
2 Pt 3,3-15
Od prvních počátků církve a křes-
ťanské víry se objevovali lidé, kteří
se vysmívali očekáváním křesťan-
ského společenství. 
Proti těmto námitkám protivníků,
že je vše při starém, křesťané stavě-
li své vyznání a jistotu víry, že Bůh
působí svým Slovem v dějinách

tak, že oslovuje, získává a promě-
ňuje lidi a skrze ně i poměry ve
světě. Bůh, a to patří k jeho podsta-
tě, působí skrytě a čeká na obrácení
a víru člověka. Epištola vykládá to,
že se jakoby ve světě nic viditelné-
ho neděje, že vše zůstává při sta-
rém, tím, že Bůh záměrně čeká s
nastolením nového nebe a nové
země, protože chce, aby každý člo-
věk mohl být zachráněn. 
Víra v odpuštění a milost Pána
Ježíše Krista mi dává odpověď na
otázku, jak já obstojím před Božím
soudem. A z našich veršů pak slyší-
me krásné ujištění, že příběh kaž-
dého z nás je  zakomponován do
velikého Božího příběhu s celým
stvořením.
A přestože v naději očekáváme "
nové nebe a novou zemi ", nezna-
mená to, že zapomínáme na obec-
ný rozměr naděje, na svou starou
zemi a staré nebe nad ní. Myslím,
že se tu nabádá, aby křesťané byli
osobnostmi. V církvi se pociťuje

jakýsi ostych před růstem osobnos-
ti. Má se za to, že lidé v církvi mají
být pokorní a jakoby v jedné řadě,
předpokládá se, že sebe sama křes-
ťan staví do pozadí. Mají ale být ve
sborech jen lidé matní, nevýrazní a
šediví? Lidé ušlápnutí a nezajíma-
ví? U nás je ideálem stát někde
vzadu a neprojevovat se. Epištola
to vidí jinak. Být duchovními i
mravními osobnostmi s tou krás-
nou a osvobodivou mezerou víry,
která zaručuje, aby člověk ne-
zpychnul a nestal se sám sobě
cílem.
Epištola nás vybízí, abychom byli
pevně zakotveni v naději na pře-
měnu nebe i země, ale zároveň rost-
li ve víře a žili plný, radostný a uvě-
domělý život Božích dětí, cílevědo-
mých osobností, které ví, komu
patří a které to umí dát s pokorou
najevo, které jsou oporou a světlem
pro druhé. Amen

Marek Vanča, 
farář ČCE, Křížová

Evangelický
týdeník
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Poselství k 27.neděli po sv.Trojici

Nejprve to základní: mluvíme-li o
své křesťanské víře, nevztahujeme
se k něčemu nad námi, ale výhradně
k někomu, k osobě. Věříme v Boha
Otce, avšak zvláštnost a výlučnost
křesťanské víry záleží v tom, že věří-
me v Ježíše Krista, Božího Syna, jenž
přišel k nám jako jeden z nás a zjevil
nám Boha Otce i Ducha svatého.
Toto centrální postavení Ježíše Krista
přísně odděluje všelijak věřící od
křesťanů. Těch je málo, apoštol
Pavel po svém kázání Ježíše Krista
ukřižovaného a vzkříšeného jich
napočítal něco víc než tři. Dionysius
z Areopagu a žena jménem Damaris
a další nejmenovaní tam stáli jako na
pranýři, aby dosvědčili celým
Athénám a dnes celému světu, že
oddanost Ježíši Kristu v životě i ve
smrti na jedné straně a víra
Athéňanů na druhé straně jsou dvě
zcela rozdílné věci, v poměru tři ku
množství. Lidé rádi něčemu věří,
aniž by se pro to dali upálit nebo
něco obětovali. 
Osobní vírou, jak jsem nadepsal
tento článek, rozumím uvědomělý
vztah své osoby k osobě Ježíše
Krista. Ptám-li se sám sebe, označím
svůj vztah k němu slovy úcta a
obdiv. Tak nejprve, potom přidám
vděčnost a poslušnost. Proto mne
překvapí, že Ježíš požaduje od Šimo-
na Petra a tedy také ode mne víc -
lásku. Ošívám se jakýmsi studem,
když slyším jeho otázku: "Miluješ
mne?" (J 21,16). Ostatně i u Petra cítí
český čtenář Ekumenického překla-
du jakýsi ostych. Na Ježíšovu otázku
odpovídá slovesem, které má v češ-
tině slabší náboj: "Mám tě rád."

Přečtěte si ten oddíl J 21, 15-17 a
uznáte, že ekumenický překlad
navádí k psychologickým úvahám o
hloubce našeho vztahu k Ježíši.
Kralický překlad k nim nenavádí,
označuje ten vztah jen slovesem
milovat, ačkoliv řecký originál má
pro něj slovesa dvě, milovat a mít
rád. Kraličtí mistři zřejmě usoudili,
že obě slovesa mají tentýž význam,
ale hlavně se báli zasívat do lidí
falešnou naději, že lze dojít spasení
větší láskou a větší vírou. Bůh
nechce větší víru a lásku od lidí, chce
jedinečnou lásku, kterou prokázal
Bohu a lidem Boží Syn, Ježíš Kristus.
To je fakt, a my se na jeho víře a lásce
podílíme, ať je naše víra a láska
menší nebo větší. Je nám přikázáno

usilovat o více víry a lásky, ale nám
zakázáno spojovat s tím svou spásu.
Ta je v Kristově víře a lásce.
V Ježíšově otázce: Miluješ mne spo-
čívá naše oprávnění ptát se po osob-
ní víře. Jsme ve svém vyznání velice
skoupí nebo spíše chudí. Už je to
výkon, když označíme svou víru
slovy věřím v Boha a vyslovíme-li k
tomu jméno Ježíše Krista, máme za
to, že se po nás nemůže žádat víc.
Ale Ježíš žádá víc, dokonce "Miluješ
mne víc...". Fotografie nebo dokonce
film našich zemřelých rodičů nám
pomáhá připomenout si jejich podo-
bu, úsměv i jejich některá slova.
Představte si, že bychom měli tako-
vou fotografii Ježíšovu! Nemáme ji a

Nejsem kompetentní posuzovat výběr laureátů státních cen, které
uděluje k 28. říjnu president republiky. Ale jsem k tomu,- a díky za
to,- svoboden.
A tak především mám dojem, že politicky přituhlo, a odsudky
minulého režimu nabyly ve zdůvodněních na nepostradatelnosti,
počtu i síle. Ale rozumím: Strany bojují a pan president patří k těm,
co k nim patří. Mějme pochopení.
Za horší ale pokládám stále zdůrazňovanější rovnítko mezi reži-
mem nacistickým a socialistickým. Nejen se jím přitěžuje socialis-
mu,- ale až příliš přejně odlehčuje nacismu. Byla-li totiž, jak se
předkládá polo- a čtvrtpamětníkům, léta normalizace tím nejhor-
ším, co šlo zažít,- pak (řeknou si oni),- ten fašismus nemohl být zda-
leka tak zlý. Je nesporné, že útisk za komunistů mohl být indivi-
duálně pociťován i bolestněji než za nacistů. Ale hovoříme-li o
národu, lidu, státu a vlasti,- jak pan president zdůrazňoval,- pak
musíme v těchto dimenzích i hodnotit. A osudy jednotlivců a sku-
pin, i ty nejbolestivější, zůstávají osudy jednotlivců a skupin.
Vyložené rozpaky mám nad hrdiny vojenských kontingentů, kteří
za žold zabíjejí druhé v zájmu třetích. Individuálně jde možná o
hrdinství a o překonání sebe sama. A velitelé (velitelky) to potře-
bují. Ale postrádám zde étos nejen biblický,- ale i občanský a spo-
lečenský a obecně humanitní. Což je vlastně totéž. 
Celkově jsem měl dojem nesnází s naplněním kontingentu. Není
třeba těch 28 příliš? Nebo jinak: Je šťastné kopnutí mičudy do bran-
ky, kdysi na jakémsi mistrovství kdesi, doopravdy na státní cenu?
A není úspěšná restituce podniku,- i když nežádaně, přeci jen
dobře a účinně dlouhá léta vedeného a rozvíjeného,- odměnou až
nezaslouženou sama o sobě? A co jsme měli z toho, že pan profesor
přednášel v Německu? 
Jistě mi nehrozí o státních vyznamenáních rozhodovat. Ale zajíma-
vou by mohla být třeba i jen taková polobulvární anketa: Koho
byste ze státně zasloužilých osobností vyznamenal Vy ...?

Ilja Herold

Státní vyznamenání

K osobní víře

ZAOSTŘENO NABLÍZKO

AKTUALITA

Při nástupu nového velvyslance
ČR ve Vatikánu JUDr. Pavla Voša-
líka a při předání jeho pověřova-
cích listin v předvečer svátku sv.
Václava, dne 27. září 2008, mluvil
papež Benedikt XVI. ve svém pro-
jevu k velvyslanci neobvykle také
k otázce dosud nedořešeného ma-
jetkového narovnání s církvemi u
nás: "Celá společnost proto získá,
když je církvi dáno právo spravo-
vat duchovní a materiální dobra
pro svou službu (srov. Gaudium et
spes, č. 88). Ve Vaší zemi se v této
oblasti ukazují znamení pokroku,

ale ještě zbývá mnoho vykonat.
Věřím, že speciální komise, které
za účelem vyřešení mimořádné
otázky církevního majetku sesta-
vila Vaše vláda a parlament, bu-
dou i nadále pracovat čestně, poc-
tivě, a uznají upřímně přínos círk-
ve pro společnost. Vyslovuji zvláš-
tní přání, aby se na toto dbalo i při
řešení otázky pražské katedrály,
která je živým svědectvím bohaté-
ho kulturního a náboženského dě-
dictví Vaší země a dokladem sou-
ladu mezi církví a státem". 

podle Christnet

Papež se vyslovil k otázce
majetkového narovnání

Dokončení na str. 4
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EVANGELÍCI V NĚMECKU CHTĚJÍ, ABY BYL DEN REFORMACE STÁTNÍM SVÁTKEM
EPD. V den Památky Reformace potvrdila Německá evangelická církev
žádost, aby se 31. říjen stal státním svátkem v celém Německu. „Den refor-
mace je v naší kultuře pevným bodem", řekl na slavnostních službách
Božích biskup Braunschweigu Friedrich Weber. Den před ním vyslovil
požadavek i předsedající biskup Německé evangelické cirkve Wolfgang
Huber. Dosud byl tento den oficiálním svátkem jen v nových spolkových
zemích kromě Berlína.  
Evangelický zemských biskup Bádenska Ulrich Fischer pověděl ke konci
svátečního dne „Tato noc, jak žádná jiná, je mostem od evangelického
svátku ke katolickému". Význam protestantského dne Památky reformace
a katolického Svátku všech svatých vyzvedly církve uspořádáním „Noci
otevřených kostelů".  
31. října slaví evangelíci na celém světě Památku Reformace, protože
podle tradice v tento den roku 1517 přibil tehdy augustinánský mnich
Martin Luther na dveře zámeckého chrámu ve Wittenbergu známých 95
článků proti odpustkům.  Jako přípravu na 500. výročí Reformace, kterou
evangelické církve celého světa oslaví v roce 2017, zahájili v Německu v
září Lutherovu dekádu.

V ŽENEVE ZAHÁJILI ROK OSLÁV PRI PRÍLEŽITOSTI 500. VÝROČIA NARODENIA
JÁNA KALVÍNA
Ženeva - ENI. Dielo Jána Kalvína „poskytlo hnutiu Reformácie prvú sys-
tematizáciu jej myslenia. Tá posilnila hnutie a pomohla cirkvám zorgani-
zovať sa", povedal reverend Thomas Wipf, prezident Federácie švajčiar-
skych protestantských cirkví počas slávnostnej bohoslužby 2. novembra v
Ženeve pri Reformačnej stene, monumente na pamiatku Kalvína a ďalších
protestantských reformátorov. 
Slávnostná bohoslužba zahájila rok udalostí pri príležitosti 500 rokov od
narodenia Jána Kalvína, centrálnej osobnosti protestantskej reformácie 16.
storočia v Ženeve. Kalvín sa narodil 10. júla 1509 v Noyone na severe
Francúzska, a na tento deň na budúci rok sa v Katedrále Svätého Petra v
Ženeve pripravuje oficiálna slávnostná bohoslužba, na ktorú budú pozva-
ní významní náboženskí a politickí vodcovia. 
Pri príležitosti Kalvínovho roka pripravil Svetový reformovaný zväz špe-
ciálnu webovú stránku s kalendárom akcií a množstvom ďalších informá-
cií, bola zložená pieseň zvlášť pre túto príležitosť, Reformovaný zväz
vyhlásil súťaž o najlepšiu kázeň, a švajčiarsky výrobca čokolády Blaise
Poyet sa dokonca pokúsil zachytiť udalosť v chuti nových špeciálnych
čokoládových praliniek.  
„Najlepší spôsob, ako môžeme osláviť 500. výročie narodenia Jána Kalvína
je obnovený záväzok byť Božími agentmi transformácie", povedal v úvode
novej knihy s názvom „Odkaz Jána Kalvína" generálny tajomník
Svetového reformovaného zväzu reverend Setri Nyomi.
„Dúfam, že dedičstvo Jána Kalvína bude zdrojom obnovy a inšpirácie pre
cirkvi v ich úsilí o čoraz väčšiu kresťanskú jednotu a spravodlivosť pre vše-
tok Boží ľud a životné prostredie.", povedal reverend Clifton Kirkpatrick,
predseda Komisie Medzinárodného patronátu nad Kalvínovým rokom a
prezident Svetového reformovaného zväzu.
Svetový reformovaný zväz združuje 75 miliónov reformovaných kresťa-
nov z 214 cirkví v 107 krajinách na celom svete.

Ekuména vo svete 45/2008

Ve dnech 20.- 24. května příštího
roku se v severoněmeckém přístav-
ním městě Bremy sejde již 32. setká-
ní německých evangelíků (Deut-
scher Evangelischer Kirchentag).
Setkání, jehož smyslem a posláním
je, aby lidé z nejrůznějších míst a
situací mohli společně prožít čas, ve
kterém by si mohli vyměňovat zku-
šenosti, zamýšlet se na určitými
otázkami, navazovat dobré vztahy,
společně chválit svého Pána. 
Pracovním heslem tohoto setkání
bude otázka z tzv. zpráv o stvoření
„kde jsi člověče" (Gn 3,9), které
navazuje na heslo Kirchentagu
předchozího (Kolín nad Rýnem
2007), kdy byl připomínám apoštol-
ský výrok o „slovu mocném a vše
prostupujícím" (Žd 4,12). To slovo
má skutečně moc a tak není překáž-
ky, kterou by nemohlo překonat.
Překonává je však proto, aby člově-
ku pomohlo, zachránilo a uzdravilo
jej. Otázka „kde jsi" chce člověka

zastavit a přivést k tomu, aby se
ptal, zda místo, na kterém se nalézá,
je tím pravým, správným a kudy se
vydat, aby čas, který mu byl na této
Zemi darován a svěřen, nebyl
časem prázdným a marným. Aby
tomu tak nebylo, potřebuje Boží
pomoc, která za ním v onom moc-
ném slovu přichází.
Město Brémy se do dějin se zapsalo
i tak, že bylo místem, odkud se
odplouvalo do tzv. Nového světa za
prací a za – jak mnozí věřili – lepším
životem. Proto je zde i tzv.
Auswanderunghaus, museum, ve
kterém si můžete prohlédnout, jak
to tenkrát „chodilo„. Z různých
dokumentů a záznamů byly sesta-
veny seznamy těch, kdo v těchto
místech opouštěli „Starou Evropu„
(bylo jich několik milionů). A proto-
že tato jména byla vložena do počí-
tače, můžete zde objevit „stopy
svých předků„ (já jsem se zde kupř.
dozvěděl, že můj děda Václav odjel

do Spojených států 13. května 1912
lodí George Washington …).
„Brémská církev„ je vlastně spole-
čenstvím samostatných sborů, kde
se klade veliký důraz na práci
„dobrovolníků„ (laiků), proto její
„provoz„ je finančně nenáročný a o
to více je prostředků pro nejrůzněj-
ší službu okolí. Jeden z těchto sborů
se uvolil, že poskytne střechu nad
hlavou skupině, která smí opět při-
jet díky velkorysému pozvání vede-
ní Kirchentagu. Zde má proběh-
nout - již třetí – českoněmecký
večer – bohoslužby s večeří Páně s
následným společenským večerem.
Pokud se chcete zúčastnit obracejte
se na Ekumenickou radu církvi,
která má organisaci této výpravy na
starosti. A nezapomeňte, že počet
míst je omezen.

Ondřej Soběslavský, 
člen mezinárodního výboru

Kirchentagu

Z církví u nás i ve světě Chystáme se do Brem

Mesiánští Židé zakládají svoje svě-
dectví na formulaci 10. kap. Ma-
touše, verš 6,7 – „Jděte nejdříve ke
ztraceným ovcím patřícím k Izraeli.
Jděte a prohlašujte, že království
Boží je nablízku." Výjimečný účel
jejich svědectví je určen postavením
Izraele v lidských dějinách jako
znamení Boží moci.
Židé byli také první, kteří nesli
poselství evangelia druhým náro-
dům Z 31. kap. Jeremiáše verše 4-31
vyplývá, že plán Stvořitele s Izrae-
lem není omezený jen na minulost,
ale bude se ještě realizovat v jeho
budoucnosti. Boží sliby týkající se
existence Izraele mají být respekto-
vány jak Židy tak křesťany. 
Mesiánští Židé jsou rehabilitováni
ve své identitě jako lid s duchovním
posláním, které vyvrcholilo přícho-
dem Mesiáše – Yeshoua – Ježíše
(pro národy) – jako znamení Boží
spásy (Ep. sv. Pavla Římanům 9,4-

5), jehož prostřednictvím se zúčast-
ňují ostatní národy duchovního
dědictví Izraele.
Jsme na počátku Nového židovské-
ho roku – Roch – Hachana, který
byl slaven 30. 9. -1. 10. 2008. Je za-
čátkem hebrejského liturgického
kalendáře. 
Mesiánští Židé si připomínají své
tradice ve světle jejich víry v Me-
siáše Yeshoua.
Paradoxně Nový Rok v židovské
tradici je oslavován v odepření,
protože je částí toho, co tradice
nazývá strašné dny (Ues Yamim
Noräim), protože připomíná kreaci
světa a člověka Bohem, který se u
příležitosti No-vého roku připravu-
je soudit lidské skutky uplynulého
roku. Z tohoto důvodu každý věří-
cí Žid je veden k examenu svého
svědomí (Levitikus 23,24) „ – Hlas
synům Izraele takto: sedmého
měsíce první den tohoto měsíce,

budete mít odpočinutí, památku
troubení svaté shromáždění, svatě
držíce" Svátek troubení chofáru.
Podle rabínské tradice tento svátek
není jen svátkem židovským ale
svátkem univerzálním, kdy Stvo-
řitel soudí celou komunitu.
Oslava svátku probíhá v Synagoze
modlitbami, které jsou přerušová-
ny troubením chofáru – (zhotove-
ného z rohu kozla) – který volá
věřící a probouzí svědomí každého
před jeho Stvořitelem. Den troubení
– Yom Terona. Chofár připomíná
také poslušnost Abrahama a nabá-
dá věřící lid také k poslušnosti vůči
Stvořiteli celého vesmíru.
Večer se slaví Roch Hachama v ro-
dině okolo společné večeře, a po-
tom 2 dny které následují. se sdílí
strava zvláště připravená pro tuto
příležitost. Vzájemně se popřává
Nový Rok – Shana Tova a po jídle se
máčí v medu nakrájená jablka, aby
Nový Rok byl sladký a plný naděje.
Nový Rok je začátkem 10. dnů,
které připravují věřící na největší
svátek Judaismu –Yom Kipour –
Velký Pardon – obdržený jednou za
rok.
Všechny svátky v Judaismu jsou
svátky ustanovené Stvořitelem.
Jsou to konvokace Stvořitele přesně
vymezené v sezonách každého ro-
ku a které připomínají svatost Stvo-
řitele – jediného Pána celého vesmí-
ru a nabádají k svatosti jeho lid.
Mesiánští Židé si připomínají svát-
ky Nového roku v souhlasu s jejich
tradicí, zvláště v rodinách, kde
pozorují jejich vyznání ve smyslu
jejich mesiánské víry. Zvuk Chofáru
není jen prázdný religiosní akt,
který nemá význam, ale oznamuje
velkou událost, která má být ozná-
mena celému lidu – zvuk Chofáru
oznamuje blízkost Božího králov-
ství a začátek nové mesiánské éry.
Chofár du Roch – Hachama nás
probouzí k jiném životu, který nám
je otevřen Mesiášem – Yeshoua –
Chet do církve v které se setkává
Izrael a křesťané v nové životní per-
spektivě.
Přeji Vám všem Roch – Hachama –
Nový rok plný naděje a úspěchu.

Maya Jeancoffe
Paris

K příležitosti Nového židovského
roku – Roch – Hachama

Nemohu než vrátit se k článku Jiřího Nováka z
16. července 2008, který napsal pod názvem
„Homosexuál je odpadem přírody?" 
V celém článku není ani jeden biblický verš k
věci. Vyjádření Písma bychom ovšem od evan-
gelického týdeníku právem očekávali. Vý-sle-
dek? Kostnické jiskry věnují enormní pozor-
nost názorům lidským, a Boží slovo jde zcela
stranou. To je velmi vážné. 
Článek obsahuje popisná fakta k pochodu
homosexuálů, který se konal 28. června v Brně.
Jinak je ovšem článek přehledem autorových
vlastních postojů a názorů, kromě pasáže, kde
se zmiňuje o přesvědčení řady vědců (že
homosexualita je vrozený neměnný stav), dále
o tvrzení jiných lidí (že jde o chorobnou úchyl-
ku jako je pedofilie) a představě dalších (že lze
takového člověka léčit). 
V závěru článku vyčnívají dva názory Jiřího
Nováka. První říká: „Nevím, proč Bůh tvoří
lidi s uvedenou orientací (rozumí se s homose-
xuální orientací)…" Sloveso „tvořit" má přiro-
zeně pozitivní náboj – vyžaduje kladnou kono-
taci. Proto obrat „Bůh tvoří lidi s homosexuální
orientací" zní neobyčejně podivně, jako by se
Bůh na tvoření těchto jedinců speciálně zamě-
řoval, ba dokonce v tom nacházel zalíbení! To
hraničí s rouháním proti Bohu. 
Druhý Novákův názor vyjadřuje: „…gayové a

lesbičky jsou naši rovnoprávní spoluobčané,
bližní a někteří patří mezi naše sestry a bratry v
Kristu." Pokud jde o to, že jsou naši rovnopráv-
ní občané a bližní, souhlasím, to je v pořádku.
Pokud jde o výrok, že někteří gayové a lesbič-
ky „patří mezi naše sestry a bratry v Kristu," k
tomu mám vážné výhrady. Kdyby bylo v textu
výslovně uvedeno, že jde o jedince, kteří homo-
sexualitu opustili, vyšli z ní a nyní následují
Ježíše Krista, bylo by to v pořádku. To však
autor článku nečiní a z jeho formulace lze
vyvodit pouze to, že někteří gayové a lesbičky,
kteří v homosexualitě zůstávají, jsou našimi
sestrami a bratry v Kristu – jde opět o vyjádře-
ní hraničící s rouháním Bohu a jeho hodnoto-
vým normám. 
Kostnické jiskry v tomto článku věnují enorm-
ní pozornost názorům lidským, ale Boží slovo
jde zcela stranou. Při takovéto praxi vážně uva-
žuji o tom, že tento týdeník přestanu odebírat,
ba ztrácím motivaci se za redaktory a vliv týde-
níku modlit. 
Redakční rada sice může namítnout, že „uve-
řejněné příspěvky nemusí vždy vyjadřovat sta-
noviska vydavatelů," ale tak jednoduché to
zase není. Pokud vydavatelé nemají k uveřej-
něným příspěvkům co říci, pak je možno v
tomto evangelickém týdeníku rovnou propa-
govat hinduismus, buddhismus, lámaismus a

další orientální duchovní proudy jako zajíma-
vou spiritualitu, která nepochybně osvěží naše
ospalé evropské křesťanství – a to vše bez sta-
noviska Písma! 

Mgr. František Pala

Názory čtenářů

Schválené cirkvi v Číne pomáhajú
cirkvám v podzemí
Nedávno zvolení vedúci predstavitelia oficiálne
schválených protestantských cirkví v Číne pove-
dali, že im záleží na cirkvách a spoločenstvách,
ktoré sa stretávajú po domoch a fungujú väčši-
nou tajne, bez povolenia. 
Oficiálne cirkvi im chcú pomôcť napríklad i
prostredníctvom poskytnutia Biblií. 
„Urobíme, čo bude v našich silách, aby sme pri
nich stáli. Podmienkou však je, že sa budú pri-
dŕžať pravovernej viery, nezblúdia od pravdy, a
nebudú nasledovať heretikov.", povedal 22.
októbra na seminári s názvom „Čínska cirkev –
noví vodcovia, nové výzvy" starší Fu Xianwei,
vodca jedinej legitímnej organizácie, ktorá
zastrešuje protestantské aktivity v Číne. 
Organizácia združuje podľa odhadov minimálne
18 miliónov čínskych protestantov. Analytici
však tvrdia, že množstvo ďalších kresťanov v
Číne patrí do podomových alebo podzemných
cirkví.

Ekuména vo svete 45/2008

Z ekumeny



V KJ dne 22.10.2008 vyšel článek
kolegů Adama Balcara a Tomáše
Pavelky s výše uvedeným názvem.
Po prvním přečtení jsem se mu
zasmál. Až dosud jsem měl dojem,
že rozhovor na této základní rovině
jsme ukončili už před lety. Článek
však obsahuje tolik věcných a
logických chyb i právní a ekono-
mické neznalosti, že mi nezbývá,
než se k němu vyjádřit. Dovolte mi
postupovat článkem odstavec za
odstavcem:
V prvním odstavci čteme, že:
„mnoho sborů tuto povinnost nepl-
ní rádo" a „mnohé i projevují pocit
křivdy". Zde nevím, z jaké zkuše-
nosti autoři vycházejí. Můj vlastní
sbor považuje PF za přirozený
důsledek toho, že má svého kazate-
le. Mám dojem, že většina sborů
ČCE takto Personálnímu fondu
porozuměla. – Když máme rádi
svého faráře/farářku, rozumíme
tomu, proč platit Personální fond.
Dále autoři uvádějí, že odvod PF je
63.000,- Kč. Musím je opravit: letoš-
ní výše PF činí 65.000. Pro rok 2009
bude odvod 67.000,- Kč. Na zákla-
dě návrhů správní rady PF zvyšuje
synod tyto roční odvody úměrně
meziroční míře inflace. – Je ovšem
třeba si uvědomit, že celkové
náklady na jedno kazatelské místo
(včetně daní a odvodů) jsou šesti-
násobné. 
Tvrzení, že fond jde „z větší části
na rezervu" je mylné. Omyl autorů
mne překvapuje tím spíš, že tento
předpoklad je nosným tématem
celého článku. Stačilo by, aby si
autoři přečetli Statut PF a usnesení
synodu (30/4-36; 31/1-64), a mož-
ná by bývali celý článek nenapsali.
Ve skutečnosti jde na rezervu pou-
hých 15 % ročního výběru; dalších
5 % jsou solidární prostředky a
celých 80 % je rozděleno hned v
následujícím roce na mzdy kazate-
lů. (Říkám si, jestli vůbec autoři
článku tuší, že tyto peníze jsou sou-
částí jejich platu.)
Takto vypadá totéž v číslech: V roce
2006 jsme na PF vybrali 11,2 milio-
nu Kč. Z toho 9 milionů dostali

kazatelé v roce 2007 formou platů a
stravenek; 0,6 mil. obdržely sbory v
solidárních prostředcích a 1,6 mil.
zůstaly ve spoření PF. Příspěvek
ministerstva činil 70 mil. Celkové
náklady na mzdy kazatelů v roce
2007 (včetně pojištění a daní) byly
79 mil. Kč.
Potřebujeme rezervu? Synod již
před léty zvážil, že ano. Na rozdíl
od autorů článku si totiž synodálo-
vé kladou otázku nad tím, kde vez-
meme peníze v případě náhlého
poklesu státní dotace. Pro takový
případ chce mít synod k dispozici
zálohu alespoň na jeden rok. 
Další odstavec: hypotéční krize v
USA. Znovu cituji autory článku:
„není zcela nereálné, že v dohledné
době dojde k znehodnocení rezerv i
u nás". Nejprve si říkám: Co je to za
argumentaci „není zcela nereálné"?
Nechtějí mne zde autoři dvojitým
záporem nějak manipulovat? –
Potom vše čtu znovu a uvědomuji
si, že krize v USA nevznikla z pře-
míry rezerv (které autoři kritizují),
ale z jejího opaku: z přemíry půj-
ček. Současná krize v USA vznikla
právě proto, že občané a instituce
nechtěly myslet na budoucnost. –
Inteligentní čtenáři, sám posuď,
zda nás autoři nevyzývají právě ke
stejné nezodpovědnosti.
Jako policie nebo armáda? Cituji: „I
náš stát, který respektuje liberálně
tržní principy, má oblasti vyňaté z
tržní sféry: např. policii, armádu
apod. I církev je církví bojující, rytě-
řující, postavenou do světa jako do
vojenské služby, do boje za evange-
lium pokoje." Zde končí citát. – No
tedy, opravdu si myslíte, že nás stát
někdy bude podporovat jak policii
a armádu? A stáli byste vůbec o
takovou vazbu na jakýkoli stát? – Já
tedy ne a překvapuje mne, že
vůbec něco takového naznačujete.
Nejasné členství v církvi? Znovu
cituji: „Protože nelze vycházet z
téměř žádných pravidel ohledně
členství v církvi a vztah členů ke
sboru je nevyjasněný (není totiž
jasné, kdo je členem sboru a kdo
ne), není ze stávajících předpokla-

dů jiné řešení než paušalizace ani
možné." – Žasnu: Téměř žádná pra-
vidla ohledně členství v církvi?
Četli jste někdy Řád členství v círk-
vi a Pravidla evidence členů? Já
bych na rozdíl od Vás trval na tom,
že v evidenci členství je naše církev
přebyrokratizovaná a má pravidel
až přespříliš. – Znáte vůbec řády?
Když to pojímáte takhle, tak bych
doporučoval Vašim seniorům brz-
kou vizitaci ve Vašich sborech.
Píšete, že „není jiné řešení než pau-
šalizace ani možné." Ano, s tímto
tvrzením zcela souhlasím. Musíme
měřit všem stejně. A právě takto
Personální fond funguje. Paušálně,
za každé farářské místo stejně, pře-
hledně: Každý sbor, který chce mít
faráře, musí být schopen odvést
Personální fond. Proč? Protože to
jsou peníze, které jsou nutné k udr-
žení jednoho farářského místa.
Protože všichni faráři/farářky
berou obdobný plat.
Vaše idea bratrské smlouvy je skvě-
lá. Plně souzní s mým pojetím.
Prosím, prosazujte ji ve svých sbo-
rech. Mnozí to podobně děláme už
léta.
Šokuje mne Váš předposlední
odstavec: „Nabízí se pak vážná
otázka, které sbory obsazovat a
jak." Tím spíš, že v zápětí dodáváte,
že by o „obsaditelnosti sboru" měl
rozhodovat nejprve seniorát a poté
synod. – Zde se, obávám se, znovu
nemůžeme dohodnout. V prvé
řadě: a priori odmítám technokra-
tický termín „obsaditelnost sboru".
Nic takového neexistuje. Sbor si
buď najde kazatele/kazatelku,
nebo si je nenajde. Stejně tak odmí-
tám, aby o „obsaditelnosti sboru"
rozhodoval seniorát, synod, správ-
ní rada PF nebo jakákoli jiná insti-
tuce. Toto spadá výlučně do zodpo-
vědnosti místního sboru. Buď my,
členové sboru, najdeme kuráž a
prostředky, abychom si fará-
ře/farářku povolali, nebo ne.
V posledním odstavci voláte po jas-
nosti a spravedlnosti. Současné
právní uspořádání považuji za
velmi čitelné a spravedlivé řešení.
Vede místní sbor ke zodpovědnosti
a dává mu prostor pro svobodné
rozhodování. 
V závěru svého článku žádáte řád a
kázeň. Všimli jste si vůbec, že řád,
na němž se většina zástupců této
církve shodla, tu již dávno je?
Srdečně váš,

Jan Dus, 
farář v Poličce 

a předseda správní rady PF

Omluva
Omlouváme se čtenářům, že jsme
ve svém článku „Úvaha nad perso-
nálním fondem v ČCE" (ET-KJ
30/2008) uvedli dvě mylné infor-
mace, na něž jsme byli upozorněni
hned dvěma bratry. Jedná se o
nešťastnou mystifikaci, že „perso-
nální fond jde z větší části na rezer-
vu", což, jak jsme si ověřili, skuteč-
ně není pravda. A dále pak o
nepřesně udanou výši povinného
odvodu na letošní rok, která ve
skutečnosti představuje už 65.000,-
Kč. Mrzí nás to. Šlo nám především
o principy pro lepší systém, ve kte-
rém by se bral ohled na sbory půso-
bící ve ztížených podmínkách, a
vůbec o ohroženou bratrskou sou-
držnost ČCE jako takové. 

Adam Balcar, Tomáš Pavelka 
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Reakce na Úvahu nad Personálním fondem
v Českobratrské církvi evangelické

Vlastně ani nevím, v čí hlavě se ta myšlenka zrodila. Někdy v květ-
nu nebo červnu zazvonil telefon a jeden z místních radních se mě
zeptal, zda by se letos mohlo vzpomínkové shromáždění k 28. říjnu
konat v našem kostele. Proč ne. Evangelíky a Československo spolu
poutala spousta vazeb. Nejviditelnější byla určitě v osobě prvního
presidenta T.G. Masaryka. Ale zdaleka nešlo jen o vztahy a souzně-
ní na nejvyšší úrovni. Staršovstvo lyského Evangelického sboru
například zareagovalo na vznik republiky zrušením své církevní
školy. Zdůvodnění tohoto rozhodnutí bylo až dětinsky odzbrojují-
cí: Československé republice narozdíl od Rakouska-Uherska důvě-
řujeme! Přes prázdniny jsme ohlášenou akci pustili z hlavy.
Věnovali jsme se prozaičtějším věcem. Rekonstruovali jsme sboro-
vá sociální zařízení, opravovali severní zeď kostela, připravovali
Dny evropského dědictví, zajišťovali autobusový zájezd a dojedná-
vali podmínky pro výkon veřejně prospěšných prací. Začátkem
října se „radnice" ozvala s hotovým programem.
Vzhledem ke kulatosti letošního výročí se slavilo více než v před-
chozích letech. K tradičnímu pokládání věnců obětem 1. světové
války u pomníků v Lysé a v Litoli přibylo sázení dubů v zámecké
zahradě. Okresní archív ve spolupráci s místním muzeem zahájil
výstavu dobových dokumentů a fotografií. Časově navazovalo
jedno na druhé. Kdo chtěl, mohl stihnout všechno. Do našeho sbo-
rového areálu se začali lidé trousit kolem patnácté hodiny. Kousek
za branou je vítaly dvě dívky a nabízely jim červené, zelené a bílé
balónky se znakem města. Kdo se neostýchal a řekl si, dostal od
nich i praporek. V některých chvílích se pestrobarevný balónkový
had vlnil ze vstupní dvorany až ke dveřím kostela. Před vchodem
do něj si někteří „slabší jedinci" balónky přivazovali k vodicím
drátům vinice s tím, že si je při odchodu vezmou. (Skutečně tam po
skončení byly.) Většina lidí však s nimi odvážně vstoupila dovnitř.
Když se kostel zaplnil – mohlo v něm být kolem 120 lidí – byl
pohled do jeho nitra vskutku neobvyklý.
V půl čtvrté zahájila shromáždění česká hymna. Po ní předala
moderátorka slovo panu starostovi. Ten promluvil o tom, co se ode-
hrálo před 90 lety a k čemu by nás to dnes mělo motivovat.
Myšlenky T.G. Masaryka pak zvučným hlasem přednesl herec
Pavel Soukup. Je lyským rodákem a má pro město slabost. Už na
jaře vyhlásil Spolek pro rozvoj města školní soutěž v dějepisných
znalostech. Udílení diplomů a cen se stalo dalším bodem programu.
Vítězkyně kategorie základních i středních škol dostaly jako
zvláštní prémii od přítomného europoslance Hynka Fajmona
zájezd do Štrasburku. Vedle státní a městské vlajky stála v průčelí
kostela i vlajka sokolská. To proto, že místní jednota letos oslavila
140 let od svého založení. Její starosta připomenul, čím za tu dobu
prošla. Starosta města a zástupkyně klubu důchodců poté uvázali
na sokolskou zástavu pamětní stuhy. V závěrečném půlhodinovém
hudebně-dramatickém bloku vystoupili snad všichni učitelé místní
umělecké školy. Tečku za shromážděním svým potleskem učinili
vděční účastníci.
Několik balónků přitom vylétlo ke stropu. Jejich pohyb jako by
naznačoval, že něco z toho, co se tu dělo, v sobě má kvalitu, která
ukazuje vzhůru. Nejen že to bylo „hezké". Ono to pootevřelo lid-
skou mysl pro polohy, kterým obvykle zůstává uzavřena. Kdo by se
namáhal, když nemusí, kdo by riskoval, kdo by se obětoval? Bez
odvahy k těmto projevům bychom však stále ještě žili v Rakousku-
Uhersku. A tak to platí stále: Kde lidé nejsou ochotni udělat víc
nežli musí, tam národ chřadne. Kupředu se zdaleka nejde pouze
cestou technologického pokroku. Bez obětovného nasazení pro
ideu i ta technologicky nejvyspělejší společnost retarduje a hroutí
se. Jako lyský farář mám radost z toho, že při této oslavě náš kostel
objevili lidé, kteří o něm dosud nevěděli. Je pozoruhodné, že ačko-
li z někdejšího státu Čechů a Slováků zbyla už jen vzpomínka, pře-
sto má tato vzpomínka stále ještě takovou sílu, že dokáže člověka
přivést do evangelického kostela. Vazby, které spolu kdysi poutaly
evangelíky a Československo jsou pořád živé.

Emanuel Vejnar

Ad Nelze nad tím mávnout rukou
(KJ 26/2008)
Zcela se ztotožňuji s názorem Ema-
nuela Vejnara, že je načase, abychom
se ozvali proti neskutečné aroganci, s
jakou se naše média staví k církevní
terminologii. Nejvíce bijící do očí je
úporně používaná evangelická mše,
kterou už před čtvrt stoletím podle
tehdejších komunistických sdělova-
cích prostředků u nás u baptistů
sloužil Billy Graham. Od té doby
snad už bylo možno dosáhnout něja-
kého pokroku, ale nestalo se tak. Za
své novinářské dráhy jsem mnoho-
krát domácí novináře upozorňovala
na absurditu jimi používané termi-
nologie. Obvykle se upřímně podivi-
li, poděkovali, ale nic se nezměnilo.
V denním tisku je snad tu a tam urči-
tá nepřesnost odpustitelná, ale když
proniká i do knižních publikací,
které by měly být překládány lidmi
znajícími reálie dané země, tak už to
odpustitelné není. Přesto lze o pro-
testantských mších číst jak v biogra-
fii presidenta Reagana, tak i presi-
denta Clintona. Podle ní Clinton na-
vštívil mši nejen u baptistů a meto-

distů, ale také – a to je vrchol – u qua-
kerů. 
K chybám dochází ovšem i při pře-
kladu z češtiny do angličtiny. Zachy-
tila jsem například překlad rodilé
Angličanky, která tvrdila, že evange-
listé přežívali na Valašsku. Otázku,
jak se tam se Středomoří dostali, si
zřejmě nepoložila. Angličané na na-
še rozlišovaní mezi evangelík a
evangelikál nejsou zvyklí, protože
základním označením je pro ně pro-
testant. 
Snad by bylo namístě, aby Ekume-
nická rada církví vydala nějakou
brožurku církevní terminologie a ro-
zeslala ji českým médiím. Ještě lepší
by možná bylo, aby vytvořila webo-
vé stránky, kde by každý mohl na-
lézt informace, jaká terminologie se
používá v každé z našich církví, a
naopak, pro kterou církev se dá urči-
tý termín použít, a co vlastně zname-
ná. Je opravdu nejvyšší čas se ozvat.
A perlička nakonec – nedávno jsem
zažila, jak si celkem milý řečník ná-
hle nedovedl vzpomenout, kdeže se
to Židé vlastně scházejí. A tak si v
nouzi pomohl obratem židovská
mešita.

Iva Drápalová 

Balónky letěly vzhůru

Názory čtenářů

(28. říjen v Lysé nad Labem)



Bohoslužby

lidé se marně a zbytečně po jeho
podobě pídí. Bůh se postaral, aby-
chom nezůstali jen na ústním podá-
ní, které po letech zdegeneruje. Po-
staral se, abychom o jeho Synu měli
písemnou stopu jeho slov a činů ve
Starém a zřetelněji v Novém zákoně.
Není jiný způsob, jak si připamato-
vat podobu Ježíše Krista: je na papí-
ře Písem svatých, ne na plátně ani na
truhličce, ani v hlíně ani v oblacích.
"Ptejte se na Písma, ta svědectví vy-
dávají o mně," pověděl nám.
Ježíšova podoba, jak ji podávají, má
však dvě tváře, lidskou a Boží. Cesta
k božské tváři vede přes lidskou

tvář, ne naopak. Otcové, kteří ve 2.
století určili pořad knih Nového
zákona, chtěli, aby se čtenáři No-
vého zákona nejprve seznámili s
evangelii, zařadili je proto na první
místo. Čtyři evangelia vypravují o
jeho člověčenství, o narození z ženy,
matky Marie, o jeho dětství, o jeho
všedním životě s učedníky, o zradě a
nenávisti i lásce, o jeho smrti a
pohřbu. Pozorný čtenář sesbírá
odtud dost zpráv, jimiž Ježíšova
podoba vystoupí z neurčitosti pou-
hého jména. Jméno ježíš bylo ostatně
běžné, v některých oblastech se nosí
ještě dnes. Nový zákon je proto
doplnil "příjmením" Nazaretský. Vy-

pravováním o jeho člověčenství nás
Nový zákon vtahuje do děje, aby-
chom pocítili, že v jeho příběhu jde o
nás, o mne, o tebe, o lidstvo a celé
stvoření. Ale jak by mohl všem nám
a všemu stvoření přinést nápravu,
odpuštění a život věčný, kdyby
nepřišel od Boha jako jeho Syn s
plnou mocí? Jeho božství, které v
evangeliích jen probleskuje, odhalu-
jí apoštolské listy naplno a vyzývají
nás, abychom s nimi ke jménu Ježíš
jedním dechem vědomě přidávali
Kristus, vysvoboditelský král. Ježíš
je Kristus, ale Kristus je Ježíš Na-
zaretský.

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 DVOUMANUÁLOVÉ DIGITÁL-
NÍ VARHANY ZNAČKY VISCOUNT,
model Jubilate 230. (Možnost trans-
pozice, různé -i historické- ladění:
36 volných kombinací; zvony atd.)
Ideální nástroj do menších až střed-
ně velkých kostelů, kaplí a sboro-
vých síní, vhodné i pro koncertní
využití. Záruka platí ještě 6 let a
nástroj je v bezchybném stavu,
málo používaný. Cena dohodou.
Kontakt: 724 168 515.

č. 34

K osobní víře 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 - Hav-
líčková

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 VLTAVOU, 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
SBOROVÉ DNY DRUHÉHO SBORU ČCE
V PRAZE 3 - ŽIŽKOV se budou konat
6. -  7. prosince 2008 v modlitebně
našeho sboru, Čajkovského 10,
Praha 3 – Žižkov.
Našim milým hostem bude
ThD. Petr Sláma, odborný asistent
Katedry Starého zákona ETF UK v
Praze
Program:
* sobota 6. 12. 2008  – 19:00 přednáš-
ka +rozhovor s hostem
* neděle 7. 12. 2008  -   09:30 boho-
služby  + přednáška, rozhovor,
zpěv mládeže

* * *
EKOLOGICKÁ SEKCE ČESKÉ KŘES-
ŤANSKÉ AKADEMIE zve na sobotu
22. listopadu 2008 od 9:45 do Gal-
erie Josefa Adamce (Obec křesťa-
nů, Praha 7, Na Špejcharu 3; z Ba-
deniho ulice za izraelským velvy-
slanectvím směrem ke staveništi
tunelu Blanka) k účasti na setkání
členů sekce a dalších zájemců  o
křesťanský pohled na životní pro-
středí. V dopolední panelové dis-
kusi na téma "Svoboda a jednota"
vystoupí doc. ThDr. Petr Macek,
PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Mgr.
Milan Horák a RNDr. Jiří Nečas.
Během polední přestávky bude
příležitost k setkáním, rozhovo-
rům a navazování kontaktů.
Setkání by mělo skončit do 15:30.

JNe

* * *
KOSTNICKÁ JEDNOTA SDRUŽENÍ
EVANGELICKÝCH KŘESŤANŮ O.S. zve
na přednášku Mgr. Petra Šafaříka
Současný obraz protireformace v
českých zemích
Přednáška se koná ve sborovém
domě Českobratrské církve evan-
gelické na náměstí Bedřicha
Hrozného v sobotu 29. listopadu
2008 od 15.00 hodin.

EVANGELICKÝ TÝDENÍK - KOSTNICKÉ JISKRY
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Dokončení ze str. 1

NABÍZÍME K PRONÁJMU PROSTORNÉ
BYDLENÍ 3+1 ve sborovém domě
kazatelské stanice v Lipové, v pěk-
ném prostředí Drahanské vysočiny
(600 m. n. m.). V bytě je zavedeno
plynové ústřední topení. Drobné
stavební úpravy jsou nutné, avšak
výši investic do oprav lze odečíst z
nájemného. Staršovstvo FS Pro-stě-
jov, U kalicha 1, 796 01 Prostějov. 

č. 35

Narodil se v Brně v tentýž den co
Českobratrská církev evangelická.
Znám ho a mám ho rád několik
desítek let. Poprvé jsme se setkali
jako asistenti faráře Dr. Viktora
Hájka. Honza, mladší mne o 5 let,
začínal svou duchovenskou dráhu
jako diakon, já jako vikář brněnské-
ho evangelického sboru. V kancelá-
ři Blahoslavova domu sedal Honza
u okna a ještě svobodný chtěl vidět,
kdo, jakého stáří, pohlaví a vzhledu
přichází. Učil se psát - dostali jsme
důležitý úkol vytvořit opis církev-
ních matrik pokřtěných, oddaných
a zemřelých. Asi měl krásnější
rukopis než já, neboť náš pan šéf
Hájek pohleděl na jeho opisy a pak
procítěně prohlásil: " Ach, Honzo,
kdo to po Vás bude číst..." Až
dodnes si svůj rukopis zachoval
beze změny.
Během dlouhých kancelářských
hodin se mi svěřil s mnohým, ale
aspoň jedno vám prozradím. Měl
na starosti svého mladšího bratra
Petra, nyní úctyhodného profesora
novozákonního bohosloví na evan-
gelické fakultě University Karlovy,
toho měl přivést ze školy domů
pokud možno nezraněného. Kdy-
koli se z té dotyčné školy vyhrnuli
žáci, věnovali se dobromyslným ale
bezohledným potyčkám. Jednou mi
sdělil: "Včera byla před školou hro-
mádka kluků, jeden na druhém.
Hledal jsem Petra, ležel docela
vespod, ale byl celý." Dnes jsem
tomu i já rád, vím, jakým přínosem
je jeho práce v novozákonní vědě.
Měl štěstí, že ho neušlapali a že ho
Honza včas vysvobodil. Dnes sle-
duje jeho práci a účinně mu v ní
pomáhá.
Rozešli jsme se, já do sboru v
Jilemnici, on o pět let později do
sboru v Prosetíně. Zatím už probě-
hla 2. světová válka, kterou připra-
vilo a rozpoutalo nacistické Němec-
ko. Hanba tohoto prvenství bude
sotva kdy z něho sňata a zapome-
nuta. Její důsledky přivedly sovět-
ské Rusko do Evropy a mnoho
zemí včetně Československa při-
pravily o svobodu. Za odměnu se
jim dostalo dobrodiní sovětského
míru. Náš jubilant si doplnil své
vzdělání obecné a dosáhl doktorátu
na filosofické fakultě v Brně. Proto
se vzácně představuje jako PhDr.
Aby na prosetínské faře nezmrzl,
ale jistě nejen proto se oženil se
svou celoživotní láskou Alenou. Po
sedmi letech, v roce 1952, se odstě-
hovali do Brna na evangelickou
faru na Pellicově ulici. První brněn-
ský sbor jej povolal za svého faráře.
Už byl čas, abychom se zase sešli. O
dovolené jsem se svou ženou a

dětmi pobýval v Brně. Moje první
cesta vedla na faru k Pokorným, o
jejich pohostinnosti netřeba psát. I
na kazatelnu mne pustil. To byla
důvěra!
Naznačil jsem, že jeho základní a
rozhodující vzdělání bylo teologic-
ké. Protože všechny vysoké školy
Němci zavřeli, synodní rada Čes-
kobratrské církve evangelické
uspořádala pro studenty bohosloví
tajný kurs. Student Jan Pokorný byl
mezi nimi. V čele toho kursu byl JB
Souček, tajemník synodní rady,
později profesor Nového zákona na
evangelické fakultě. Jeho jméno
zaručuje, že se studentům dostalo
dobrého "univerzitního" vzdělání,
které po skončení války bylo stu-
dentům na fakultě doplněno a lega-
lizováno. Nerozmnožil tedy náš
jubilant řady filosofů, upsal se teo-
logii celým srdcem.
Základní zvěst, kterou je evangelic-
ká církev povolána prohlašovat, dal
napsat už jeho dědeček Václav
Pokorný nad vstupní dveře Bet-
lémského kostela: My kážeme
Krista. V kázáních ji bakalář teolo-
gie Jan Pokorný nezapomínal dopl-
ňovat, že jde o Krista ukřižovaného
a vzkříšeného. Ač znal všechny
proudy moderní teologické vědy,
zůstal vždy nad nimi a občas na
adresu teologických pánů profeso-
rů pronesl kritickou poznámku,
kterou by je rád vrátil k jasné refor-
mační teologii a zbožnosti.

Chcete vědět, jaký je to člověk?
Charakteristická je jeho vstřícnost,
která si všímá evangelíka neevan-
gelíka a ujímá se ho, zejména v jeho
starostech. Nesetkává se s nimi
povrchně a nadarmo. Dodneška se
k němu hlásí a rádi se mu připome-
nou aspoň podáním ruky mnozí z
Prosetína a ovšem z Brna. Ta vstříc-
nost je sborotvorná. Je čitelná i na
jeho dětech. S manželkou Alenou
ing. vychovali tři dcery. U jedné z
nich jako důchodce a vdovec našel
příbytek a tolik laskavé péče, že se jí
skoro chlubí. Jiní staří dědečkové to
rádi uslyší! Patří mezi faráře beze
lsti, odpovědný za všechny, kteří se
dostali do jeho péče. Je pracovitý,
libost má v Bibli a příbuzných kni-
hách, v církvi a ve sboru. Vůči cír-
kevní kariéře projevoval jakousi
lhostejnost, cení si titulu faráře,
kazatele Božího slova. Na rozdíl od
těch, kdo Boží sliby cudně uzavírají
do výrazu "dobrá budoucnost",
snaží se obhájit jejich konkrétnost a
vtělit je do své víry - podle PÍSMA.
Žít vedle faráře Jana Pokorného je
příjemné a povzbudivé, vůči svým
blízkým bližním, k nimž se počí-
tám, projevuje bratrskou, věrnou
náklonnost. S přáním všeho dobré-
ho do dalších let Tobě, Honzo, a
všem Tvým milým zůstávám Tvým
commilitonem či aspoň spolupout-
níkem. 

Josef Veselý

Farář Jan Pokorný, PhDr. 18.12.1918

90. VÝROČÍ ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ
(ČCE)  – PRVNÍ SJEDNOCENÉ CÍRKVE VE STŘEDNÍ

EVROPĚ

Ve dnech 21. – 23. 11. 2008 se uskuteční oslavy k 90. vý-
ročí první sjednocené církve ve střední Evropě, Čes-
kobratrské církve evangelické. 
Součástí oslav bude v pátek 21. 11. 2008 v 19.30 h v
Betlémské kapli  „Koncert k narozeninám". Hrát a zpívat
bude spirituál kvintet, Tomáš Najbrt a další umělci a
hosté. 
Večerem budou provázet Daniela Brůhová a David
Vávra.

Tisková konference k význačnému jubileu se bude
konat ve středu 19. 11. 2008 v 10.30 hod v ústředí círk-
ve, Jungmannova 9, Praha 1.

Podrobný program najdete  na www.srcce.cz

Kontakt:
Ivana Benešová, komunikace s veřejností

ivana.benesova@srcce.cz
tel: 224 999 275
tel: 606 956 957

http://www.srcce.cz



* Kdo by pohrdal dnem malých začátků? Za 4,10
Letmý pohled by posuzoval cestu této misie jako všelijak
křivolakou. Vedla pronásledováními, nouzemi, úzkostmi i
hladem, nemocemi a zklamáními. Byla to cesta hlubinami i
výšinami. Těžce na ni spočinuly dvě světové války. Ale nad
tím vším vítězila předivná milost našeho Pána, trpělivá
láska, která vedla i nesla, byla přemáhající pomocí a ochra-
nou. 

* Ernst Jakob Christoffel – život oddanosti ve službě
Vykupiteli
Narodil se 1876 v Reydtu v německém Porýní. Vyrůstal v po-
žehnaném prostředí rodiny hugenotského původu, domov
by vytvářen křesťanskou vírou a prolnut láskou k bližním. Při
nástupu nového století učinil čtyřiadvacetiletý Ernst rozhod-
nutí, které proměnilo jeho život. „Počínaje dnem, ve kterém
jsem si uvědomil, že jsem Božím dítětem, bylo mi samozřej-
mé, že se cele postavím ve službu svému Pánu. Toto rozhod-
nutí pro mne nebylo nikdy ničím jiným než povinností vděč-
nosti vůči Pánu a vědomím mého dluhu vůči světu, žijícímu
bez Krista." Nastala léta příprav ke službě zvěstovatele
Božího slova a pracovníka misie. V roce 1904 skončil studium
na Evangelické kazatelské škole v Basileji. 

* Pán Bůh postupně ukazuje cestu služby
Spolu se svou sestrou Hedvikou pečoval jako správce
dvou sirotčinců v městě Sivas v Malé Asii. Zde poznali
bídu početných nevidomých dospělých i dětí. Ernst byl
tímto poznáním hluboce otřesen. Přiznal si, že je vlastně
dlužníkem těchto odstrkovaných, zanedbaných ubožáků.
Pán Bůh mu vložil do srdce i svědomí tuto situaci nevi-
domých a nebohých v zemích Orientu. Nyní měl jistotu:
Pán mi svěřuje právě tento úkol. Ano, ale jak docílit, aby
byl naplňován?

* Pán Bůh dává ke svěřeným úkolům také dary k jejich
splnění
Christoffel se obrátil na misijní společnosti pro Blízký vý-
chod s prosbou, aby do svého programu zařadily péči o
nevidomé. Uvedl, že je k dispozici pro tuto službu. Všechny
misie však odmítly. Stalo se dobře. Kdyby pomoc tak počet-
ným nevidomým byla jen jakýmsi přívěskem v programu
činnosti některé z misií, nemohla by se plně rozvinout do
potřebné hloubi i rozsahu. Odmítnutí přineslo zdánlivě
nepříznivou změnu do celé situace. Na jedné straně pře-
svědčení, že tento úkol je svěřen ode Pána, na druhé straně
žádné vyhlídky či možnosti splnit tento úkol obvyklým
způsobem. Smí se odvážit k jeho prosazování bez potřeb-
ného zázemí? Může pracovat jako misionář v osamocení,
„na volné noze"? Rozhodování bylo velice obtížné. Přátelé
ho varovali před takovým řešením, označili je za lehkováž-
nost. 

* V nesnadných problémech nemáme hledět na lidi, ale
na Boha
Byla to doba vnitřních bojů. Manželka Christoffelova milé-
ho učitele tehdy řekla zcela prostě: „Nedívejte se na lidi,
hleďte na Pána Boha." Christoffel byl rozhodnut vzít na
sebe riziko volné misionářské služby. Ernst i Hedvika jsou
ochotni vydat se na cestu ke službě lásky těm nejpotřebněj-
ším. Svou hotovost vyjádřili takto: „Když nám Pán dá pení-
ze na cestu a menší sumu, abychom zakoupili a zařídili
dům, a když nás ještě navíc obdaří tolika penězi, abychom
po dobu jednoho roku mohli pečovat o 10 svěřenců, pak
půjdeme." Účinná misionářská pomoc lásky není závislá
jen na těch, kteří jsou hotovi a ochotni jít pomáhat. Nutně
zde musí být také ti, kteří sice zůstávají doma, přece však
pomáhají, vytváří zázemí nejen modlitebné, ale také oběta-
vě ochotné k poskytnutí nutně potřebné vezdejší podpory. 

* 27. listopad 1908 – den Božího jednání
V ten den byl Ernst Jakob Christoffel Slovem Božím a mod-
litbou ordinován ke službě faráře. Současně je to den vzni-

ku slepecké misie. Pán Bůh vzbudil kruh přátel, ochotně
hotových k podpoře práce Ernsta a Hedviky. Jeden z nich,
žijící v Basileji, zajistil svým darem opatření výdajů na dva
roky. Pán Bůh dává ve svém díle dny zvláštního žehnání.
Uprostřed jásání a radosti však nezaniká vědomí závislosti
na další milosti

* Bethesda – první domov pro postižené
Bethesda znamená „dům milosrdenství". V temném Kur-
distanu, v městě Malatya byl vybudován na podzim v roce
1909 dům pro nevidomé a postižené. V celé oblasti Turecka
to byl jediný ústav. „Mohamedánským obyvatelům jsme
svou službou předkládali praktické vyučování o křesťanské
víře a jejím působení pomáhající láskou." Postupně zde by-
lo až 85 obyvatel. Také kruh přátel roste a prospívá v upev-
ňování. Své středisko má nyní v Berlíně. 
Rok 1919 je poznamenán bolestí. Všichni Němci jsou z Tu-
recka vykázáni, Christoffelovi se vrací do Německa.

* Dílo misie není opuštěno. Práce pokračuje.
Člověčí uvažování zde nevidí nic jiného, než konec práce.
Christoffel stál několikrát nad bolestivými troskami práce
Křesťanské slepecké misie v Orientě. Dvakrát musel půso-
bení obnovovat od samého začátku. Žil stále ve vědomí
ohroženosti svého života. Práce misie byla zmařena hrůza-
mi světových válek. Krátce po svém návratu z Turecka v ro-
ce 1919 prožíval těžký nápor malárie, důkladné vyléčení
trvalo až do roku 1920. Přece však setrvával ve své jistotě a
důvěře v Boží povolání a vedení k této práci. „Pokládám to
stále za zvláštní Boží milost, že Pán nám dal, abychom se
pevně drželi jeho pověření a abychom měli víru tam, kde
podle lidského uvažování již nebylo čemu věřit." 
Situace v Turecku se ustálila. Zákaz pobytu Němců byl od-
volán na začátku roku 1924, mezi prvními příchozími do
Konstantinopolu byl misionář Christoffel. Cesta do opuště-
ného působiště Malatya nebyla povolena. Započaté práce 
s budováním domova pro postižené v samotném Kon-stan-
tinopolu byly zastaveny. Po změně kabinetu byla všechna
pracně dobytá povolení odvolána. Nové Turecko zavřelo
své brány misii, ochotné podávat nezištnou pomoc nejubo-
žejším. Pán však otevřel dvéře do Persie.
V listopadu 1925 nastoupili neúnavní pracovníci misie vše-
lijak obtížnou cestu, Christoffel se třemi spolupracovníky.
Nový začátek v Persii nebyl snadný. Velký nedostatek pe-
něz zaviněný ztrátou v Turecku, značné umenšení počtu
přátel v Německu, misionáři neznali ani řeč, ani kulturu
nového působiště. Jak budou přijati? Co nescházelo byla
varování i kárání. Také zde prožívali skutečnost péče svého
Pána. Problémy s ubytováním, nesnáze s převzetím pouka-
zů peněz, sledování příslušníky cizinecké policie, jednání
na policii, nepřátelský postoj mohamedánského kléru, neu-
stálená politická situace…na vzdory tomu všemu byl vybu-
dován domov v Tabrizu. 
Christoffel a jeho pomocník misionář Ludvig Melzl odce-
stovali v listopadu 1928 do Esfahánu. Zkoumali, nakolik by
zde bylo vhodné vybudování dalšího domova. 1. května
1929 přesídlili do velkého domu nedaleko města, nová prá-
ce započala v plném rozsahu. V nádherném, svým způso-
bem bohatém městě živořilo mnoho dětí ulice, ty nejubo-
žejší, nevidomé a jinak postižené vděčně přijaly domov s
laskavou péčí a výchovou. Zde bylo započato s péčí a
výchovou sluchově postižených. Christoffel se svými
pomocníky, přátelé v Evropě, všichni spolu byli vděčni za
možnosti zapojení do této další služby lásky ve jménu Pána
Ježíše Krista a v jeho milosti. On je Pánem Pánů a Králem
králů, služba pohrdaným, opuštěným a zapomenutým je
službou jemu samému. Po padesáti letech svého působení
vyznává Christoffel: "Léta misijní služby mě poučila, že to
je nevystižitelná Boží milost a jeho nepochopitelné skloně-
ní, když se mu zalíbilo použít omezené, chybami zatížené,
neschopné lidi k vykonávání svých plánů a záměrů s náro-
dy tohoto světa."

* Hrůzy 2. světové války. Budou misijní pracoviště zacho-
vána?
Nová, daleko větší pohroma se valí do nejrůznějších míst
světa. V době pohody a dobrého zdaru, v dobách nebezpe-
čí a nesnází je důležitá skrytá práce modlitebníků – pří-
mluvců. Mají ve jménu Pána Ježíše volný přístup ke trůnu
Boží milosti, až k srdci nebeského Otce, vede je a jejich
prosby doplňuje Duch svatý. Pán Bůh zná tyto nevyhlašo-
vané modlitebníky přímluvce, on takové hledá a raduje se
z nich. Plní při nich svá zaslíbení k oslavě svého jména, pro
dovršení svého díla. Proniká tam vzhůru také tužba tvého
srdce? 

* Vytrvalý až do smrti
Christoffel nechce opustit své svěřence v Isfahánu. Zůstává,
i když jiní Němci včas odešli. V roce 1943 ve svých 67 letech
je zatčen Angličany, prožívá léta nesvobody a strádání v
několika zajateckých táborech. Práce v domově pokračova-
la, i když nouzově. V roce 1946 je propuštěn zbídačelý,
bídně oblečený. V poválečném Německu pomáhá postiže-
ným, hlavně nevidomým. V Nümbrechtu pro ně založil
domov, který dosud slouží svému účelu. Misionářova služ-
ba však není ještě ukončena. V roce 1951 přijal povzbudi-
vou pomoc švédských přátel, ve svých pětasedmdesáti
letech znovu odcestoval do Iránu a v Isfahánu, aby věrně
pokračoval péčí a vyučováním nevidomých, hluchoně-
mých a dalších postižených. Prošel těžkou nemocí, ze které
ho povolal Pán do své radosti a slávy 23. dubna 1955. Na
jeho hrobě v dalekém Iránu je uveden vzácný titul: „Otec
nevidomých a hluchých a dětí nikoho."

* Dílo pokračuje – Christoffelova slepecká misie
Práce misie zdárně pokračovala. Na počest věrného prů-
kopníka byla „Křesťanská slepecká misie v Orientě" pře-
jmenována a tak je nyní široce známa jako „Christoffelova
slepecká misie." 
V roce 1961 převzal vedení pastor Siegfired Wiesinger a
jeho manželka Magdalena. Působili až do roku 1989. Dílo
misie se prohlubovalo a šířilo. CBM (Christoffel Blinden-
mission) se stalo jednou z největších misijních společností
na světě. Zde je stručný přehled důležitých události:
Rok 1966 byl počátkem převratné pomoci zbytečně nevido-
mým. V kábulské nemocnici v Afganistanu byla misií
financována a uskutečněna první operace šedého zákalu. 
Následujícího roku byla zahájena výstavba objektů v
Etiopii, Tanzánii, Indii a o dalších pět let později projekt
misie v Peru otevřel programy pomoci lásky postiženým v
jižní Americe. 
Převratný byl rok 1989, kdy Světová zdravotnická organi-
zace uznala CBM jako odbornou organizaci pro zabraňová-
ní vzniku slepoty. 
V roce 1999 CBM začala vyvíjet globální iniciativu mezi
nestátními organizacemi ke spojení boje proti nevidomosti.
Heslo „20/20" je označením zdravého zraku v americkém
očním lékařství. Zde je současně termínem pro celosvětové
úsilí boje proti nevidomosti: do roku 2020 nemá být na
světě žádný zrakově postižený nebo ohrožený, který by
nebyl pod účinnou odbornou lékařskou péčí.

100 let působení Christoffelovy slepecké misie

E. J. Chistoffel se sestrou Hedvikou

Skupina po operaci šedého zákalu

Ernst Jakob Christoffel



V roce 2000 počet operací šedého zákalu financovaných
CBM přestoupil 4 milióny. 

* Zpráva o činnosti v uplynulém roce 2007
Misie působí ve 1021 projektech ve 111 zemích Afriky, Asie,
Latinské Ameriky a Východní Evropy. Od svých přátel ze
sdružení v jednotlivých státech přijala pro svou práci lásky
47 miliónů Eur. Tak mohla být podána účinná pomoc více
než 21 miliónu trpících lidí. Vykonáno bylo dalších 673.670
operací šedého zákalu. Celkový počet těchto operací k na-
vrácení zraku dosáhl již osmi miliónů.

* Průběh oslav stého jubilea
Oslavy jsou v desítkách měst, rozsáhlé, důstojné a radostně
vděčné. Záštitu nad nimi převzala manželka prezidenta
Německé svazové republiky paní Eva Luise Köhlerová. 
V této význačné době pro CBM působí v čele misie dva rov-
noprávní ředitelé. Martin Georgi (1957) pro komunikace a
Reinhold Behr (1954) pro správu a finance. Působí ve spoje-
ní s devítičlennou misijní radou. Ke společným projektům
je zapojeno 10 národních sdružení, která shromažďují dary
pro působení misie. Zastoupeny jsou Austrálie, Belgie, Ně-
mecko, Velká Britanie, Irsko, Italie, Kanada, Nový Zéland,
Švýcarsko, USA, zapojena je také Česká republika. 

* Tajné působení přátel této misie za doby komunistické
nadvlády v naší vlasti
Tato vlastně ilegální činnost byla spojena se jménem a půso-
bením br. kazatele Antonína Voříška v ústeckém a posléze
děčínském sboru Církve bratrské. Významné bylo spojení
manželů Jana a Helgy Líbalových se sekretářkou centrály
Christoffelovy slepecké misie v Potsdamu (tehdy NDR) se
sestrou Christe Adler. Důležité také bylo působení br. Jin-
dřicha Dietricha a manželů Pavla a Pavly Páralových. Cí-
lem bylo získávání dalších přátel této práce k modlitbám i
účinnému projevu lásky. Již tehdy byly při návštěvách teh-
dejší Německé demokratické republiky předávány finanční
dary na práci misie. Na toto působení vzpomíná br. Jaroslav
Kučera: „Bratr kazatel Voříšek mě v té době požádal o
zapojení do této nelegální práce v oblasti Moravy a východ-
ních Čech. Byl jsem tehdy kazatelem rozsáhlého olomouc-
kého sboru. Vedle své kazatelské služby jsem vykonával
přednášky o misii na různých místech. Při tom vydatně
pomáhaly promítané diapozitivy, dodané ústředím CBM.
Velikou pomocí byly místní odbočky čile pracující Kost-
nické jednoty. Vděčně vzpomínám na tato obecenství." 

* Jak tato práce pokračovala po pádu komunismu
Pokračování vzpomínek JK: „Teprve tehdy jsem se dověděl
o hlavní centrále misie v Benzheimu v západním Německu.
Ohlásil jsem se dopisem. Bratři reagovali nečekaně a rych-
le. Přijeli do Prahy, došlo ke společnému jednání v Eku-
menické radě církví a v Radě Církve bratrské. Tehdejší
tajemník RCB br. kazatel Karel Taschner byl pověřen, aby
spolu se mnou pracoval již na samotném uvedení českého
sdružení CBM. Ustanovující shromáždění s volbou výboru
se konalo 12. dubna 1991. Svou činnost ve svobodné vlasti
jsme započali s vděčnou radostí, i když ve skrovnosti. 
Vděčně připomínám další spolupracovníky: v Litomyšli
sestra Mgr. Helena Macková, účetní na půl úvazku po řadu
roků, bratr Ing. Ladislav Beňa, pokladník, bratr Ing. Milan
Nádvorník, revizor účtů a další pomocníci. 
Reportáže o misii předložila několikrát naše televize i roz-
hlas, zprávy byly otištěny v různých periodikách. Získali
jsme modlitebné společenství s řadou bratří a sester, kteří
měli a mají otevřená srdce pro tuto částku Božího díla. 
Jsem si vědom toho, že práce bylo učiněno málo. To malič-
ko však bylo učiněno z předivné Boží milosti. Byly a jsou
zde překážky. Můj pokročilý věk (narozen 1922), několik
pobytů s řadou operací v nemocnici, bolavý zdravotní stav
mojí manželky atd. Působil jsem v čestné funkci předsedy
výboru již jako kazatel důchodce. Pokud to bylo možné,
konal jsem přednášky s promítáním filmů o práci misie s

cestováním od Karlových Varů až po Košice. Např. v roce
1994 to bylo 73 přednášek a kázání. 
Společně jsme předali za dosavadní dobu při postupném
odesílání darů našich přátel na ústředí CBM více než jeden
milión Kč. V tom je zahrnuta hodnota ultrazvukového dia-
gnostického přístroje, na jehož získání má značný podíl
misijní oční lékař MUDr. Jan Týnovský, který jej pak na
Filipínách užíval jako vydatnou pomoc při vyšetřování i
operacích zraku. Podobným darem byla zásilka více než
stovky úplně nových brýlí, kterou jsme převzali a posléze
posloužila zrakově postiženým v péči křesťanské nemocni-
ce v jemenském Adénu. Poslední souhrný dar našich přátel

5000 Eur byl předán v únoru 2008 přímo centrále CBM.
Jsem vděčen Pánu za zdraví a svěžest dostačující k mé
nynější službě. Vykonávám ji s vděčností za tak předivnou
milost a s modlitbou, aby Pán žně vypudil někoho dalšího
na mé místo, vzbudil nové příznivce této široké služby
lásky a povolal i vystrojil další dělníky z našich sborů a
církví také pro dílo této misie."

* Další pracovníci z naší vlasti, působící pro zdárnou
práci misie
Již uvedený Dr. Týnovský působil několik roků na
Filipínách, pak dále v Jemenu. Vykonal tisíce operací šedé-
ho zákalu. Přátelům misie vzkazuje: „Přál bych vám, abys-
te mohli vidět, přímo sledovat úžasnou radost člověka, kte-
rému byl operací kataraktu navrácen zrak." Dalším význač-
ným pracovníkem je MUDr. Ivo Kocur, zástupce misie i
české vlády u Světové zdravotnické organizace, vedoucí
Školícího centra pro odbornou přípravu očních lékařů na
jejich práci v zemích třetího světa. Centrum je vybudováno
v Praze, svou mezinárodní kancelář v Ženevě. Význačný

pracovník CBM MUDr. Josiph Taylor – Schneider za svou
práci pro nevidomé a zrakově postižené vyznamenaný
anglickou královnou pochází vlastně z našeho Sokolova.
Před zlobou a zhoubou nacistické zvůle vůči židovským
občanům byl jako školák zachráněn převozem do Anglie.
Odtud po studiích působil v Africe. Nositel Nobelovy ceny
Ing. Otto Wichterle, aniž by to tušil, byl v Božím plánu
pomoci nevidomým povolán a obdařen k vynálezu umě-
lých očních čoček. Miliónům nevidomých, postižených
šedým zákalem tak byl poskytnutím operace a vložením
těchto čoček navrácen vzácný dar vidění.

* Odpověď našim přátelům, kteří se táží, jak mohou účin-
ným způsobem projevit svou vděčnost za toto široké dílo
třeba právě při příležitosti stoletého jubilea
Vložil-li komukoliv Pán Bůh do srdce, aby pomohl nést
tíhu služby a pomoci nejubožejším na tomto světě a tak
umožnil převratnou změnu v jejich životě, rádi vás přivítá-
me k tomuto projevu vaší lásky a tak účasti na práci Božího
díla.
Své příspěvky mohou dárci dát přímo, pokud k tomu mají
příležitost. K tomuto převzetí je pověřen br. kazatel Kučera,
zástupce CBM v ČR, který vystavuje z bloku k tomu urče-
nému potvrzení, na němž je razítko našeho českého sdru-
žení. 
Můžete užít naše složenky, naší bankou je Česká spořitelna
a. s., pobočka Litomyšl, číslo účtu 1280480399, číslo banky
0800.
Tatáž čísla našeho účtu užijte při převodu obnosu daru z
Vašeho účtu u banky. Prosíme, nezasílejte bankovky vlože-
né s dopisem do poštovní obálky a odeslané běžnou listov-
ní poštou. Doporučíme Vám nejlacinější podání Vašeho
obnosu. Odbočky České spořitelny jsou i pro Vás snadno
dostupné. Podejte naši složenku bez uvedení jména a adre-
sy, jen s uvedením obnosu, nebo podejte jen lístek s přesně
opsaným číslem našeho účtu a obnos Vašeho daru. V tom
případě je podání zdarma. Spořitelna vám vystaví potvrze-
ní na předaný obnos. Takto zaslaný obnos bude nám sice
vykázán jako příjem s datem podání a vyznačením darova-
ného obnosu v jeho plné hodnotě, ovšem bez vaší adresy.
Budeme vděčni, když nám dopisem, telefonem, faxem nebo
e-mailem ohlásíte tento svůj dar. Podávejte své dary pro
práci Božího díla s modlitbou, tak jak i my vděčně chválíme
Pána Boha za Vaši účast na zdaru jeho díla. On sám nechť je
Vaším Odplatitelem.
Pokud je nám známo nebo Vámi oznámeno, vystavujeme a
odesíláme potvrzení o daru k daňovému odpisu. Využijte
tuto možnost!
* Děkovný dopis – další potvrzení Vašeho daru
Je dobře, když budeme mít Vaši adresu, abychom Vám
mohli takový dopis odeslat. Přidáváme k němu malou,
přece však, jak se snažíme, milou upomínku. Chceme tak
potvrdit naši vděčnost za Vaši lásku a ochotnost a zůstat tak
s vámi ve spojení v lásce, která pamatuje na potřebné.
Naše adresa
CBM - Christoffelova slepecká misie v ČR A. Tomíčka 49
Litomyšl 570 01 
telefon – fax 461 613 727,  e-mail: cbm.cz@tiscali.cz 
Vypracoval a srdečně pozdravuje 

Jaroslav KučeraHrob E. J. Christoffela

Výuka v dnešní Christoffelově nadaci v Německu

E. J. Christoffel učí mluvit hluchoslepého chlapce


