
NAPŘIMTE SE A ZVEDNĚTE HLAVY
L 21,25-33

Když jsem na podzim vyšel z do-
mu, padl můj pohled vždycky na

opadané stromy, listí na zemi. Při-
pomínaly, že se blíží zima, a taky, co
mám udělat. Zrýt, shrabat listí, při-
pravit se. Ježíš mluvil o fíkovníku,
který když se začíná zelenat, věstí
blížící se léto. Obraz je to příjemněj-
ší, nadějnější, to, oč jde, je asi po-
dobné - když vím, co přijde, připra-
vím se na to.
Ježíš říká zřetelně, co přijde: "vězte,
že je blízko království Boží." Všech-
no to, o čem mluví předtím, jsou
jenom znamení toho, že přichází.
Kdy to bude? O to nejde. Spíš o to,
k čemu nás jeho blízkost a nezadr-
žitelný příchod povede. Rozhodně
se nemusíme a nemáme třást, jak to
s námi dopadne. Víme jak. "Na-
přimte se a zvedněte hlavy, neboť
vaše vykoupení je blízko." Je úžas-
né slyšet něco takového, když

okolo nejistota rozežírá poklady a
smělé plány jako mol a rez. Vše-
lijaké naše plány pomíjejí, a jak by
ne, když i nebe a země pominou.
Ale to ty, kdo se drží Krista, nemá
vyvést z míry. My přece víme, na co
vsadit - na Krista, na jeho slovo. To
nepomíjí. Ne, že by ten, kdo na něj
vsadí, byl z oněch soužení a otřesů
vyňatý. Ví ale, že cíl jeho cesty ne-
mohou zpochybnit ani zničit, a
proto může jít se zvednutou hla-
vou, bez hrbení, podlézání, kličko-
vání.
Pojďme k Božímu království vzpří-
meně, můžeme si to dovolit. Nako-
nec i ostatním právě tím nejlépe
dosvědčíme, čeho opravdu stojí za
to se v životě držet.

Jan Plecháček
farář ČCE v Heřmanově Městci
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Poselství ke 2. neděli adventní

V letošním tzv. „osmičkovém ro-
ce" si připomínáme, že před deva-
desáti lety, konkrétně 17. – 18. pro-
since 1918, byl v neuvěřitelně krát-
ké době, necelé dva měsíce po
vyhlášení Československé repub-
liky, svolán Generální sněm čes-
kých evangelíků. Na něm bylo
jednomyslně schváleno spojení
církví luterské a reformované v je-
dinou, která později dostala název
Českobratrská církev evangelická.
Po první světové válce se tedy
uskutečnilo v naší zemi něco, k če-
mu dochází v okolních zemích,
např. v Německu a Holandsku, na
konci 20. století: totiž ke spojování
evangelických církví.
Církev, ke které se hlásil například
prezident Tomáš Garrigue Masa-
ryk, Milada Horáková a Jan Palach
má kořeny v tzv. české reformaci na
konci 14. a počátku 15. století, o sto
let dříve, než začíná reformace svě-
tová. Tehdy došlo v českém králov-
ství k úsilí o nápravu církve, vedou-
cí k reformnímu hnu-tí, k odtržení
od Říma. Rektor pražské univerzity,
Jan Hus, usiloval o lepší poznání
Bible a obnovu církve. Pro věrnost
evangeliu byl odsouzen v Kostnici
a v červnu 1415 upálen.
Reformní hnutí se dalo do pohybu.
Husovi nástupci vynikali v úsilí
podřídit církev normě Božího slo-
va. Jejich program byl stručně for-
mulován v roce 1420 pod názvem
„Čtyři pražské články (artikule)". 
Z radikálních husitských kruhů se
oddělila v druhé polovině 15. stole-
tí nová reformní generace. Vzniklá
Jednota českých bratří se usídlila v
roce 1457 ve vesnici Kunvald, aby
vytvořila křesťanskou obec, žijící 
v následování Krista. Jednota bratr-
ská představuje vrchol české refor-

mace. Dokladem je zejména vše-
obecně známá Bible kralická. Nej-
známější postavou Jednoty je pak
její poslední biskup Jan Amos Ko-
menský, proslulý po celé Evropě
jako teolog, pedagog a neúnavný
propagátor „obecné nápravy věcí
lidských" cestou vzdělávání širo-
kých vrstev.
Za vlády římskokatolických Habs-
burků zesiloval protireformační
tlak. Plnou náboženskou svobodu
se však podařilo vymoci až na císa-
ři Rudolfu II. vydáním Majestátu v
roce 1609. Bohužel, jeho platnost
skončila bitvou na Bílé hoře 1620.
Po té následovala tuhá protirefor-
mace, spočívající v zákazu jakékoli
nekatolické církve. To byla velká
pohroma pro obyvatelstvo z 90 %
protestantské. Nastala emigrace
velké části obyvatelstva, zbytek byl
násilně rekatolizován.
Nejtěžší období náboženské ne-
svobody trvalo 160 let. Narodilo se
v něm pět generací, z nichž ta po-

slední se dočkala vyhlášení To-
lerančního patentu 13. října 1781
císařem Josefem II.

Před sjednocením
Toleranční patent neumožnil čes-
kým evangelíkům navázat na čes-
kou reformaci a obnovit církev
utrakvistickou a Jednotu bratrskou.
Povoleny byly jen konfese helvet-
ská a augsburská. Avšak obě takto
vzniklé církve brzy navázaly styky
s týmiž v jiných zemích. 
Reformovaná církev (h.v.) byla
početnější než luterská (a.v.), existo-
vala mezi nimi i napětí, avšak vědo-
mí společných kořenů v české
reformaci obě církve sbližovalo. V
19. století pak vzrostl vliv také osví-
censtvím obrozené české kultury,
jež se vymezovala jak proti katolic-
tví, silně protěžovanému habsbur-
skou monarchií, tak proti všudypří-
tomné německé kultuře. Už v roce

Podle pozvánky a navrženého programu se uskutečnil 8. listopadu
2008 sjezd Kostnické jednoty - sdružení evangelických křesťanů.
Na úvod nám posloužil biblickým zamyšlením br. Miloš Šolc.
Následovalo skvělé vystoupení smíšeného sboru CASD z Londýnské
ulice. Bratr dr. Jan Štěpán přednesl poučený a přehledný příspěvek o
kazateli Svobodné církve reformované (Církve bratrské) Františku
Urbánkovi a T. G. Masarykovi a jejich vzájemných vztazích.
Následovalo sjezdové jednání - a z něho vybíráme zajímavost, kterou
ve zprávě o hospodaření přednesl br. Tomáš Paulus. Upozornil na
fakt, že naposledy byla zvýšena cena našeho týdeníku Kostnických
jisker v roce 2001 na současných 10 Kč. Ve skutečnosti je však nyní
náklad na 1 číslo více jak 12,30 Kč. Dokážeme si představit, co to
znamená - a i ke konci letošního roku docházejí prostředky k pokra-
čování vydavatelské činosti.
Proto se obracíme na své členy, přátele a čtenáře Evangelického týde-
níku, aby svými dary na tiskový fond umožnili  dovést tento vydava-
telský ročník až do konce!! Za vaše dary vám velice děkujeme. 

Předseda sdružení

PROHLÁŠENÍ 63. SJEZDU
KOSTNICKÉ JEDNOTY - SDRUŽENÍ EVANGELICKÝCH KŘESŤANŮ, O.S.

Dlouholetá existence Kostnické jednoty dává mnoho důvodů k vděč-
nosti nad dílem, které bylo v průběhu více jak jednoho staletí vykoná-
no. Mohli bychom dlouze vypočítávat ty, jejichž věrné práci vděčí naše
široká evangelická veřejnost za připomínání podstaty křesťanské víry
a jejich cest myšlenkovým světem uplynulých období.
Jsme si vědomi, že v současných podmínkách nemůžeme dostatečně
navázat na dílo svých předků - ale stále naléhavě cítíme úkol napomá-
hat především vyzdvihování základů reformačních principů, které jsou
dnes neprávem opomíjeny. Chceme také i nadále podporovat spoluprá-
ci evangelických křesťanů na místní úrovni.
Všem, kteří to cítí podobným způsobem a usilují o otevřenou ekume-
nickou spolupráci v návaznosti na odkaz našich předků, vyprošujeme
Boží blízkost a posilu pro každodenní život a úkoly.
Zveme také ke spolupráci ty, kteří se na této službě církvím i národu
chtějí podílet spolu s námi.
Praha, 8.11.2008 Účastníci sjezdu

63. sjezd Kostnické jednoty

Výročí osmičkového roku

ZAOSTŘENO NABLÍZKO

Dlouholetý farář ve Sněžném.
Letos na podzim uplynulo deset let od jeho úmrtí.
Jako vzpomínka několik jeho zápisků:

Dej mi poznat krásu tvé přítomnosti.

Všechno nepravé a nepravdivé odstraň ode mne,
aby mi na ničem nezáleželo více nežli na tobě 
a na tvém království.

Abych nebránil Pravdě, která ke mně chce přijít,
aby mohla jít dále.

Žít před tebou a tak s druhými.

Nejde o mne, jde  o nás o všechny, proto otevři dveře své přítomnosti, prosím

Jaroslav Pfann
Dokončení na str. 2

První sjednocená církev v Evropě
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SYNOD EVANGELICKÉ CÍRKVE V NĚMECKU
EKD. „Změna klimatu – změna vody – změna života" bylo hlavním téma-
tem letošního zasedání 10. synodu Evangelické církve Německa (EKD),
které se konalo v Brémách. 
Zahájily jej  2. listopadu slavnostní bohoslužby v katedrále sv. Petra, které
televize ZDF vysílala v přímém přenosu. Předsedající biskup Rady Evan-
gelické církve Německa Wolfgang Huber následně přednesl zprávu. 117
členů synodu rokovalo v dalších dnech o současných problémech v spo-
lečnosti a v církvi, jakož i o rozpočtu církve na rok 2008. 
Zasedání synodu oslovil 3. listopadu biblickou studií na hlavní téma syno-
du prezident Evangelické církve v Brazílii Walter Altmann, který je i mo-
derátorrm Světové rady církví.  
Synod po celou dobu doprovázela hudba. Je to jedna z tradic synodní kul-
tury, že ti, kteří hrají na plechové dechové nástroje, jimi doprovázejí nejen
společné pobožnosti, ale svým hraním signalizují i konec přestávek mezi
jednáními. Nebylo tomu jinak ani v Brémách, které jsou tradičně označo-
vány za domy městských muzikantů. 
100 ze 120 řádných členů synodu EKD volí synody členských zemských
církví, 20 členů jmenuje Rada EKD. Evangelická církev Německa sdružu-
je 23 luterských, sjednocených a reformovaných zemských církví v Spol-
kové republice Německo.  Na letošním zasedání synodu bylo 53 žen a 64
mužů. Ženy tedy tvořily 45 % delegátů.

SVĚTOVÝ LUTERSKÝ SVAZ VYDAL PASTORÁLNÍ POSELSTVÍ
KE GLOBÁLNÍ FINANČNÍ KRIZI
Helsinky /Ženeva – LWI. V kontextu současné globální finanční krize
vydal Výkonný výbor Světového luterského svazu na svém setkání 24. –
26. října v Helsinkách ve Finsku pastorální zprávu. V ní poukazuje na to,
že současná krize je „katastrofálním" důsledkem neudržitelných ekono-
mických, sociálních a environmentálních procesů.
„S bolestí pozorujeme, jak rychle bylo možné v této době krize zmobilizo-
vat obrovské finanční zdroje na pomoc peněžním trhům a institucím,
zatím co v daleko lepších ekonomických časech nebylo možné najít zlo-
mek těchto zdrojů na eliminaci extrémní chudoby ve světě," píše se ve
zprávě. Výkonný výbor dále poznamenal, že zatím co bankám a finanč-
ním institucím přinesou bezprecedentní finanční balíčky prospěch, rozpo-
čty na humanitární pomoc a rozvoj budou vystaveny většímu tlaku.
Výbor proto vyzval církve, aby vytrvaly ve svém závazku přinášet naději
a  podporu nejchudším a nejzranitelnějším ve svých komunitách a na
celém světě. Je úlohou církví znovu vybudovat důvěru ve společenství.
Výbor vyzval členské církve k vzájemnému sdílení zkušeností a podpoře
uprostřed současné krize. 
Výkonný výbor SLZ se skládá z prezidenta, pokladníka, viceprezidentů a
vedoucích sedmi programových výborů. Setkává se obvykle dvakrát do
roka.

ŘÍMSKOKATOLICKÝ ARCIBISKUP MARX VYDAL KNIHU S NÁZVEM „KAPITÁL"
Trier, Německo – ENI. Více než po 140 letech po prvním vydání základního
díla Karla Marxe „Kapitál" jmenovec otce moderního komunismu, římsko-
katolický arcibiskup Reinhard Marx napsal knihu se stejným titulem.  
„Kapitalismus bez etického a zákonného rámce je nehumánní", řekl arcibis-
kup v interview pro časopis „Der Spiegel" několik dnů před vydáním knihy.
„Takový byl můj závěr z finanční a bankovní krize. ... Už před lety jsem
věřil, že bezuzdná spekulace je hříchem," doplnil Reinhard Marx, kterého
však s jeho předchůdcem z 19. století nespojují žádné rodinné svazky.

SVETOZNÁMY EVANJELIZÁTOR BILLY GRAHAM OSLÁVIL 90. NARODENINY
BWA. 7. novembra sa svetoznámy americký evanjelizátor Billy Graham
dožil 90-tich rokov. Oslávencovi prišli desiatky tisícov blahoprajných
pozdravov. 
Billymu Grahamovi zablahoželali aj predstavitelia Svetovej baptistickej
aliancie, s ktorou mal dlhodobé dobré vzťahy. V období rokov 1950 – 1985
bol Graham rečníkom na každom Svetovom kongrese baptistov. Svetové
kongresy baptistov sú najväčšími medzinárodnými stretnutiami baptistov
a konajú sa každých 5 rokov. V roku 1960 na 10. Svetovom kongrese v Rio
de Janeiro v Brazílii si Grahama prišlo vypočuť okolo 200 000 ľudí. 
„Poznám málo organizácií na celom svete, ktoré slúžia tak účinne ako
Svetová baptistická aliancia," povedal na adresu organizácie, združujúcej
214 baptistických jednôt vo vyše 100 krajinách sveta s viac ako 37 milión-
mi pokrstených veriacich, evanjelizátor.  Billy Graham v priebehu viac ako
šesť desaťročí zvestoval Božie Slovo v 185 krajinách sveta. Počas obdobia
totality navštívil misionársky aj Slovensko. 

Ekuména vo svete 46/2008

Věru podivně působí rozklady rá-
doby jazykozpytce, který se na
vlnách Českého rozhlasu podjal
úkolu vysvětlit neznalcům, citujme,
„jak přesně to se vznikem HAMBUR-
GERŮ a jejich pojmenování bylo…"
(zvýrazňujeme)! Jak Slovník spi-
sovné češtiny pro školu a veřejnost,
tak odborníci z jazykové poradny
totiž doporučují při skloňování pře-
jatého slova HAMBURGER v češti-
ně písmenko –e- vynechávat: ham-
burgru, hamburgry…
Kdyby si alespoň uvedený mudr-
lant nečinil nárok na encyklopedic-
kou úplnost toho či onoho ze svých
mouder! On se však tváří přinej-
menším jako novodobý Komenský:
„Tak si VŠECHNY hypotézy, teorie,
pověsti a nápady, které se kolem zkrat-
ky O.K. nashromáždily, proberme."
Znovu zvýrazňujeme a k následné-
mu údajně kompletnímu výčtu teo-
rií ohledně původu zkratky O.K.
dodáváme: Každý z Řeků, co jich
po širém světě běhá, by zvolal, že 
v něm chybí ta úplně hlavní teorie,
podle níž údajně železniční zřízenci
řeckého původu v USA označovali
zkontrolované balíčky zkratkou
O.K., tedy „OLA KALA" (řecky:
„VŠE V POŘÁDKU"), a protože
jsou v řecké alfabetě i v latinské
abecedě obě velká písmena O i K
shodná, tak od amerických Řeků
uvedenou zkratku posléze přejal
takřka celý moderní svět…
Ještě horší je, že dotyčný vševěd ve
svých etymologických výkladech
(tj. výkladech o původu výrazů),

jež byly nejprve odvysílány na sta-
nici Českého rozhlasu Regina, poté
vloženy na internetové stránky
Českého rozhlasu (kde trůní dopo-
sud) a postupně (zatím ve třech ní-
že uvedených publikacích, z nichž
pocházejí všechny citáty v tomto
článku) jsou vydávány knižně, pod-
niká i smělé exkurzy do biblistiky a
religionistiky (nauky o nábožen-
stvích). Citujme některé obzvlášt-ní
perly (čti: bludy) z uvedených
oblastí.
Pod heslem Hřivna rozvádí náš ety-
molog úvahy o tom, že „řečtí pře-
kladatelé" evangelií si prý počínali
podobně jako překladatelé čeští.
Zjevně vychází z předpokladu, že
originální verze evangelií byla se-
psána v latině, a teprve odtud pře-
kládána do řečtiny a do dalších ja-
zyků! To je ovšem hrubý omyl.
Evangelia (stejně jako další novozá-
konní spisy) byla sepsána v helénis-
tické řečtině, KOINÉ. 
Vševědovu nekompetentnost pro-
zrazuje bezděky též jím (pod hes-
lem Žebro) prezentovaný „pohled
nejvědečtější" na Adamovo žebro,
spočívající v poukázání na souvis-
lost biblické látky s matérií ze su-
merských mýtů: „… Což staří Židé
znali jen velmi přibližně, a tak to všech-
no spletli, pomotali dohromady a vznikl
židovský mýtus o stvoření první ženy
ze žebra prvního muže." To ve zvul-
garizované podobě odpovídá pře-
vládajícímu přístupu religionistiky
někdy z 19. století. Jak novější reli-
gionistika, tak novější biblistika

zastávají pozice sofistikovanější:
Bibličtí autoři naopak znali tradiční
vyprávění (která po starém Orientu
kolovala) velice dobře. U příběhů
tzv. předvěku z Geneze jsou velmi
důležité právě ony polemické posu-
ny a vyhrocení oproti podáním ji-
ným. 
Za doslovné ocitování stojí ještě
alespoň jeden z vševědových religi-
onistických vývodů pod heslem
Muslim: „Tento Muhammad založil
islám jako náboženství, které se odděli-
lo od křesťanství, na počátku 7. století."
Dodejme: Islám se od křesťanství
sotva mohl „oddělit", když s ním
nikdy nebyl spojen.
Za příznačné považuji toto: Dotyč-
ný rozumbrada se posluchačům i
čtenářům předem omlouvá, že
jazykovědě se vlastně věnuje pouze
amatérsky. Svou odbornost ve vzta-
hu k biblistice a religionistice se
specifikovat nenamáhá. Podle
úrovně i šíře záběru „od Adama k
Mohamedovi" si troufám hádat, že
by mohla pramenit z autorovy
účasti na přednáškách v někdejším
tzv. VUMLU („večerní univerzitě
marxismu-leninismu").

František Schilla

Odkazy
Novotný, M.: Zákulisí slov, Praha
Motto 2003, 136 s.
Novotný, M.: Zákulisí slov podru-
hé, Praha Motto 2004, 238 s.
Novotný, M.: Zákulisí slov do třeti-
ce, Praha Motto 2006, 200 s.

Z církví u nás i ve světě Bludy z Českého rozhlasu

V sobotu 8. listopadu 2008, tři
měsíce po železničním neštěstí ve
Studénce, proběhl v ČR vzpo-
mínkový řetězec s názvem Spo-
jeni osudem: ani v neštěstí ne-
jsme sami. Připomněl památku
zemřelých, situaci zraněných a
jejich rodin, statečnost pomáhají-
cích s cílem podpořit vnímavost a
solidaritu nás všech.
Akce v rámci řetězce „Spojeni osu-
dem: ani v neštěstí nejsme sami" se
v sobotu 8. listopadu konaly cel-
kem v 5 městech na Moravě i v Če-
chách. Dobrovolníci také vezli vla-
kem EC 108 Comenius mezi Ostra-
vou a Prahou symbolické světlo.
To předali účastníkům vzpomín-
kových setkání na nádražích v
Olomouci, České Třebové a Praze.
Vlak připomněl neštěstí dlouhým
zahoukáním při průjezdu Stu-
dénkou a při vjezdu do zmíně-
ných stanic. 
Studénka 
Celodenní akce začala ve Studénce
vzpomínkovým setkáním Zasta-
vení naděje na místě, kde 8. srpna
2008 najel vlak EC 108 Comenius
do spadlého mostu. Při nehodě
nebo v jejím důsledku zemřelo
osm lidí a sedm desítek lidí bylo
zraněno. Asi tři desítky účastníků
se shromáždily v 10 hodin u Měst-
ského úřadu a poté v průvodu
prošli na místo neštěstí. Se symbo-
lickým desetiminutovým zpoždě-
ní tudy projížděl dlouze houkající
vlak Comenius. Zúčastnili se
pozůstalí, přímí účastníci nehody,
hasiči a záchranáři, zástupci města
a lidé z okolí. Organizátoři pak

připomněli událost i nasazení lidí,
kteří se účastnili záchranných
prací i následné pomoci. Promlu-
vila vedoucí Krizového centra
Ostrava Petra Ďásková, starosta
města Studénka Ladislav Honu-
sek nebo konzul Polské republiky. 
„Pro pozůstalé, pro těžce zraněné
a pro viníky se změnilo všechno.
Pro jejich kamarády, známé, pro
další cestující, pro obyvatele Stu-
dénky, to byla a je rána. Nemohou
anebo nechtějí zapomenout. Ani
my nechceme zapomenout. Chce-
me myslet i na oběti jiných neštěs-
tí," řekl koordinátor akce Martin
Jániš. Rudolf Svoboda, občan
Studénky, informoval přítomné o
záměru vybudovat na místě ne-
štěstí pomníček. Ohlásil také sbír-

ku na vybudování pietního místa
připomínající všechny, kterých se
dotklo neštěstí ve Studénce, úpra-
vu okolí tohoto pietního místa a
péči o něj. 
Číslo účtu je 
9961 9961/0300 v. s. 742 
a patří Nadaci ADRA. 
Zájemci o spolupráci při tvorbě
pietního míst,a se mohou ozvat
panu Svobodovi na e-mail svobo-
da.rud@seznam.cz. 
Setkání zakončil duchovní Henk
van Hattem modlitbou a předčítá-
ním křestních jmen obětí nehody.
Lidé přitom kladli na připravené
místo zapálené svíce. Pietní akt
hudebně doprovodil flétnový sou-
bor Muzické školy v Ostravě pro

Čechy a Moravu propojila 
vzpomínka na oběti nehod 

1907 představitelé obou církví spo-
lečně deklarovali svou touhu po
spojení v návaznosti na české refor-
mační dědictví a vytvořili k tomu
organizační výbor. 
28. října 1918 byla ustavena Čes-
koslovenská republika. Jen něko-
lik dní poté svolal organizační vý-

bor do Prahy na 17. a 18. prosince
Generální sněm českých evangelí-
ků. Ten přijal jednomyslně usne-
sení o vzájemném spojení. Spo-
jená církev přijala později jméno
Českobratrská církev evange-
lická. 

Ivana Benešová

Dokončení ze str. 1

Výročí osmičkového roku

(Zavádějící jazykozpytný průvodce „od Adama k Mohamedovi")

Dokončení na str. 3

Zapalování svíce na pietním místě v Praze



V sobotu 25. října 2008 byla historic-
kou společností VERITAS dokonče-
na a předána veřejnosti k užívání
nová turistická naučná stezka v blíz-
kosti Dačic a Telče na jihu naší vlas-
ti. Jde o prostřední úsek tzv. Cesty
valdenské a české reformace. Stezka
by měla v budoucnu, až bude reali-
zována v celé své zamýšlené trase,
spojit Jihočeský kraj a kraj Vysočinu.
Stezka připomíná místa pobytu val-
denských, tj. skupiny křesťanů,
jejichž hnutí ve středověku zahájilo
světovou reformaci. Stoupenci uče-
ní Petra Valda se na pomezí Čech,
Moravy a Rakouska dostali v dů-
sledku pronásledování západní
církví na přelomu 13. a 14. století.
Roku 1340 byla vyhlášena první kří-
žová výprava proti tzv. kacířům na
našem území, vedená Oldřichem z
Hradce. S tím se pojilo rozsáhlé
vyšetřování inkvizičního soudu a
zajatí valdenští byli uvězněni ve
zdech hradu Landštejn a také v Jin-
dřichově Hradci.
Stezka dále akcentuje vývoj české
reformace v regionu zejména v
předtoleranční a toleranční době.
Právě otevřený střední úsek přímo
prochází oblastí, kde byli v předto-
leranční době tajní evangelíci něko-
likrát vyšetřováni pro podezření z
„kacířství". Po vynuceném vyhláše-
ní tolerančního patentu se pak na
Velkolhotecku přihlásily čtyři dále
popisované obce takřka celé (!) k
evangelické víře.
Prostřední úsek stezky začíná u
Klepákova mlýna, významného
střediska předtoleranční skryté círk-
ve české reformace. Zachovaly se
zde vzácné knihy, zejména Bible a
kancionály. Stezka dále pokračuje
do obce Brandlín, která byla typická
písmáctvím a láskou ke knihám. Po
150 letech násilné rekatolizace zde
bylo více než 90 % obyvatel evange-
líky. V obci později fungovala evan-
gelická škola, zřízená evangelickým
sborem ze sousední obce Velké
Lhoty u Dačic. Třetí zastavení otev-
řeného úseku naučné stezky je v
Radlicích. I tato obec byla v tole-
ranční době prakticky celá evange-
lická; v jedné z usedlostí v předtole-
ranční době fungovala ilegální kni-
hovna sloužící širšímu společenství
křesťanů navazujících na českou
reformaci. - Další informační tabule

naučné stezky připomíná bývalý
tzv. majestátní kostelík sv. Ducha,
postavený roku 1609 po vydání
Majestátu císaře Rudolfa II. v katast-
ru obce Šach. Po Bílé Hoře byl kos-
telík konfiskován, po tolerančním
patentu nevrácen potomkům pů-
vodních vlastníků a postupně se
rozpadl. Před tolerančním patentem
se v něm konala tajná shromáždění
skryté církve české reformace. Cesta
k následující tabuli vede nedaleko
jeho ruiny, kterou její nynější majite-
lé nedovolili v terénu ani označit
vysvětlující tabulkou. Tento úsek
procházející po dlouho nepoužíva-
né polní cestě musel být v létě mla-
dými historiky v rámci jejich pra-
covního soustředění nově prokles-
těn a vysekán, aby se stal pro turisty
schůdným. V obci Šach připomíná
tabule naučné stezky některé vý-
znamné šachovské rodáky z předto-
leranční doby (Pavla Jamu, umuče-
ného pro víru roku 1763, jeho vnuč-
ku Alžbětu, která se zprvu jako jedi-
ná z celé rodiny přihlásila dokonce
ještě jako nezletilá v roce 1782 ke své
víře a dodala tak odvahu i svým pří-
buzným, a také Mariannu Macků,
která byla při výslechu v předtole-
ranční době podle ústního podání
přinucena jezuitou vypít kolomaz). I
tato obec bývala z více než devíti
desetin evangelická. Předposlední z
tabulí naučné stezky už stojí přímo
ve Středisku české reformace ve
Velké Lhotě u Dačic. Ta je svým uni-
kátním, památkově chráněným to-
lerančním areálem jedinečná v celé
České republice. Právě zde je doku-
mentován zvláštní vývoj české
reformace v toleranční době, který
dodnes dosvědčují dva v těsné blíz-
kosti stojící evangelické kostely, pat-
řící původně dvěma tolerančním
sborům, luterskému a helvetskému.
V druhém z nich je dnes stálá výsta-
va „Česká reformace v evropském
kontextu". Tabule ovšem přibližuje
fotografií i společný hřbitov věřících
obou konfesí, který v obci také leží.
Poslední zastávkou otevřeného
úseku naučné stezky je osada
Poldovka, ležící na úbočí vrchu
Hradisko, dominanty širého okolí.
Prostřední úsek Cesty valdenské a
české reformace byl financován z
grantu na rozvoj šetrné turistiky
Jihočeského kraje a za přispění dal-

ších dárců, kterým touto cestou
děkujeme. Realizaci obou zbývají-
cích (koncových) úseků – ve směru
ke Studánce Páně pod Javořicí a na
opačné straně do okolí Kunžaku –
plánujeme na léta budoucí.
Naučná stezka je volně přístupná
pro chodce i cyklisty, byla vyznač-
kována přísně podle metodiky
Klubu českých turistů, a měla by se
proto brzy objevit i v turistických
mapách. Terénní práce byly v říjnu
dokončeny a stezka předána za pří-
tomnosti několika spolupracovníků
k užívání. Její slavnostní otevření
plánujeme ovšem až na počátku
příští turistické sezóny 15. května
2009. Tehdy bude otevřena u příleži-
tosti výjezdního zasedání meziná-
rodní konference „Žijeme v Evropě
ve vzájemném respektu" v Telči,
pořádané historickou společností
VERITAS u příležitosti 400. výročí
Majestátu Rudolfova a předsednic-
tví České republiky v Evropské unii.
Doufáme, že nová naučná stezka
vedoucí oblastí, která dosud stála
spíše ve stínu jiných turisticky atrak-
tivních míst, se dočká svých pozor-
ných návštěvníků – turistů, kteří se
kromě příjemné procházky krásnou
přírodou rádi ještě navíc dozvědí
něco z historie daného regionu a ze
života osobností, které krajinu v
dobách minulých obývaly.
Všem, pro něž je tento region naší
vlasti příliš vzdálený, doporučuje-
me alespoň knihu Setkání po dvou
stoletích Evy Melmukové-Šašecí.
Jde o historickou beletrii, v níž
autorka inspirována skutečnými
událostmi rané toleranční doby
dokumentuje na základě fiktivních
rozhovorů s historickými postava-
mi okolnosti a těžkosti spojené s při-
hlašováním k evangelické víře v
oblasti Velkolhotecka. „Setkání"
vycházela v 70. letech v ET–KJ na
pokračování, pak byla vydána sou-
hrnně ke dvoustému výročí od
vydání tolerančního patentu v roce
1983 Synodní radou ČCE jako ne-
svázaná cyklostylovaná příručka.
Najdete ji při troše štěstí ve sboro-
vých knihovnách nebo v digitální
podobě na Internetu (http://veri-
tas.evangnet.cz/html/librarcz.htm)

Mgr. Miroslav Soukup,
jednatel VERITAS

3ET-KJ

Cesta valdenské a české reformace

HISTORIE – PAMĚŤ NÁRODA
Již třetím rokem se moderátorka historické společnosti VERITAS doc. PhDr.
Eva Melmuková a člen výboru ThDr. Petr Melmuk, Th.D. zapojili do pro-
jektu Husova institutu teologických studií podporovaného MK ČR s ná-
zvem „Historie – paměť národa, přínos významných postav českých dějin
pro současnost". Tohoto projektu se účastní např. prof. Šmahel, prof. Čornej,
patriarcha CČSH dr. Butta, děkan HTF UK prof. Lášek a mnozí další. Po celé
období obětavě organizují tyto akce br. ThDr. David Tonzar, Th.D., nyní bis-
kup Pražské diecéze CČSH, a jeho manželka Mgr. Hana Tonzarová, vyso-
koškolská pedagožka a pracovnice ústředí CČSH.
Co se týče roku 2006 (srpen – září, Brno a Železná Ruda), šlo o dvanáct přís-
pěvků; jejich autory byli historikové i teologové. Témata se pohybovala od
působení Konstantina a Metoděje v 9. století až po výraznou státnickou
osobnost 20. století dr. Eduarda Beneše. Sestra moderátorka při té příležitosti
osvětlila ve svém příspěvku dílo a význam Petra Chelčického, br. Melmuk
se věnoval osobnosti a odkazu prvního československého prezidenta T. G.
Masaryka.
Druhý projekt tohoto typu se konal na podzim roku 2007 (opět Brno a Želez-
ná Ruda). Účastnilo se jej již více než sedmdesát zájemců. Nově byly zařa-
zeny kromě postav i významné události dějin našeho národa. Ses.
Melmuková tentokrát objasňovala složitou problematiku vydání toleranč-
ního patentu v Čechách a na Moravě včetně jeho hodnocení v české historii
a br. Melmuk se soustředil na příčiny i důsledky bitvy na Bílé hoře v dějin-
ných souvislostech.
Letos se konal již třetí ročník série těchto přednášek (tentokrát v Janských
Lázních a Železné Rudě). Také při této příležitosti se aktivně účastnila ses.
Melmuková (hovořila o vzniku a vývoji Jednoty bratrské) i br. Melmuk
(zamýšlel se nad postavou husitského hejtmana Jana Roháče z Dubé).
Husův Institut teologických studií v Praze (HITS) vydal již sborníky z let
2006 i 2007. Zájemci si je mohou objednat na adrese HITSu (Praha 6, V Tišině
3) nebo přímo v prodejně Blahoslav (Praha 6, Wuchterlova 3).

Petr Melmuk

děti a mládež se zdravotním postižením. Od 12.00 hodin
proběhla pod vedením psycholožky Bohumily Baštecké v
prostorách Městského úřadu ve Studénce rozprava Zásah
shůry: co člověk na to? 
„Chceme se sejít, abychom podpořili odvahu společně čelit
nepřízni osudu a připravenost angažovat se pro druhé, aby-
chom upevnili naději, že má smysl něco dělat a že i ztráty
mohou časem dávat smysl," vysvětlila Bohumila Baštecká
smysl setkání.  

Olomouc 
Dobrovolníci na hlavním olomouckém nádraží převzali
symbolické světlo z vlaku Comenius krátce po 11. hodině.
Před jeho příjezdem rozdávali cestujícím letáky s informa-
cemi o vzpomínkovém řetězci. 
O probíhající vzpomínkové akci informoval zvláštním hlá-
šením také nádražní rozhlas. 
Po odjezdu vlaku ředitel Krajského centra osobní dopravy
Olomouce Petr Holánek pronesl krátký proslov a zapálil
svíci ve vestibulu nádraží.  

Česká Třebová 
Podobný průběh měla vzpomínková akce také v České
Třebové. Zúčastnily se jí asi dvě desítky lidí včetně příbuz-

ných dívky, která byla účastna nehody Comenia ve Stu-
dénce. 
Po odjezdu vlaku proběhl v prostorách nádraží krátký piet-
ní akt se zapalováním svící. 

Praha
Také příjezd vlaku na Hlavní nádraží v Praze ve 14 hodin
doprovodil vzpomínkový akt se zapalováním svící a minu-
tou ticha na nástupišti. 
Spolu s dobrovolníky, kteří doprovázeli světlo, vystoupila z
vlaku také přímá účastnice neštěstí z Polska, která při neho-
dě ztratila dvě kamarádky. 
Prahu se Studénkou propojila i projekce fotografií z dopo-
ledního setkání ve Studénce, která probíhala v odbavovací
hale. Následně se přítomní z nástupiště odebrali do vládní-
ho salonku na veřejnou rozpravu s názvem „Odvaha čelit
neštěstí“. Při ní s občany diskutovali odborníci i lidé, kteří
se s vážnou dopravní nehodou osobně setkali.  

Chrast u Chrudimi 
Celý den vyvrcholil v 16 hodin Koncertem na památku
obětí dopravních nehod v kostele Nejsvětější Trojice v Chra-
stu u Chrudimi. Přes pět stovek lidí vyslechlo Requeim W.
A. Mozarta. Účinkovali Komorní filharmonie Pardubice a
Kühnův smíšený sbor, slovem doprovodil Alfred Strejček.

Místní si tak připomněli tragickou událost z května tohoto
roku: ve čtvrtek 22. 5. 2008 vjel na náměstí 26letý řidič pod
vlivem drogy na chodník a zabil tam 28letou ženu a jejího
3letého syna. Součástí koncertu byla sbírka na podporu
obětí nehod v ČR, která vynesla přes 13 000 Kč. 
Při přípravě a realizaci akce se spojila řada organizací i
občanů: Psychosociální intervenční tým, Krizové centrum
Ostrava, České sdružení obětí dopravních nehod, sdružení
Rafae, Městský úřad v Chrasti, Dopravní vzdělávací insti-
tut, Federace strojvůdců ČR nebo humanitární organizace
ADRA, Charita ČR, Armáda spásy, Český červený kříž a
další. 

Tiskoví mluvčí akce: 
Karel Šimr, 

koordinátor Psychosociálního intervenčního týmu, 
tiskový mluvčí akce za Čechy:

739 244 774
Lukáš Humpl, 

mluvčí Územního střediska záchranné služby
Moravskoslezského kraje,

tiskový mluvčí akce za Moravu: 
722 548 840

Tiskové zprávy, doprovodné soubory a fotografie k akci na
http://pit-cr.info

Upozornění na publikace

Čechy a Moravu propojila vzpomínka na oběti nehod 
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Bohoslužby
* V cause Kuřim jsi naznačil, že tam
je nábožensko-sektářské pozadí; 
v čem spočívá?
Z materiálů, které jsem měl jako
autor odborného vyjádření v „ku-
řimské kauze" k dispozici, celkem
jasně vyplývá, že motivy paní Bar-
bory Škrlové k jejímu jednání byly
náboženské. Musím ale samozřej-
mě připustit, že tyto materiály
mohly být zfalšovány nebo že můj
úsudek je mou profesí deformován.
Přesto si myslím, že události, které
vyšly najevo, dávají smysl jen
tehdy, pokud připustíme, že důvo-
dem jednání jednotlivých aktérů
byla touha splnit náboženský cíl.
Přesná podoba tohoto cíle ovšem
není jasná. Zatím je možné se o něm
jen dohadovat.

* Jaké je základní téma hnutí "Grá-
lu" a jaké existují jeho modifikace?
Hnutí Grálu pochopí čtenáři Evan-
gelického týdeníku snadno, když
řekneme, že se jedná o novou podo-
bu starověké gnose. Základním té-
matem je návrat lidského ducha do
vyšších duchovních sfér, z nichž
sestoupil do našeho, „hrubě hmot-
ného" světa. Na pomoc lidským

duchům v tomto návratu sestoupi-
ly do hrubé hmoty vysoké duchov-
ní osobnosti, především Ježíš, Syn
Boží, a Abd-ru-shin, Syn Člověka.
Právě Abd-ru-shin, německý spiso-
vatel a obchodník Oskar Ernst
Bernhardt (1875-1941), je autorem
tohoto novodobého gnostického
učení.
Základní gnostické téma je přítom-
no ve všech skupinách značně roz-
větveného hnutí Grálu (u nás bylo
či je takových skupin snad osm,
možná i více). Od hlavního proudu,
který reprezentuje mezinárodní
Nadace hnutí Grálu, se liší přede-

vším pojetím konce světa a přícho-
du Tisícileté říše, podobou Abd-ru-
-shinova kanonického spisu a orga-
nizačními schématy.

* Parsifal/Dvorský - zůstává vel-
kou neznámou?
Ne, o Janu Dvorském (tedy Parsi-
falu Imanuelovi) a jeho působení v
roli mesiáše, s nímž bude nastolena
Tisíciletá říše, je toho mnoho zná-
mo. Neznámá zůstávají místa jeho
pobytu, na nichž se se svou rodinou
od začátku roku 1995 skrýval a
skrývá.

* Zabýváš se nějakou jinou, zatím
překvapivou, či nečekanou záha-
dou?
Překvapivá je pro mě i po letech
studia stále rozmanitost duchovní-
ho života současnosti. Záhadou je
snad především to, jak obrovskou
motivaci má člověk k tomu, aby
stále hledal relevantní náboženské
odpovědi. „Hlad po Bohu" nebo
„nevyléčitelná náboženskost" člo-
věka mě stále přivádí v úžas.

Za odpovědi pro Evangelický
týdeník děkuje

Jan Kašper

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
CÍRKEVNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA V TÁBO-
ŘE HLEDÁ UČITELKU. Informace:
Ondřej Soběslavský, e-mail 
soběslavskyondrej@seznam.cz. 

č. 37
FARNÍ SBOR ČCE V ROVEČNÉM hledá
kostelníka/kostelnici. Kostelnické
práce v rozsahu zhruba 20-30 hodin
měsíčně. Sbor poskytuje k užívání
bývalou faru; opravený obytný
dům s bytem 4+1 (130m2), s menší
zahrádkou, sklepem a garáží. Věřící
rodina vítána. Krásné prostředí
Vysočiny; 55 km severně od Brna.
Nástup možný na jaře 2009. 
Kontakt: FS ČCE Rovečné č. 174
PSČ 592 65, e-mail: rovecne@evang-
net.cz tel: 732 852 503. 

Č. 38

Otázky pro Zdeňka Vojtíška Inzerce
SENIORÁT KRÁLOVÉHRADECKÝ

Českobratrská církev evangelická
BROUMOV
bohoslužby: Ne 8.15 
Sbor neobsazen, Kladská 85
550 01 
ČERNILOV
bohoslužby: Ne 9.00 
j. Lydie Kuželová
Černilov č. 139
503 43
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
bohoslužby: Ne 8.30 
f Vojen Syrovátka
nám. Odboje 1128
544 01 
HOŘICE V PODKRKONOŠÍ
bohoslužby: Ne 10.00 
Sbor neobsazen
Husova 870
508 01 
HRADEC KRÁLOVÉ
bohoslužby: Ne 9.00 
f Pavel Otter
Nezvalova 1/529
500 02 
HRONOV
bohoslužby: Ne 10.15 
f Michal Kitta 
Českých bratří 181
549 31 
JIČÍN
bohoslužby: Ne 10.30 
Sbor neobsazen
Konecchlumská 289
506 01 
KLÁŠTER NAD DĚDINOU
bohoslužby:Ne 9.00 
f Ruben Kužel 
Klášter nad Dědinou č. 22
517 71 České Meziříčí
KOSTELEC NAD ORLICÍ
bohoslužby: Ne 9.45 
f Miloslava Hofmanová 
f David Najbrt 
Štefánikova 753
517 41 
LETOHRAD
bohoslužby: Ne 9.00 
f Jiřina Kačenová 
Petříkov 201
561 51 
NÁCHOD - ŠONOV
bohoslužby: Ne 9.00 
f Marek Bárta 
Purkyňova 535
547 01
NOVÝ BYDŽOV
bohoslužby: Ne 9.30 N. Bydžov,
11.00 Chlumec n. C. 1.+3. n. 
adm. Jaroslav Kučera
U památníku 1156
504 01 
SEMONICE 
bohoslužby:Ne  9.00 
f Jaroslav Kučera 
Semonice č. 57
551 01 Jaroměř 1
TRUTNOV
bohoslužby: Ne 10.00 
f Tomáš Molnár 
Úpická 163
541 01 
TŘEBECHOVICE POD OREBEM
bohoslužby: Ne 9.00 
f Filip Čapek 
Masarykovo nám. 19
503 46 
VRCHLABÍ
bohoslužby: Ne 9.30  
f Petr Chlápek 
Českých bratří 112
543 01

Ochranovský sbor
POTŠTEJN
bohoslužby: 9.00
Naďa Bětáková

Církev bratrská
NÁCHOD, Purkyňova 584 
Jiří Hofman,  Ne 9.30 
TRUTNOV, Lomní 103/9 
Jan Šrámek, Ne 9.00
HRADEC KRÁLOVÉ, V Kopečku 89 
Martin Legát, Ne 10.00

Bratrská jednota baptistů
BROUMOV, 
Lidická 230, Ne 10.00 
Richard Novák

Pozvánky
Na pražských Vinohradech pro-
běhne již druhá, společná
VÁNOČNÍ GOSPELOVÁ BOHOSLUŽBA

křesťanů Prahy 2.
Zpívá pražský soubor Maran-
atha Gospel Choir, který vystou-
pí s živou kapelou. Bohoslužba
proběhne v sobotu 13. prosince
od 18h. v kostele Českobratrské
církve evangelické v Korunní
ulici 60 na Praze 2. 
Vstupné je dobrovolné. 
Na Vánoční bohoslužbu jsou
zváni všichni křesťané a jejich
přátelé, kteří by se rádi na chvíli
zastavili v předvánočním shonu
a mohli si tak vychutnat pravou
podstatu Vánoc.

Na setkání s vámi se těší 
křesťané z pražských Vinohrad
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Každý pohřeb, každá zpráva o
smrti někoho známého před námi
znovu otevírá tu starou otázku:
Kde je ten člověk teď? Je v nebi u
Boha? Nebo někde čeká na společ-
né vzkříšení mrtvých ke konečné-
mu soudu? Jestli jde duch zemřelé-
ho k Bohu rovnou po smrti, k čemu
by pak bylo vzkříšení při Ježíšově
druhém příchodu? A jestli zločinec
ukřižovaný vedle Ježíše po pravici
dosud čeká na budoucí vzkříšení,
jak mu mohl Ježíš slíbit „dnes
budeš se mnou v ráji"? Jako by tu
Písmo samo sobě odporovalo: pro
obě možnosti se dají najít biblické
argumenty, přitom se však navzá-
jem vylučují. Nebo snad ne? Co s
tím? Jedni v té nesnázi sáhnou po
„očistci" jako přestupní stanici, kde
si dušička musí na nové tělo počkat,
jiní z „říkám ti: dnes budeš se mnou
v ráji" udělají „říkám ti dnes: budeš
se mnou v ráji" a splnění Ježíšova
slibu tak odsouvají na neurčito. 
Existuje však poměrně prostý způ-
sob, jak zdánlivě nepřekonatelný
rozpor mezi „už dnes" a „teprve po
vzkříšení" překlenout i bez nebib-
lického očistce či násilné změny
interpunkce. Stačí do důsledků
domyslit, že čas, který prožíváme
ve svém vědomí, není totožný s
časem fyzikálním. Tak například
doba, kterou prospíme beze snů,
není v našem vědomí vůbec zazna-
menána - celá třetina fyzikálního
času je z našeho prožívání vylouče-
na! Představíme-li si lidské vědomí
jako kameru zaznamenávající okol-
ní děj, shoduje se záznam s fyzikál-
ní skutečností jen potud, pokud
kamera běží. Jakmile se zastaví,
může do nového spuštění uběh-
nout sebedelší doba, na filmu po ní
nezůstane ani stopa. Proto můžeme
mít po procitnutí pocit, že jsme
usnuli před malou chvilkou, ačkoli
jsme prospali několik hodin. Právě
tak jako člověk tvrdě spící, ani
„mrtví nevědí zhola nic" (Kaz
9,5),vědomí je vypnuto, osobní čas
zastaven a vzkříšení tudíž prožijí
jako okamžitý přechod z předcho-
zího života do nové skutečnosti.

Pro onoho ukřižovaného zločince
to bude skutečně „dnes", i kdyby
mezitím uplynuly tři tisíce let:
„film" jeho vědomí žádnou fyzikál-
ní pauzu prostě nezaznamenal. 
Pověděno technicky, smrtí opouští-
me jednosměrný lineární vektor
fyzikálního času, nerozlučně spjatý
s naší pozemskou existencí. Pro
pozemské pozorovatele tím zemře-
lý „přestal existovat". To však ne-
znamená, že nemůže existovat
jinak a jinde. Film, na který se dívá-
me v kině, má svůj vnitřní čas, zcela
jiný než divákův. Za deset minut
mohou na plátně uběhnout deseti-
letí, dítě se změnit ve starce. Tok
času se však dá i obrátit: starcovy
vzpomínky vás v mžiku přenesou
do jeho dětství a třeba i na jiný kon-

tinent. Filmový tvůrce může s časem
i prostorem zacházet zcela libovolně
a podle své fantazie. Proč by tedy
zemřelí nemohli mít vzkříšení už za
sebou, i když z našeho hlediska ještě
nenastalo? Proč by nemohli skuteč-
ně být už s Pánem jako ten zmíněný
lotr, ačkoliv my, uvěznění tělem ještě
v pozemském časoprostoru, ten
slavný okamžik teprve vyhlížíme? 
Ten, který je Pánem času i věčnosti,
prohlášením „dříve než Abraham
byl, já jsem" obrací naši logiku i gra-
matiku naruby. Budoucí vzkříšení
stejně jako lotrovo skonání na kříži
před dvěma tisíciletími jsou před
ním stejně přítomné jako počátek i
konec vesmíru. Vždyť jeho jméno
znamená JSEM. 

Pavel Mareš

Kde jsou naši zesnulí?

Gerd Theissen: Úvod do Nového
zákona
z něm. přeložili Miroslav
Rozbořil a Ctirad Novák, 
149,- Kč

Jean Zumstein: Protestantismus
a první křesťané
(Ježíš, Pavel, tradice a víra)
z franc: přeložil Jan Keřkovský,
129,- Kč

Bůh - můj bližní
(Evangelický katechismus v 25 obra-
zech)
z franc. přeložil Martin Fér, 
139,- Kč

Petr Bukowski: Budu s tebou...
(Role Bible v pastýřském rozhovoru)
z něm. přeložili Hana Coufalová,
Ondřej Macek a Ladislav Beneš,
139,- Kč

Knihy si můžete objednat na
adrese:
http://mlyn.evangnet.cz nebo
Nakl. Mlýn, Vrchlického 1, 586 01
Jihlava. 
Sleva 10%, poštovné a balné ne-
účtujeme.

Čtyři novinky z MLÝNA

EUTANÁZIA TÉMOU KONZULTÁCIE PRO-
TESTANTSKÝCH CIRKVÍ V EURÓPE
Skupina špecialistov na etické otázky
zo Spoločenstva protestantských cirk-
ví v Európe sa v predposledný októb-
rový týždeň stretla vo Viedni na kon-
zultácii o eutanázii. Cieľom konzultá-
cie bola príprava spoločného stano-
viska protestantských cirkví na túto
tému. Skupina etických špecialistov,
ktorá je poradným orgánom Leuen-
bergského spoločenstva v etických
otázkach, zhodnotila existujúce vy-
hlásenia národných cirkví k otázke
eutanázie. „Postoje cirkví sú založené
na rovnakých hodnotách a presved-
čeniach, ale v jednotlivých otázkach
prichádzajú k rozličným záverom,"
povedal dr. Dieter Heidtmann, koor-
dinátor skupiny špecialistov. Je to
spôsobené predovšetkým rozličnými
sociálnymi a zákonnými kontextami
cirkví. „Silnou stránkou protestant-
ských cirkví v Európe je však intenzi-
ta, s akou zápasia s napätím medzi
autonómiou jednotlivca, ochranou
života a podporou v utrpení," doplnil
Heidtmann. Spoločenstvo protestant-
ských cirkví v Európe verí, že bude
môcť predstaviť spoločné stanovisko
o eutanázii už na nasledujúcom stret-
nutí Rady Spoločenstva v januári
2009 v nórskom Oslo. 

Z ekumeny


