jímá „věřícího" v tomto novém
prostředí už jen autenticita, tj.
pravda, která je i ze mne, kterou
mohu spoluprožít – v nejlepším
případě, kterou jsem už sám za-
žil, ještě než jsem se setkal s
jejím vyjádřením. Církevně soci-
ologicky se dbá zvláště na to,
aby člen církve měl ve sboru ně-
jaké své místo, to v prvé řadě, a
to je důležitější než víra sama. Ta
je spíše čímsi soukromým. V
extrémních případech pak toto
hnutí nezná vinu ani hřích člo-
věka. 

Já malý člověk a já velký Bůh 
I když nám může být mnohé na
tomto hnutí sympatické, i jako
protestantům z českého prostře-
dí, přesto by nemělo uniknout
naší pozornosti několik důleži-
tých skutečností: 
1. Musíme si přiznat, že jsme už
také částečně dětmi tohoto hnu-
tí, právě proto se nám také doce-
la líbí. 
2. Jedná se o postmoderní církev,
která dotáhla do důsledků hu-
manismus, která ho ale zbavila
svazující racionality a intelektu-
alismu, institucionalismu, a nao-
pak ho opředla posvátným ta-
jemnem a celou řadou iracionál-
ních vzpruh.
3. Tzv. křesťan zde nabývá nové-
ho sebevědomí „Já malý člověk,
a právě proto Já veliký Bůh." A
právě v tomto bodě si obzvláště
kladu otázku, zda se vůbec ještě
jedná o křesťanství, které přece
vždycky vědělo a cítilo, že mezi
církví (ať už šlo více o hnutí či o
instituci) a světem kolem ní
nutně vedla a vede jasná hrani-
ce, i když ji nemusí a nemá ko-
lem sebe vést církev sama. A
vědělo a ví, že má Boha nejprve
nad sebou, a teprve pak i v sobě. 

Adam Balcar

Vyvstávající hnutí – 
The Emerging church

(Z německého evangelického měsíčníku Chrismon 10/2008)

cích, přičemž sám chce prospět tomu, aby počet
potratů se co nejvíce redukoval. 
Oba kandidáti také přijali pozvání populárního
pastora Ricka Warrena k hodinovému interview
(přenášenému CNN), v němž se rozhovořili o víře,
morálce, energetické krizi a boji proti terorismu.
Vystupovali odděleně. Oba se přihlásili k víře v
Ježíše Krista. Obama akcentoval pokorný život
před Bohem, zdůraznil, že Ježíš zemřel pro jeho
hříchy. McCain zdůraznil, co pro něj víra v Ježíše
Krista znamená: je spasen a jeho hříchy mu jsou
odpuštěny. Vzpomněl také, jak moc pro něj zna-
menalo, když ve vietnamském vězení mu na Štěd-
rý den bachař sundal pouta a do špíny v kobce
učinil znamení kříže: „V té situaci jsme náhle byli
dva křesťané, kteří sdíleli ten okamžik." 
McCainovi bývalo předhazováno, že mluví málo o
své víře. Protivníci o něm rozhlašovali, že „není
znovuzrozený", nýbrž je „jen křesťan". Přitom
oceňováno bývalo jeho vyznání pro Christian
Science Monitor, že své legendární pětapůlleté
věznění ve Vietnamu, v němž byl zasažen bom-
bou při bombardování Hanoje a k tomu ještě i
mučen, přežil pomocí své víry. Důvěra v Boha,

národ, spoluvězně jej držela, aby vše přestál, jak
napsal ve svých memoárech. V této souvislosti je
třeba ocenit, že senátor McCain projevil i výrazné
kritické sociální cítění, pokud jde o vězněné na
Guantánamu. Přislíbil, že za jeho vlády bude
oproti současnému stavu uzákoněno, že v americ-
kých věznicích nebude dovoleno mučit vězně.
Věznice v Gauntanamu bude zrušena a vězni pře-
vezeni do normálních věznic v USA a tam také
řádně souzeni.
Nepříjemnou přítěží pro McCaina bylo jeho
upřímné hodnocení Jerry Fallwella a Pata Robert-
sona (již v roce 2000) coby „agentů intolerance".
Při stranické kampani počátkem roku se objevily
plakáty "Konzervativní akční konference", které
před McCainem dokonce varovaly. James Dobson
(jehož knížky přeložené u nás vycházely), vystu-
pující ve významných rozhlasových relacích, šéf
evangelikálního svazu «Focus on the Family»,
prohlásil, že McCaina rozhodně volit nebude. U
úskalí americké náboženské scény při volbě pre-
zidenta a také u toho, jak se jim prezidentský kan-
didát pokusil čelit, se zastavíme příště.

Jan Kašper

Válečný veterán John McCain 
prezidentem? (I)

Dokončení ze str. 1



Nad každým sborem obsazeným
kazatelem visí povinnost pravidel-
né dávky do personálního fondu.
Mnoho sborů tuto povinnost nepl-
ní rádo a z upřímného srdce a
mnohé i projevují pocit křivdy,
nebo jen pokorné útrpnosti. A při
tom částka 63.000,- Kč v dnešní
době není kdoví jak závratná. Naše
sbory nejsou neschopné oběti. To
víme. Sbírky na konkrétní, zejména
sociální účel (osiřelé rodiny, přírod-
ní katastrofy apod…) provází často
téměř horlivé nadšení a stávají se
leckde sborovou událostí. Ne tak
personální fond; a při tom se má v
zásadě jednat o odvod na konkrét-
ní osoby, a tedy konkrétní sociální
potřeby církevních pracovníků. To
vše snad proto, že obětavost finanč-
ní je podmíněna tím, že víme, pro
co přesně se obětujeme. Problém
tkví zřejmě v tom, že fond jde z
větší části na rezervu a také pro
některé lidi na sborech neznámé.
Na svého kazatele totiž přispívají
lidé na sborech cestou PF (perso-
nálního fondu) jen zčásti. 
Nejprve ke shromažďování rezerv:
Je otázka, zda v tak dynamické
společnosti, jakou je ta současná,
nedojde k náhlému znehodnocení
těchto finančních rezerv. V souvis-
losti s hypoteční krizí v USA, která
se pomalu přelévá, není zcela nere-
álné, že v dohledné době dojde k
znehodnocení rezerv i u nás.
Většina světové populace ani nemá
přebytky, ze kterých by vytvářela
rezervy. A právě tam se stává zvláš-
tě aktuální evangelijní pravidlo
„nestarejte se o zítřek, každý den
má dost svých vlastních starostí"
(Mt 6,19.20.21.34). Nutno dodat, že
to se týká i některých oblastí u nás,
kde jsou naše sbory. Tedy obava, že
se peníze rozkutálejí, je oprávněná. 
Setkáváme se se dvěma většinový-
mi postoji: buďto prostý vzdor vůči
shora či z centra uvalenému
poplatku - a to vede k rozkližování

soudržnosti povšechného sboru.
Anebo je odpovědí snaha o liberali-
zaci: uplatnit tržní princip odměňo-
vání duchovních. Tím se ovšem z
církve stává náboženský byznys a z
duchovního více či méně schopný
specialista na uspokojování nábo-
ženských potřeb. Nejde o to stavět
se proti tržním principům, ale
nenechat je přerůstat do sfér, kte-
rým nepřísluší. I náš stát, který
respektuje liberálně tržní principy,
má oblasti vyňaté z tržní sféry:
např. policii, armádu apod... I cír-
kev je církví bojující, rytěřující,
postavenou do světa jako do vojen-
ské služby, do boje za evangelium
pokoje. A tak jako desátník pobírá
pevně stanovený žold, ať slouží v
Praze nebo v pohraničí, tak také
duchovní voják by měl všude pra-
covat za pevně stanovenou částku
bez ohledu na místo. Tehdy teprve
může duchovní cítit podporu obec-
né církve, která jej na místo posílá
sloužit se ctí. Členové sboru pak
nejsou vazalové, od kterých církev-
ní vrchnost vybírá dávky, ale bratři,
kterým v pokoře a bez strachu
duchovní slouží. Samozřejmě, že
jako v armádě, kde vyšší šarže
berou vyšší žold, tak se již teď zcela
správně zohledňuje délka služby aj.
Navíc si tu všimněme jisté nesrov-
nalosti: V případě personálního
fondu se kázeň uplatňuje více
méně striktně, ale v případě saláru
se kázeň neuplatňuje téměř vůbec
(viz všeobecně zanedbávaná výše 5
% ! z příjmů). Vyhroceně řečeno: PF
spíše nabývá podoby jakéhosi
výpalného, tedy poplatku, který je
paušálně uvalen na celé společen-
ství bez ohledu na možnosti a
ochotu jeho členů. Takový způsob
vybírání daní je typický pro chao-
tické společnosti, jakými byla spo-
lečnost raného středověku, společ-
nost válečných dob (u nás např. za
prusko-rakouské války) aj.. 
Protože nelze vycházet z téměř

žádných pravidel ohledně členství
v církvi a vztah členů ke sboru je
nevyjasněný (není totiž často jasné,
kdo je členem sboru a kdo ne), není
za stávajících předpokladů jiné
řešení než cestou paušalizace ani
možné. Ale jde právě o to, změnit
podmínky, na jejichž základě by
bylo možno přistoupit k spravedli-
vějšímu rozdělení finančního bře-
mene, zvláště proto, aby se církev
nestahovala jen do ekonomicky
výhodnějších oblastí a neopouštěla
dobyté pozice v oblastech chud-
ších. Církev je především pro
chudé a ponížené: Ovšem pro
dostatečně pokorné, kterých se
ujímá, staví je do zápasu a vysoko
si cení právě jejich sil a možností.
Něco jiného jsou podmínky a něco
jiného je člověk uprostřed těchto
podmínek. Nezapomínejme na
výzvu nést spásu až na sám konec
země (např. Sk 13,47).
Řešení tedy vidíme předně v
upřímných a průhledných vztazích
členů k jejich sboru, následně sborů
k celku církve. Dotáhněme do
konce to, k čemuž máme již dobře
nakročeno. Že sbor má být vlastně
rodinou. Společenstvím, které jde
dobrovolně za jedním cílem. Za
prvé tedy, papírový seznam členů
budiž odrazem skutečného stavu –
s kým sdílíme společné úsilí, kdo je
zatím jen přejným divákem. Kdo je
členem sboru, je již členem důvěr-
ného společenství; jeho soukromý,
osobní život se již do velké míry
prolíná s životem sboru. Právě toto,
nikoliv nějakou studenou šikanu, si
představujeme také pod pojmem
kázně. 
Ano, právě uplatňovaná kázeň je
pro nás řešením současné situace,
prosycené pocitem křivdy a nátla-
ku. Prvním praktickým krokem by
mohlo být, že každý z členů prostě
zajde za pokladníkem sboru a
řekne: Tolik a tolik měsíčně mohu a
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Úvaha nad personálním fondem 
v Českobratrské církvi evangelické

Poslední listopadový víkend proběhne v Domažlicích slavnostní otev-
ření nového sborového domu Českobratrské církve evangelické. Místní
evangelický sbor si při této příležitosti připomene 85. výročí svého zalo-
žení. V sobotu 29. listopadu od 16.30 hodin poprvé ožije nově postave-
ná modlitebna kulturním a společenským programem, na němž vystou-
pí například pěvecký sbor z partnerského sboru ve Furth im Wald nebo
vokální skupina Hlasoplet. V neděli 30. listopadu se zde pak budou
konat slavnostní bohoslužby, při nichž bude kázat synodní senior Čes-
kobratrské církve evangelické Joel Ruml. 
Ojedinělá stavba za 11 milionů korun vyrostla na okraji městského
Hanova parku (Tyršova 690). Zahrnuje kromě bohoslužebného prosto-
ru také byt pro faráře a domovníka i zázemí pro setkávání. Finance na
realizaci ojedinělého projektu získali členové sboru například z Je-rony-
movy jednoty, zahraničních darů nebo Ministerstva kultury ČR. Velkou
část prostředků zajistil prodej stávajícího sborového domu. Nemalou
měrou se na financování stavby podíleli také sami domažličtí evangelí-
ci. Sborový dům bude otevřen rok a půl po požehnání základního
kamene stavby. O stavbu vlastního sborového domu usiluje Farní sbor
Českobratrské církve evangelické v Domažlicích už od svého vzniku po
první světové válce. Stavbu znemožnila nejprve okupace a poté měno-
vá reforma v padesátých letech, která znehodnotila ušetřené prostřed-
ky. Dosud sbor využíval nevyhovující budovu v Kostelní ulici, která
původně sloužila jako hostinec.

Zbyněk Wolf, člen staršovstva a projektant stavby

Nový sborový dům v Domažlicích

Dokončení na str. 4

Poznal jsem jej při prvních demokratických volbách v Československu po sametové
revoluci na přelomu května a června 1990 na Hradčanech v Praze ve volební míst-
nosti (v předsálí Vladislavského sálu) jako člen volební komise okrsku Hradčany (a
též Pražský hrad.) Při těchto volbách nadějí později poněkud zklamávaných jedním

z nejjasnějších bodů bylo setkání s americ-
kými kontrolory těchto prvních českých
svobodných voleb. Podle mne poprvé sku-
tečně svobodných od roku 1938. Senátor
McCain během počátku prvního dne voleb
náhle vstoupil do volební místnosti se
svým překladatelem, aby získal základní
informace. Se mnou překladatele nepotře-
boval. Volně, lehce a úsměvně americky
pozdravil „Ahoj". Odpověděl jsem mu
stejně. Viděl jsem nádhernou, inteligentní,
štíhlou, lehce prošedivělou postavu senáto-
ra. Vypadal tak, jako by po brutálním
mučení od vietnamských komunistů u Ha-
noje měl na hlavě auru. Představil se jed-
noduše: „McCain". Velmi se divil, že vím
o tom, že je americký válečný veterán,
hrdina Spojených států. Třikrát jsme pro-
bírali, jak probírají křehké demokratické
volby u nás, a postupně jsem mu sděloval
odhad výsledků voleb okrsku, kde volil i
kancléř Schwarzenberg (ten nejskromněj-
ším způsobem) a kardinál František To-
mášek. Již od druhého setkání si senátor
pro kontrolní rozhovory se mnou nebral
raději ani českého překladatele. Je otázkou,
zda mu vůbec důvěřoval. Také se velmi
divil mému velkému zájmu o demokracii
jako takovou. Z takového rozhovoru z něj
vyzařovala spokojenost.Výsledek voleb
(předběžný) označil jako znamenitý.
Protože v našem okrsku měli komunisté se
svými spojenci pod pět procent, nechtěl
nás komunistický předseda volební komise
pustit domů ani dlouho po skončení voleb.

J. Lebeda

Má setkání s Johnem McCainem



Bohoslužby

Poznamenejme, že řečtí filosofové
té doby vykládali svět také pro-
střednictvím slova. Jejich Slovo -
Logos, původně božské, však na
sebe nevzalo lidskou podobu a také
si nevzalo na starost člověka, ale
vesmír, jehož neuspořádanost pro-
měnilo v harmonický kosmos.
Slovo, Ježíš Kristus přišel, aby
zachránil veškerenstvo a člověka ze
smrti do života. Filosofickému Slo-
vu náleží role spíše kosmetická,

důležitá, ale hlubší smysl nemá,
protože se nezajímá o člověka.
Díky Božímu povolání jsme se ocit-
li mezi vyvolenými, kteří křtem bez
své zásluhy oblékli Ježíše Krista. Na
cestu, abychom nezbloudili a došli
cíle, jsme dostali dvojí: shromáždě-
ní bratří a sester, církev Páně, a
Bibli, Starý a Nový zákon, kde jsou
písemně, trvale zaznamenány otáz-
ky ke čtení a slyšení, jimiž voláme o
pomoc a vysvobození. Ježíš Kristus
nám přinesl milost a pravdu i slib

nového života v nebi.
V nebi budou naše otázky jiné, bez
zoufalých výčitek, ale budou nalé-
havé, abychom se dověděli, kudy
vede cesta dál do dalšího nebe.
Máme se přece setkat s Bohem a se
svými bratry a sestrami i se svými
známými bližními. Musíme si
mnohé dopovědět či vysvětlit, na
co nebylo dříve dost času a příleži-
tostí, než dojde na obligátní otázku,
co je v nebi nového.

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-
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
PRODÁM DIGITÁLNÍ VARHANY znač-
ky Viscount, model Jubilate 230.
Jedná se o dvoumanuálové varha-
ny s pedálem, ideální jako nástroj

Proč bychom se netázali? 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 se bude konat v sobotu 
8. listopadu od 13 h ve sboru
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

* * *
FILHARMONIE NADACE ANIMATO
V pátek 7.11.2008 vystoupí v Pra-
ze v rámci svého podzimního
turné mezinárodní studentský
orchestr Filharmonie nadace
Animato. 
Tento orchestrální projekt vznikl 
z iniciativy švýcarské nadace
Animato. Nadace se zabývá pod-
porou mladých hudebníků v Ev-
ropě a v rámci své činnosti spolu-
pracuje s vysokými hudebními
školami z 10 zemí Evropy včetně
České republiky. Letošní turné je
2. ročníkem tohoto projektu. Or-
chestr tak naváže na své první
vystoupení v Praze v roce 2006,
které bylo uspořádáno při příleži-
tosti 60. výročí založení Aka-
demie múzických umění v Praze.
Koncert Filharmonie nadace Ani-
mato se uskuteční v nejkrásnějším
secesním sále Prahy, a to ve
Smetanově síni Obecního domu,
7.11.2008 od 19:30 hodin.
Filharmonie provede pod taktov-
kou renomovaného britského di-
rigenta Howarda Griffithse díla
mistrů svého oboru G. Verdiho, F.
Mendelssohna-Bartholdyho a G.
Mahlera. Pro rezervaci a nákup
vstupenek v ceně 250 Kč je možno
kontaktovat prodejní síť Ticketpro 
(www.ticketpro.cz)
Pokud se chcete o tomto projektu
a dalších aktivitách nadace Ani-
mato dozvědět více, můžete nav-
štívit stránky nadace Animato
www.animatostiftung.ch
Doufám, že Vás tato kulturní akce
osloví a těším se na spolupráci

Alena Fryščáková

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
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Redaktor: Ladislav Mečkovský
Uveřejněné příspěvky nemusí vždy
vyjadřovat stanoviska vydavatelů.
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ani neuschovává. 
Celoroční předplatné 440 Kč, jednotlivé
číslo 10 Kč. Č.ú.: 1932069379/0800
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do menšich až středně velkých
kostelních prostor, kaplí a sboro-
vých síní. Ideální pro sbory s větší-
mi nároky v oblasti hudby; vhodné
i pro koncertní využití. Na nástroji
je také možnost transpozice, různé
ladění včetně středotónového a
Werckmeister; 36 volných kombi-
nací; tremolo; zvony ... atd. Záruka
platí ještě 7 let a nástroj je v bez-
chybném stavu, málo používaný.
Cena dohodou. Pro více informací
volejte, nebo pište prosím na číslo
724 168 515. 

Č. 33
KOUPÍM KNIHY: RICCIOTI - Život
Ježíše Krista a Dějiny Izraele¨,
Daniel Majer - Kapitoly z židov-
ských dějin. 

Č. 32

chci rád dát na naši společnou věc.
Z neoblíbené dávky se tak rázem
může stát věc bratrské smlouvy. V
současnosti je to doporučených 5%
z příjmu. To ovšem budí dojem
libovůle. Do očekávání povšechné-
ho sboru od každého člena tedy
vnesme dynamiku. Povšechný sbor
ať pak v případě PF postupuje stej-
ným způsobem, který již v praxi
bez všeho zpochybňování funguje
u celocírkevních repartic s tím roz-
dílem, že by se povinnost odvodů
do PF vztahovala jen na sbory obsa-
zené kazatelem. Sbor, který by se
nechtěl na PF podílet vůbec, nechť
se zřekne nároku na kazatele, který
by svou službu pojímal jako plno-
časové zaměstnání. PF budiž pak
procentuálním podílem na celko-
vém výtěžku saláru sboru a počtu
členů podle řádně vedené sborové
kartotéky. O tom, kdo je členem a
kdo ne, řády mluví. Je jen třeba
alespoň ty stávající řády uvést do

praxe. Předně „očekávání" církve,
které je řády jasně vyjádřeno, by
mělo být uváděno do praxe. Až na
oněch libovůli prozrazujících 5 % z
výše příjmů určujících výši očeká-
vaného saláru na člena. Procen-
tuální podíl z výtěžku saláru na
platy kazatelů by měl každoročně
schvalovat synod podle aktuální
potřeby.
Nabízí se pak vážná otázka, které
sbory obsazovat a jak. Navrhujeme
zhruba toto řešení: ty, které jsou
schopny vytvořit podmínky pro
práci svého kazatele a jeho bydlení.
Načež by o obsaditelnosti sborů
měl rozhodovat nejprve seniorát, a
v poslední řadě pak synod. Zvláštní
podmínky by se vytvořily jen pro
tzv. misijní místa. A co s vybraným
personálním fondem od sborů
obsazených? Ten ať se stane před-
mětem okamžité spotřeby jako
repartice. Rezignujme na vytváření
rezerv. (K tomu budeme muset
dříve či později přistoupit tak jako

tak, až dojde k vyčerpání rezerv
PF.) Samotný PF je rezervou na
několik málo let, což neodpovídá
tomu, že je již téměř po desetiletí
každoroční neoblíbenou zátěží
sborů. Nebojme se učinit plat kaza-
tele závislým na celocírkevních
sbírkách. 
Závěrem: Vycházíme celkově z
předpokladu, že ochota podílet se
na společném díle není možná bez
ochoty vnášet spravedlnost do
rámce tohoto společného díla. Bez
spravedlnosti se nedá mluvit o vzá-
jemném bratrství ani o společném a
účinném postupu. A spravedlnost
není možná bez řádu. Řád předsta-
vuje i jakousi jasnost (čitelnost). A
řád není možný bez kázně a jejího
smělého uplatňování. Kázeň slouží
v prvé řadě jako připomínka toho,
že je tu nějaká vzájemná smlouva,
která by se neměla porušovat. 

Adam Balcar
Tomáš Pavelka

Úvaha nad personálním fondem
Dokončení ze str. 3

Během roku došlo k celé řadě
zlých, násilných činů v Iráku. Již 
v únoru byl unesen a zavražděn
chaldejský katolický arcibiskup.
Nyní (v říjnu) se násilnosti dotkly
celých křesťanských čtvrtí v Mo-
sulu. Tisíce křesťanských rodin
jsou na útěku. Ohrožení narostlo
poté, co výbušninami byly tři
domy křesťanských rodin vyhoze-
ny do vzduchu. Ve třetím z nich
rodina ještě bydlela, byla vyhnána
a poté dům obrácen v sutiny. K
zajištění pořádku byli vyzváni po-
licisté, když dostali příkaz „chrá-
nit příslušníky této sekty". Jejich
ochrana je zjevně chatrná, nikdo
dosud nebyl pro násilné činy do-
paden, ani souzen. 
Křesťanů jsou v Iráku asi 3 % oby-
vatel. Letos proběhla zpráva, že
byla v Mosulu otevřena nová
modlitebna Církve adventistů
sedmého dne. První slavnostní
bohoslužby se zúčastnilo okolo
100 členů církve z okolních měst.
Pro válkou rozvrácený Mosul je
důležitou pomoc Lékařů bez hra-
nic. V nemocnici ve městě, kterou
dlouhodobě podporují, nemohou
však pracovat přímo. Dodávají
léky, obvazový materiál, školí pra-
covníky v jordánském Ammánu. 
Kritická je rovněž situace pracov-
níků médií. Ozbrojenci v Mosulu v
září unesli a zavraždili čtyři pra-
covníky irácké televize Šarkíja. Ve
městě je pro svobodně smýšlející a
nemuslimské obyvatelstvo neú-
nosná situace. Represe, ohrožení
na životě, vyloučení z možnosti
zaujmout důležité postavení ve
společnosti a podnikání vede

movitější k emigraci do zahraničí,
chudší k přesunu do snad bezpeč-
nějších míst ve válkou rozvráce-
ném státě. Doposud za bezpečněj-
ší byla považována oblast severně
od Mosulu. Američané navrhli vy-

tvořit pro křesťany bezpečnou
zónu na úrovni Ninive, což odmí-
tá chaldejská církev s tím, že křes-
ťané se cítí být Iráčany. Nechtějí
proto vytvářet křesťanské ghetto. 

(kar)

Křesťané terčem násilí v Mosulu

Svobodně a beze strachu
Českobratrská církev evangelická (ČCE) si v listopadu
letošního roku připomene 90. výročí svého vzniku.
Necelé dva měsíce po vyhlášení Československé repub-
liky byl svolán Generální sněm českých evangelíků,  na
kterém bylo jednomyslně schváleno spojení církví
luterské a reformované v jedinou ČCE.

Oslavy první sjednocené církve v srdci Evropy 
se uskuteční ve dnech 

21. – 23. 11. 2008.

Z programu:
V pátek 21.11.2008 se uskuteční na Evangelické teolo-
gické fakultě Univerzity Karlovy mezinárodní sympozi-
um na téma „Bible v rukou lidu". Poté proběhne hudeb-
ně-kulturní program v Betlémské kapli, vystoupí David
Vávra, Spirituál kvintet a další.
V sobotu 22. 11. v evangelickém chrámu u Salvátora pod
heslem „Svobodně a beze strachu" proběhnou před-
nášky, panelová diskuse, dětské odpoledne, zazpívá
smíšený farářský sbor a budou  slavnostní bohoslužby.
Večer zakončí koncertní program Te Deum.
V neděli 23. 11.pak budou ve všech farních sborech ČCE
bohoslužby se společnou liturgií.
Podrobný program je k dispozici na www.srcce.cz

Kontakt: 
Ivana Benešová, komunikace s veřejností 

Českobratrská církev evangelická 
ivana.benesova@srcce.cz

tel: 224 999 275
tel: 606 956 957

http://www.srcce.cz


