
PROTO TAKÉ JEŽÍŠ TRPĚL VENKU ZA BRA-
NOU, ABY POSVĚTIL LID SVOU VLASTNÍ
KRVÍ. VYJDĚME TEDY S NÍM ZA HRADBY,
NESOUCE JEHO POTUPU. VŽDYŤ ZDE NE-
MÁME TRVALÝ DOMOV, NÝBRŽ VYHLÍŽÍ-
ME MĚSTO, KTERÉ PŘIJDE.

ŽD 13,12-14

Ježíš byl popraven za hradbami
města. Pisatel dopisu Židům tomu
rozumí. Ví, že takto bývala obětová-
na zvířata za hřích. Hřích byl vyne-
sen ven ze společenství a zneškod-
něn. Ježíš vzal na sebe hřích lidu a
obětoval se. Jeho krev očišťuje a po-
svěcuje. Každý, kdo to přijme, se
může radovat a s odhodláním pustit
do nového života. Vždyť Bůh mi do-
pomohl k právu, ujal se mého sporu
(Ž 43,1)! Nebude mě tedy už trestat.
Budu teď lépe pečovat o svůj vztah
s Bohem, více se modlit a vyhledá-
vat společenství Božího lidu. S Bo-
žím požehnáním začnu budovat
svůj domov a vytvářet dobré vztahy
v rodině. Ježíš mě posvětil svou
krví, já patřím Bohu a sloužím mu,
očekávám tedy, že se mi bude dobře
dařit, třeba i v zaměstnání, zkrátka
že budu mít štěstí.
Verš 13. o tom nic neříká. Autor do-

pisu Židům uvažuje jinak. Ježíš byl
ochoten vzít na sebe pohanění, trpět
a zemřít za nás. Když my říkáme, že
následujeme Krista, máme být při-
praveni jít za ním ven do nepohody,
snést pokoření a nepochopení jako
on. Abram kdysi vyšel na Boží zavo-
lání a v důvěře se vydal na cestu, i
když nevěděl, kudy půjde a kam
dojde. Sloužit Bohu totiž znamená
mimo jiné vyjít z pohodlí domovů a
podívat se, co potřebují ti venku.
Vyjít ze zajištěných pozic svých
sborů a křesťanských skupin a zají-
mat se o to, co bychom mohli udělat
dobrého ve světě, do kterého nás
Bůh posílá. K tomu jsme posvěceni.
To, co si tady budujeme, není trvalé.
To věčné, opravdu hodnotné přichá-
zí od Boha. Občas už to můžeme
zahlédnout.

Jana Křížová,
kazatelka ECM Brno
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Vyjděme za hradby - neděle Judica

Tento utrhačný titulek nepochází 
z bulvárního tisku, nýbrž z oficiál-
ního evangelického církevního tý-
deníku Die Kirche. Sděluje výsle-
dek ankety, kterou provedla baptis-
tická agentura mezi Američany
naprosto církvi vzdálenými. 72 pro-
cent dotázaných soudí, že církev je
plná pokrytců, avšak téměř stejný
počet soudí, že Ježíš může pozitiv-
ně změnit člověka. Zmíněná agen-
tura ne-připojila k výsledku ankety
žádný komentář. Stejně tak se zdr-
žel ko-mentáře i týdeník Die
Kirche. Nechávají čtenáře, aby si jen
vtiskl do paměti, že lidé ze světa
Ježíše "berou", církev však rozhod-
ně ne, fuj-, protože je "plná pokryt-
ců". Provokují jej, aby se tázal, jak se
to stalo, že církev, kterou Ježíš zalo-
žil, se proměnila tak, že ji tolik lidí
pokládá za útočiště pokrytců. 
Nový zákon, mohu-li to říct velmi
zjednodušeně, líčí církev jako bratr-
ské společenství, jehož jediným
řídícím pravidlem je Duch svatý.
Postupem času se však v církvi pro-
sadil jiný duch, jehož jméno je IUS -
PRÁVO, ovšem církevní, které
posléze v roce 1917 dorostlo v Co-
dex iuris canonici. Církev se mu po-
drobuje a opírá o ně svou totožnost.
Pod jeho vládou se však proměnila
v instituci, kde bývá pokrytcům
nejbezpečněji. Tomuto vývoji před-
cházela obrovská změna, která do-
sud pronásledovanou a chudou cír-
kev učinila tolerovanou a brzy stát-
ní a jedinou. Nastal "konstantinský
věk" církve, podle římského císaře
Konstantina, jehož vláda obdařila
církev mocí, slávou a bohatstvím.
Přestala být církví "milou všemu
lidu", stala se všemu lidu obáva-
nou, podobnou totalitnímu státu i v

tom, že vyžadovala od všeho lidu
poslušnost. Trůn se zasnoubil s
oltářem. Do církve se nahrnuly
davy lidí, kteří šli za kariérou, před-
stírali víru a dali se pokřtít. Křest se
stal povinným. Pokrytectví našlo 

v církvi svůj domov.  - Přenesme se
do 16. století. Velké evangelické
reformační církve neprotestovaly
proti tomuto vývoji důsledným
horlením, nýbrž vpluly do něho

Zaplatil jsem u lékaře 30 korun. Klidně bych dal i víc. Je to pro mne otáz-
ka důvěry. Máme skvělou doktorku, víte? Je obětavá, dělá pro nás mno-
hem víc než jiní, zrovna se moc hezky stará o nemocného bratra ze sboru. 
Jeden presbyter ve staršovstvu otevřel téma placení u lékaře takto: je křes-
ťanské od tzv. křesťanských politiků chtít po nemocných platit za návště-
vu lékaře? Vyzval, ať napíšeme ostrý dopis KDU-ČSL.
Vím, že se za lékaře platí v zemích, kde žije mnohem víc věřících, a dale-
ko vyšší částky. Osobně na tuto omílanou záležitost vztahuji přesně jako
na svou lékařku kritérium důvěry: lze důvěřovat politikům, že je třeba
platit u lékaře? Jestli to je třeba, utáhneme si opasky. Pokud to není nutné,
klidně reptejme proti politickému vrtochu. Možné je obojí.
Sami politikové téma důvěry kanalizují do hlasování v parlamentu. Ne-
chtějí od voličů přijmout tento typ uvažování. Můžeme věřit, že poplatky
za lékaře jsou nezbytným systémovým opatřením, když tušíme, že je opo-
zice vzápětí odstraní? Je to systémová práce v zájmu občanů, jestliže se
každý rok mění pravidla daňového přiznání, ruší a zřizují ústavy paměti
národa, vyhazují a dosazují úředníci podle party, která vyhrává? V tomto
prostředí těžko vzbudíte dojem, že je opravdu nezbytné u lékaře platit.
Nevěřím nejvyšší politické reprezentaci. Jsou to divní chlápkové. Napří-
klad podvádějí svoje ženy – prezident, předseda vlády, šéf opozice, mi-
nistři stínoví i viditelní. Žení se s konkubínami a posílají si navzájem bla-
hopřejné telegramy. Tetelí se, jak se elegantně zbavili stárnoucích manže-
lek v přechodu.
Král David byl také křivák. Ani poté, co činil pokání před celým náro-
dem, bych nedovolil své manželce osobní hygienu na balkóně - co kdyby
ji zahlédl? Ale aspoň přiznal, že je šmejd. Proto jsme mu odpustili a ještě
to s ním zkusili.
Důvěryhodnost člověka a jeho kroků, jeho práce a programu je velmi
křehká, labilní. Všechno souvisí se vším. Nepoctivost v detailu poškozu-
je celek, s tím nic nenaděláte. Jako křesťané nevěříme na stoprocentní
dokonalost, to už se vyřešilo na stránkách Nového zákona. Ale nemůže-
me se vzdát poctivého vyznání nedokonalosti a prosby o odpuštění. Jinak
milost nemůže naše chyby překrýt. Známky pokory, kajícnosti, odstupu
od sebe sama by důvěryhodnosti politiků jistě prospěly. Mohl bych si
pak říct: „To je férovej chlápek. Není stopro, ale když po mně něco chce,
můžu mu důvěřovat, že k tomu má důvod." Strašně složité geopolitické
úvahy, nekonečné diskuse se dají zredukovat na prosté: „Nevydáš křivé-
ho svědectví, nesesmilníš, nepokradeš."

M. Kitta

Důvěra

Ježíš huj, církev fuj!
ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

AKTUALITA

První list Timoteovi (2,1-2) nabádá
křesťany, aby se především za
všechny modlili, také za „vládce a
ty, kdo mají v rukou moc, abychom
mohli žít tichým a klidným životem
v opravdové zbožnosti a vážnosti".
Odepřít někomu přímluvné modlit-
by je křesťansky prakticky nepřija-
telné, tedy dobrá, modleme se i za
parlament. Leč – když sleduji, co
dlouhodobě předvádí a v rámci
prezidentské volby demonstruje 
v umocněné podobě, tohle modlit-
by samy nevyřeší.
Je zřetelné, že náš zastupitelský
sbor není schopen zajistit pro nás
tichý a klidný život, naopak, zne-
klidňuje nás, štve, obtěžuje hádka-
mi, vzájemným osočováním z níz-
kých praktik, jitří emoce na všech
stranách a je evidentně neschopen
splnit slušně úkol zvolit hlavu státu
(i když se snad nějak podaří dospět
k výsledku, už teď je jasné, že to ne-
ní a nebude slušně).
Modlit se za ně? Jistě, ale to je málo.
Svými modlitbami provázíme ty, o
nichž máme naději, že uložené úko-
ly dokáží vykonat, nebo ty, kteří ne-
mají volbu a čímsi projít musejí.
Ptám-li se, zda něco z toho platí 
v tomto případě, docházím ke dvo-
jímu záporu. Nedokáží a nemuseli.

Mohli dávno uzákonit volbu pří-
mou a bylo by na nás, komu dáme
hlas.
Špatně fungující sbory musí být
napraveny nebo nahrazeny. Neudě-
lala-li v Římě některá legie vše, co
mohla a měla, přikročilo se k rekon-
strukci – zdecimováním. Nefungo-
vali-li v minulosti někteří zastupite-
lé v Praze, napravovalo se defene-
strací. Metoda starověká a středově-
ká, tedy zastaralé, navíc křesťansky
nepřijatelné. Ale decimovat se dá i
humánně – co snížit počty poslanců
i senátorů? Ono by to šlo bez vel-
kých škod zhruba na polovinu. A
místo defenestrace zredukovat pra-
vomoci. Na prvním místě zavést
přímé volby – prezidenta, ale nejlé-
pe i další (hejtmany, starosty), aby se
předešlo řadě možných regionál-
ních a lokálních recidiv.
Jestli jsem něco opravdu toužebně
čekal, tak to byl poslanec či poslan-
kyně, který řekne veřejně - omlou-
vám se, nemáme na to, už to nikdy
neuděláme a od příště budete volit
vy. Za to se modlím, i když si vůbec
nejsem jist, jestli nás přímá volba
přiblíží tichému a klidnému životu.
Ale horší to snad být nemůže. Kyrie
eleison.

J. Halama

Na prvním místě modlitby?

Dokončení na str. 4
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OSLAVY 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SRC
Ženeva – ENI. Setkání Ústředního výboru Světové rady církví, které se
uskutečnilo ve dnech 13. – 20. února v Ekumenickém centru v Ženevě,
bylo  příležitostí oslavit 60.výročí vzniku tohoto největšího světového
ekumenického seskupení církví. Světová rada církví byla založena na
prvním valném shromáždění v Amsterodamu 23. srpna 1948. Na shro-
máždění se tehdy setkali delegáti 147 církví ze 44 zemí. Dnes se počet
členských církví víc jak zdvojnásobil. Jedním ze způsobů oslavy výročí
bylo i v době každodenních ranních modliteb připomínání si a vděčnost
za činnost rady a její úspěchy, ale také reflektování méně radostných
událostí. Každé ráno se neslo ve znamení jednoho z valných shromaž-
dění v historii Světové rady. V neděli 17. února vyvrcholily oslavy slav-
nostní ekumenickou bohoslužbou v katedrále svatého Petra. Na boho-
službě kázal ekumenický patriarcha Konstantinopole Bartoloměj I.,
duchovní vůdce pravoslavných křesťanů.

DALŠÍ TÉMATA JEDNÁNÍ: MEZINÁRODNÍ EKUMENICKÁ MÍROVÁ KONFERENCE,
ROZŠÍŘENÉ VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ, TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ
Ženeva – ENI. Ústřední výbor na svém zasedání rozhodl, že Mezi-
národní ekumenická mírová konference v roce 2011 se uskuteční 
v Kingstonu na Jamajce. Připravovaná konference bude završením De-
kády za překonávání násilí.  
Zástupci církví, kteří se sešli v Ženevě, dále hovořili o představě rozší-
řeného Valného shromáždění. Shromáždění, které se uskuteční v roce
2013, by bylo otevřené i pro církve, které nejsou členy Světové rady. 
V současnosti Světová rada církví reprezentuje okolo 25 % křesťanů ve
světě. Na prozkoumání možnosti rozšířeného valného shromáždění
bude vytvořen speciální výbor.  
Zasedání si také připomnělo sté výročí Týdne modliteb za jednotu křes-
ťanů. Oslavilo jej na jednání ve středu po obědě několika svědectvími.
Hae-Sun Jung z Korejské metodistické církve představila perspektivy
Týdne modliteb pro příští rok.

Ekuména vo svete 08/2008

Zemřela významná teoložka
V Kolíně nad Rýnem zemřela 13. února 2008 po dlouhé nemoci
Anneliese Neumärkerová (89), evangelická teoložka náležející k okruhu
Martina Niemöllera a H.J. Iwanda (Rheinländische Bruderschaft). Ve
své zemi vedla zápas o kající vyrovnání s německou vinou na hrůzách
války a napříč železnou oponou od 50. let minulého století usilovala o
živé vyznavačské spojení s českými sbory a jejich kazateli. V rámci
svého pověření v Porýnské zemské církvi (referát školství) se mj. za-
sloužila o vybudování a programové vedení církevněpedagogického
konferenčního střediska „Hromádka-Haus" ve Zweifall/Eifel. V roce
1979 Komenského bohoslovecká fakulta udělila sestře A. Neumärkero-
vé čestný doktorát teologie.

cn

Lužickosrbští evangelíci dnes
Lužice je tradiční historickou dvojjazyčnou oblastí Spolkové republiky
Německo. Lužičtí Srbové jsou pozůstatkem Polabských Slovanů 
v Lužici Horní, Střední a Dolní. Ve značné části Horní Lužice a výhrad-
ně ve Střední a Dolní Lužici bydlí a žijí hlubokým duchovním životem
plným víry  lužickosrbští evangelíci. 
V Budyšíně sídlí superintendent Horní a Střední Lužice Jan Malink,
jemuž před deseti lety dal tuto poctu drážďanský synod. Jan Malink
pečuje nejen duchovně, ale vkládá všechny své další prostředky pro
uchování této minority evangelické víry. Je pastýřem především starší a
nejstarší generace Lužických Srbů. Jeho potěšením jsou kázání v Mi-
chalském kostelíku blízko Vodní věže v Budyšíně, v časopisu Pomhaj
Bóh a lužickosrbském rozhlase. Je velkým přítelem českých evangelíků,
u kterých studoval dva semestry.  
Také v Památníku národního písemnictví v Praze opsal mravenčí pílí
dopisy velkého lužickosrbského prozaika Lorence – Zalěskoho, které
vyšly jeho pílí v Lidovém nakladatelství Domowina v Budyšíně. Nej-
větší láskou  Jana Malinka je duchovní péče o nepočetnou horno - a
středně lužickosrbskou evangelickou mládež.

Josef Lebeda

Dolnosrbský zpěvník
Evangelíci v Dolní Lužici se v prosinci minulého roku opět po 92 letech
dočkali nového církevního zpěvníku Duchowne kjarliže. Vydalo jej
nakladatelství Domowina v Budyšíně ve spolupráci se Společností pod-
porující srbskou řeč v církvi a 24. února byl v Žylowě slavnostně předán
církevní veřejnosti. 
Na 952 stránkách jsou písně ve švabachu i v latince, poprvé s notací,
dále liturgické žalmy, stručné dějiny písní a autorů a seznam málo zná-
mých výrazů a zeměpisných jmen. 
O nové překlady textů z němčiny se přičinili zvláště Juro Frahnow a
Měto Pernak. Muzikologickým poradcem byl Stefan Kiessling, jazyko-
vou redakci provedla Irena Šěrakowa. 
Na deskách je zlatý lipový kříž nad vodou jako znak srbské církevní
práce v Dolní Lužici. 
Také my přejeme dolnolužickým bratřím a sestrám Boží požehnání při
zpěvu v kostele a v rodinách.

(Podle „Pomhaj Bóh" Bohuslav Vik)

„Slov moudrých pokojně poslouchati
sluší, raději než křiku 

panujícího mezi blázny."
Kaz 9,17

Zvláštním způsobem došlo k napl-
nění citovaného výroku v souvis-
losti s opakovanou volbou českého
prezidenta! 
Zběžná rešerše ohledně jednoho 
z činitelů, o jejichž možné prezi-
dentské kandidatuře se v mezidobí
mezi oběma volebními pátky zača-
lo oficiálně i kuloárně spekulovat,
mohla dovést (a dovádí doposud)
kteréhokoli internetového surfaře
až k následujícím větám: „Neckář
podal dvě zprávy. Ty hovoří o tom,
že se u Kubišové v pražském bytě
scházeli ‘pravicoví exponenti’ v če-
le s tehdejším ministrem zahraničí
Jiřím Dienstbierem …" (zvýrazňu-
jeme). To celé se, podržte se, mělo
odehrávat koncem sedmdesátých

let dvacátého století, tedy za nej-
hlubší totality. Vyjádřeno jinak: Jiří
Dienstbier měl za totality zastávat
nomenklaturní, ministerskou funk-
ci! Tak to alespoň vypustila do světa
novinářka Martina Jelínková tis-
kem i elektronicky v článku s ná-
zvem Festival v Trutnově zřejmě
zakáže Neckáře (Lidové noviny ze
dne 26. června 2007, s. 4). 
O článku Martiny Jelínkové se sice
svého času horlivě diskutovalo 
v souvislosti s jiným tématem
(proto tak snadno „vyskakuje" při
zběžné internetové rešerši), přesto
však výše citovaná formulace, po-
kud vím, nebyla tiskem ani na
internetu nikdy dementována; sdě-
lení o Dienstbierově ministrování
za totality je, ergo kladívko, dodnes
pro kteréhokoli surfaře či knihovní-
ho badatele podloženo a podpoře-
no autoritou celostátního deníku.
(Že běží o holý nesmysl, to je ihned

jasné pouze dříve narozeným nebo
těm, kdo se v politických otázkách
nadprůměrně dobře orientují.) 
Pro stranu, jejíž členstvo se k před-
listopadovému zřízení hlásí, může
být citované autoritativní sdělení
jistě vítanou, kladnou „kádrovou"
informací. Pro ostatní může být
naopak v souvislosti s nadcházející
novou prezidentskou volbou infor-
mací diskvalifikující, ba rovnou
dehonestující.
Co z toho všeho plyne? Jistě přede-
vším závěr o užitečnosti mediální
hlídky, kterou s vlastními pohoto-
vými dementi už drahnou dobu
provozuje znovuzvolený český pre-
zident. Nejenom v souvislosti s pre-
zidentskou volbou lze totiž konsta-
tovat, že křik bláznů ve smyslu kni-
hy Kazatel zaznívá občas i z tuzem-
ských médií!

František Schilla

Z církví u nás i ve světě Křik bláznů a volba prezidenta

Starořecký výraz HAPAXLEGO-
MENON sice může někomu znít
jako podivné zaklínadlo, ale  v pod-
statě tu jde o jednoduchou mluvnic-
kou složeninu: HAPAX (násobná
číslovka: jednou)  a LEGOMENON
(příčestí minulé slovesa LEGEIN-
říci, tedy: řečené.) Jde o výraz, který 
v antickém kulturním světě vyzna-
čoval pojmy použité v tehdejších
spisech JEN JEDENKRÁT, jako
vyřčené a zaznamenané jen na jed-
nom místě; a obvykle ovšem ve
významné souvislosti. Takové vý-
razy jsou hojně obsaženy i v Bibli,
kde mají také svůj jedinečný vý-
znam. Na ně ovšem nenarazíme
jako prostí čtenáři Písma, když je
čteme v naší řeči. Objeví se občas
jen badatelům při prohloubeném
studiu biblických textů v  původ-
ních jazycích.
Já jsem narazil na první hapaxlego-
menon v Listu Filipským 4,5. Začal
jsem se jím vlastně zabývat na zcela
neobvyklý podnět, totiž na malý
domácí spor. Moje manželka dosta-
la onen upravený text jako konfir-
mační heslo: "Mírnost tvoje známa
buď všechněm lidem." Na tomto textu
si velmi zakládala, a občas mně i
žertem připomínala, jak se k ní dob-
ře hodí. Toho jsem já naopak někdy
využil proti ní, když jsme se dostá-
vali do rozepře o nějakou věc. Když
tvrdošíjně trvala na svém, odkazo-
val jsem ji na onen konfirmační text
o mírnosti, že by se ho měla důsled-
ně držet. A rád jsem jí připomínal
překlad profesora F. Žilky, že jde o
"povolnost"!  
Když jsem později shledal další
překladová pojetí i u katolických
autorů (P. Škrabal: "ústupnost", J.L.
Sýkora "vlídnost", O. Petrů "ušle-
chtilost"), obrátil jsem se pochopi-
telně k původnímu řeckému textu
se snahou o správné pochopení
jeho základního smyslu. Tam jde o
zvláštní složeninu (to epieikes
hymón= to "mírné" vaše), o níž
jsem si ověřil podle řecké konkor-
dance, že nemá jinde v Novém
zákoně obdobu, a že se tedy vysky-

tuje pouze na tomto místě jako
HAPAX-LEGOMENON! Na rozdíl
od základního adjektiva epieikés
(=mírný, vlídný, dobrotivý), ozna-
čujícího pozitivní vlastnosti jednot-
livců (doporučované např. v 1 Tm
3,3, Tt 3,2), připomíná zde apoštol
mezi závěrečnými výzvami do
filipského sboru právě tímto ojedi-
nělým výrazem "mírné vaše", aby
byli pamětlivi svého zvláštního
charismatického obdarování jako
Kristovi věrní. A k tomu je motivu-
je bezprostřední připomínkou:
"Pán je blízko." Tak je vyzývá, aby
"tiše a mírně po způsobu Kristově" 
(2 K 10,21) žili jako jeho svědkové i
v napodobované "kristovské mír-
nosti"(Mt 11,20), a to v eschatologic-
kém výhledu směrem k posledním

dnům. (Zde nakonec doznávám, že
v tomto novém smyslu už bych se
neodvážil jakkoli diskutovat o
správném uplatňování manželčina
konfirmačního hesla.)

Jiří J.Otter

(Podrobný výklad tohoto hapaxle-
gomena Fp 4,5 - s odkazem na další
biblické souvislosti - najde čtenář-
zájemce v mém souboru biblických
studií "Jen jedenkrát v bibli", vyda-
ných v Kalichu na podzim 2007. -
Najde tam i výklad dalších devíti
hapaxlegomen, na která jsem
postupně narážel během let při pří-
pravě kázání. - Výklad nově objeve-
ného hapaxlegomena v Žd 2,1 je
uveřejněn v posledním 7. č. Kře-
sťanské revue z r. 2007.)

Jak jsem objevil první 
hapaxlegomenon v Novém zákoně

NAD BIBLÍ

(Kterak média veřejného činitele jednou ranou pro prezidentskou kandidaturu
kvalifikovala i diskvalifikovala)

Tento (evropský) vynálezce knih-
tisku se vlastně jmenoval Gens-
fleisch. Ve Štrasburku a potom 
v Mohuči používal odlévaných
kovových liter z matric a vydal 
v letech 1445-1460 několik nábo-
ženských a světských spisů, ně-

meckých i latinských, na papíru i
na pergamenu. Tiskl švabachem
(gotickou minuskulí) a napodobo-
val rukopisnou úpravu včetně
zkratek přímo v textu. Barevné
nadpisy a iniciály dal dělat ručně.
Náklad byl velmi nízký a některé
exempláře působí jako luxusní.
Latinskou bibli-Vulgatu vydal
dvakrát (36řádkovou a 42řádko-
vou). Neuváděl datum ani své
jméno, v čemž ho následovali i
jeho žáci.
Jeho vynález se rychle šířil, 1468
vznikla také první tiskárna v zá-
padních Čechách (majitelem byl
Quido de Columna).
Tato technika nesmírně pomohla 
k rozšíření všeobecného vzdělání
a informací, v 16. století ji vydatně
využila také reformace a humanis-
mus. Knihtisk prošel za následují-
cích pět století dalším vývojem,
ale jeho zakladatele si dodnes
vděčně připomíná celý svět a také
církev.

Bohuslav Vik

Johann Gutenberg 
(+3. 2. 1468)



"Ochrana přírody a zvířat je úkol emi-
nentně náboženský"

Přemysl Pitter nepatří k našim nej-
známějším osobnostem, v zahrani-
čí jej mnohdy znají lépe; přesto
však jde o jednoho z nejvýznamněj-
ších lidí naší historie. Ještě méně se
ví o tom, že byl velkým propagáto-
rem práv zvířat a vegetariánství.
Zčásti je to pochopitelné, neboť ve
srovnání s jeho všestrannou činnos-
tí se jeho zájem o zvířata může zdát
jen jako odklon od důležitějších té-
mat. Jeho vegetariánství a vztah ke
zvířatům nám však může ukázat,
že lze prožít život tak, aby se jedi-
nec nepodílel na zlu - ba dokonce,
aby proti němu aktivně bojoval - a
to nejen zlu vůči lidem, ale i ostat-
ním živým tvorům. 
Vyučil se typografem. Za 1. světové
války odmítl vojenskou službu ve
zbrani a trestu smrti tehdy unikl jen
udělením císařské milosti. Byl pře-
svědčen, že zlo nelze vymýtit nási-
lím. Po válce působil jako laický
evangelický kazatel a sociální pra-
covník. Založil hnutí pro duchovní
obrodu a sbratření lidstva Nový
Jeruzalém, útulek Milíčův dům pro
chudou žižkovskou mládež, ozdra-
vovnu v Mýtě u Rokycan. V po-
sledních letech 2. světové války se
jako člen Výboru křesťanské pomo-
ci židovským dětem zapojil do
odboje proti nacistům, zachraňoval
židovské děti před odsunem do vy-
hlazovacích táborů a podporoval
rodiny zatčených účastníků odboje.
V zámcích nedaleko Prahy nalezly
útulek děti zahynulých Židů i vy-
stěhovávaných Němců. Pitter pe-
čoval o jejich duchovní růst i těles-
né zdraví a v souladu se svými
křesťanskými zásadami v nich roz-
víjel vzájemnou toleranci a lásku. 
V srpnu 1951 emigroval do západ-

ního Německa a unikl tak deportaci
do Jáchymova. Deset let (1952-62)
pracoval v emigrantském táboře
Valka u Norimberka, kde se staral o
československé uprchlíky, spolupra-
coval s BBC a stanicí Svobodná
Evropa. Od roku 1962 působil ve
Švýcarsku; v Curychu založil Hu-
sův sbor, českou školu a odbočku
České společnosti pro vědy a umě-
ní. U příležitosti jeho 80. narozenin
mu teologická fakulta curyšské uni-
verzity udělila titul Dr.h.c., roku
1991 byl vyznamenán Řádem T. G.
Masaryka in memoriam a jeho
nedožité sté narozeniny zařadilo
UNESCO mezi světová kulturní vý-
ročí. Inspirován Novým zákonem a
pacifismem Petra Chelčického a Lva
Tolstého realizoval svými činy zá-
sadní životní postoj - ideu nenásilí. 
Přemysl Pitter se stal vegetariánem
(nebo vegetářem, jak se někdy říka-
lo, tedy člověkem, který nekonzu-
muje maso a jiné produkty mrt-
vých zvířat) po návratu z 1. světové
války. Přijel do Prahy s podlome-
ným zdravím; když klasická lékař-
ská péče selhávala, byla mu nabíd-
nuta přírodní léčba. V rámci této
terapie mu bylo doporučeno zdržet
se konzumace masa po dobu jed-
noho roku. Pitter se během této
doby uzdraví a rozhodne se stát se
vegetariánem. Ve svých vzpomín-
kách k tomu napsal: "Moji přátelé
byli pobouřeni nad tím, že odmítám
masitá jídla. Zpočátku mě přemlouvali,
ale netrvalo dlouho a stali se vegetariá-
ny sami. Ani ne tak z důvodů zdravot-
ních, jako etických. Zkrátka nechtěli
jsme mít podíl na utrpení tvorů trýz-
něných a zabíjených kvůli našim požit-
kům. Už je tomu hezkých pár desítek
let, co jsem maso nejedl, a nejenom že
jsem zůstal naživu, ale i při dobrém
zdraví." Kladný vztah ke zvířatům

měl Pitter již odmalička a úvahami
o vztahu člověka ke zvířatům a o
zabíjení zvířat pro potravu člověka
se zabýval již dlouho předtím. Též
diskuze o vegetariánství se vedly
již dříve v okruhu jeho přátel, jimž
dílo vegetariána Tolstého bylo dob-
ře známo. Podobně jako u Tolstého,
etické důvody pro vegetariánství
byly pro Pittera primární. Tolstoj
kdysi provokativně napsal, že ve-
getariánství je základem humanis-
mu; u Pittera vegetariánství tvořilo
s humanismem kompaktní celek.
Pitter nebyl prvním vegetariánem
u nás, vegetariánství v dnešním
smyslu mělo v českých zemích v je-
ho době již téměř sedmdesátiletou
tradici. Propagací vegetariánství se
zabývalo několik časopisů a vege-
tariánské restaurace byly otevřeny
již koncem 19. století; i kuchařské
knihy pro vegetariánské stravování
v Čechách vycházely poměrně čas-
to. Stát se vegetariánem bylo tehdy
stejně jako i dnes považováno za
určité podivínství, ale vegetarián-
-začátečník nalezl podporu a po-
mocnou ruku v abstinentních či
přírodoléčebných kruzích a časopi-
sech. Za první republiky bylo v Pra-
ze dokonce více vegetariánských
jídelen a restaurací než dnes. Pod-
mínky pro vegetariány tedy nebyly
nepříznivé, nicméně propagovat
vegetariánství a abstinenci v náro-
dě známém svou oblibou vepřové-
ho masa nebylo nijak lehké a vyža-
dovalo zároveň i dost odvahy. Pře-
mysl Pitter přesto nezůstal jen u
sebe a stal se nadšeným šiřitelem
myšlenek vegetariánství a ochrany
zvířat.

Jan Šťastný
Česká vegetariánská společnost 

(dokončení příště)
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Přemysl Pitter 
(*21.6.1895 Praha, †15.2.1976 Curych)

Pavel Říčan, Psychologie náboženství a spirituality

Psychologie náboženství se ptá: jak se chová a jak prožívá věřící člověk? Jaké
jsou v tom souvislosti a zákonitosti? Možná by bylo přesnější mluvit o psy-
chologii náboženského člověka než o psychologii náboženství. Protože 
k náboženství samému, jeho obsahu, Bohu, se psychologie náboženství 
z principu nevyjadřuje. Jejím cílem není „odvysvětlit" víru, že jde o pouhé
psychické procesy. Bůh je empiricky, vědecky neuchopitelný Člověk, který
v něj věří, ve svých projevech ale ano. Aspoň do určité míry.
Pavel Říčan je přední český psycholog, autor řady respektovaných odbor-
ných i populárních prací, profesor, aktivní člen Českobratrské církve evan-
gelické. Jeho předchozí kniha k tématu, Psychologie náboženství (Portál
2002), před pěti lety přinášela obsáhlý výklad o psychických jevech, vlastně
obecnou psychologii v kostce. V novém vydání obecné pasáže již nenachá-
zíme, autor jim věnoval samostatné knihy (Psychologie, Psychologie osob-
nosti). O to víc místa zbylo pro specificky náboženskopsychologická téma-
ta. Nová knížka je opět autorsky zaujatá, ale seznamuje čtenáře se vším pod-
statným, co v současnosti obor představuje. Monografie jak se patří.
Před pěti lety to byla Psychologie náboženství, dnes Psychologie nábožen-
ství a spirituality. Hra se slovíčky či vyjití vstříc módnímu trendu? Nikoli.
Autor  věnuje tématu spirituality řadu let soustředěnou badatelskou pozor-
nost. Definuje ji jako prožitkové jádro náboženství. Vedle toho, že známe věrou-
ku, patříme do společenství, udržujeme instituci církve, řídíme se určitými
etickými pravidly – máme my věřící lidé určité prožitky. Ty jsou pro sou-
časného člověka zvlášť důležité. Autor jim v recenzované knize  věnuje vel-
kou pozornost. Proto patří  spiritualita i do názvu.
Strukturu knihy popisuje sám autor: „První díl, nazvaný ‘Obor a jeho kon-
texty’, je věnován obecným otázkám, vymezení oboru, jeho předmětu a
metod, historii, společenským a vědeckým kontextům. Druhý díl
‘Psychologická fenomenologie náboženství a spirituality’, obsahuje vybraný
faktický materiál, který je jednak zajímavý sám o sobě, jednak usnadňuje
pochopení psychologických teorií, na něž dojde ve třetím dílu. Poslední,
čtvrtý díl dokumentuje na speciálních tématech praktickou použitelnost
poznatků a vhledů z prvních tří dílů (s.14)." Ony psychologické teorie ve tře-
tím dílu pocházejí od S. Freuda, C. G. Junga a E. Eriksona. Autorů, které
Říčan důvěrně a do hloubky zná, má je rád i je dokáže kriticky zhodnotit. 
Co najdeme v nové knize oproti minulé navíc? Pasáže o spiritualitě, obráce-
ní, fundamentalismu, celoživotním vývoji spirituality, evoluční psychologii,
vztahu duše a těla, humanistické psychologii. K vědecké poctivosti autora
patří, že i o přístupech, vůči kterým je kritický, ale v oboru mají význam
(např. celoživotní vývoj spirituality na základě paradigmatu J.Piageta), refe-
ruje. Přesně, nezaujatě. 
Jak přiblížit autorův styl a nepoužít klišé „kniha je psána čtivým svěžím
jazykem"? Říčan charakterizuje sebe sama jako „avšakistu" – čte mezi řádky,
hledá další a další aspekty jevů, mnohost pohledů nechává otevřenou.
Připomíná některé jazzové hudebníky, kteří nahrají skladbu, potom si ji
pouštějí a dodatečně k ní nahrávají přiznávky, variace, kontrastní hlasy.
Autor např. mluví o napětí mezi prožitkem a doktrínou u věřícího člověka,
stavem „toto cítím, ale moje církev to učí poněkud jinak". Výsledkem může
být „sebeklam ‘vybičované víry’". Pod čarou uvádí autor poznámku, která
patrně vznikla, když po čase četl sám sebe: „Věrnost tradici víry – i takové
tradici, za kterou neexistuje rovnocenná náhrada! – může vést k rozporupl-
nému, psychicky stresujícímu ‘životu ve skanzenu’". To bylo ochutnání
autorova stylu. Najíst se čtenář může nad celou knihou, vyšla koncem roku
2007 v nakladatelství Portál, má 326 stran.

Ivan Ryšavý

Recenze

Rád debatuji se svým ateistickým
přítelem o všem možném. Nešet-
říme se, někdy lítají chlupy. Můžeme
si to dovolit, oba víme, že jeden dru-
hého respektujeme a že se máme
rádi. Přestáváme si však rozumět,
jakmile dojde na otázky víry a nábo-
ženství, a ty on otvírá téměř při kaž-
dém setkání. Má pravdu v tom, že se
ve jménu náboženství v historii lid-
stva napáchalo mnoho zlého: křižác-
ké výpravy ve středověku – do
Svaté země i do našich zemí, husit-
ské války, pálení čarodějnic, inkvizi-
ce, svaté války a sebevražedné úto-
ky muslimů, střety katolíků a pro-
testantů v dnešním Irsku... Podezírá
mne, že jen kličkuji, když se snažím
vidět za těmito válkami boj o moc,
který nemá s pravou vírou a nábo-
ženstvím mnoho společného, ty jsou
jenom zástěrkou, která těmto bojům
dodává punc Vyššího poslání. I Hit-
lerovi vojáci měli na opasku „Gott
mit uns". Je pravda, že mnoho lidí
šlo do těchto válek v dobré víře, že
bojují za Boží věc, tak jako dnes fana-
tičtí muslimové. Nejsou však tito
lidé oběťmi šikovných manipuláto-
rů, kteří polopravdivým a zkresle-
ným výkladem Písem – ať už Bible
nebo Koránu – zneužili a zneužívají
jejich víru pro své vlastní cíle? A teď
přijdou další námitky a další otázky:
„Vždyť tu Bibli si můžeš vyložit, jak
chceš, je tam to i ono," a „Je přece jen

jeden Bůh, jak říkáš, který je dobrý,
vševědoucí a všemohoucí. Jak se na
tohle všechno může dívat a nezasáh-
ne, když chce člověka uchránit ode
všeho zlého?" – Podobně mluví
hodně lidí. V metru jsem viděl vyle-
pené plakátky „Ne náboženství!"
hned vedle jiných s hesly „Stop ra-
sizmu" nebo „Ne Temelín". Dostalo
se mi do rukou starší číslo časopisu
Epocha (č.23,6), kde je na titulní stra-
ně položena otázka: „Nejslavnější
kniha světa: Pohádky, nebo prav-
da?" V textu autor vyhledává pasá-
že, které si protiřečí a které odporují
vědeckým poznatkům. V závěreč-
ných odstavcích pak píše - cituji do-
slova: „Je řada těch, kteří stále tvrdí,
že Bible je nezpochybnitelné Boží
slovo. Najdeme je téměř v každém
náboženství a bohužel se dostávají
ke slovu často... Neměli bychom
volit, čemu máme věřit, sami a ne-
nechávat zodpovědnost na zestár-
lých knihách, které si protiřečí?...
Neměli bychom přiznat, že nejvyšší
pravda je v každém člověku zvlášť
a ve všech pohromadě?... Podle
průzkumu z r. 2004 je 69 % Ame-
ričanů přesvědčeno, že největší pře-
kážkou světovému míru jsou nábo-
ženské rozdíly. Není na čase se za-
myslet?"
Zamyslet ano, ale nad čím? Cítím, že
v té argumentaci je cosi falešného.
Nevím, jak odpovědět, aby to bylo

srozumitelné. Asi to nelze, asi se
pohybujeme a myslíme v rozdíl-
ných rovinách. Bibli musíme číst
srdcem, abychom porozuměli, ne
rozumem.
Napadlo mne podobenství, které
povím tomu svému příteli: „Před-
stav si, že jsi od narození barvoslepý
a já se budu snažit ti vysvětlit, jak
vypadá červená barva na růži, kte-
rou držíš v ruce. Samozřejmě to ne-
budu umět. Ty mi musíš věřit, že
červená barva existuje a že já vím,
jak vypadá, i když to nebudu umět
vysvětlit. Nebo mi věřit nebudeš a
řekneš, že jsem si červenou barvu
jen vymyslel, nebo že podléhám ně-
jakým bludným představám. Také
můžeš namítnout, že i my nebarvo-
slepí vidíme tu červenou každý tro-
chu jinak, a že jsme pro tu jinakost
schopni se i poprat, a dodáš, jak
vůbec mluvit o červené barvě je ne-
bezpečné."
Tak jako je někdo barvoslepý, jsou i
lidé Bohaslepí. Jsou ateisté, kteří
věří, že nevěří, a je to jen jejich věc.
Jsou však i militantní antiteisté, kteří
cítí potřebu hlasitě dokazovat, že
Bůh není a že víra v něho je pro lid-
stvo nebezpečná a škodlivá. Komu
to potřebují dokazovat, těm, kteří
věří, nebo sami sobě? Myslím, že
sami sobě. Proč asi?

L. Müller

Ne náboženství?

Teolog, humanista, ochránce zvířat a vegetarián



Bohoslužby

Sbor ČCE v Hořicích v Královéhra-
deckém seniorátu si letos připomíná
svá významná výročí. Čtyři jsou
sborová a jedno celocírkevní.
Na druhou neděli po Zjevení Páně
13. ledna si svátostnými bohosluž-
bami s vysluhováním svaté večeře
Páně připomněli 80. výročí, kdy exi-
stují jako farní sbor. Předcházela
tomu 54letá práce farářů: Františka
Ladislava Valenty, Františka Dvo-
řáka, Františka Nováka, Josefa B.
Součka a Josefa B. Jeschkeho.
Milníky na této cestě byl příchod
prvního reformovaného kazatele
bratra Valenty v roce 1874. Pak za-
koupení rozestavěného domu –
modlitebny v létě 1888. To je letos
120. výročí. Roku 1890 po 16leté
práci byla 15. dubna rozhodnutím c.
k. vrchního církevního rady ve
Vídni prohlášena kazatelská stanice
v Hořicích filiálním sborem refor-
movaného sboru v Semonicích. Tím
jsme přešli ze sboru Klášter nad Dě-
dinou do semonického, který byl
mnohem blíže. Za 19 let v roce 1909
byla modlitebna přistavěna o 5 m do
zahrady. V první světové válce zem-
řel druhý farář František Dvořák. 18.
prosince 1918 sloučením reformova-
né církve a církve luterské vznikla
ČCE. To je 90. výročí.
Po vyhlášení československé repub-
liky nastalo veliké duchovní probu-
zení a sbor se rozrostl až na 1500
duší. Průměrná účast na bohosluž-
bách byla kolem 150 účastníků. Ve
sboru se zvýšil potenciál duchovní i
ekonomický. V roce 1925 sbor kou-
pil dům č. 870, který je naproti mod-
litebny. Tím jsme získali byt pro fará-
ře a jeho rodinu. Do té doby bydlel 
v části modlitebny. Po přestěhování
rodiny faráře Nováka byla modli-
tebna zcela uvolněna pro bohoslu-
žebné úkony.
13. ledna 1928 byl za faráře Jeschke-
ho ustaven farní sbor. Letos to je 80.
výročí. Po příchodu faráře Bedřicha
Henycha v roce 1931 byla z dnešní-
ho pohledu neuvěřitelně rozšířena
sborová činnost. Kazatelské stanice
byly ve Vysokém Veselí, Vojicích,
Ostroměři, Lázních Bělohrad, Mile-
tíně, Boháňce-Skále, Rašíně a No-
vém Bydžově. Ten se ve válce v roce
1941 oddělil a stal se farním sborem.
Farář Henych vyučoval s učiteli ná-
boženství na více jak 30 školách.
Konala se pravidelně nedělní škola,
konfirmační příprava a konfirmace,
schůzky mládeže, porady ženského
sociálního odboru „Tabita“, biblické
hodiny, nácvik pěveckého sboru a
bohatá pastorační činnost po celé
diaspoře.
Pak přišla v roce 1939 válka, která
trvala do května 1945. Byla již druhá
ve XX. století. Někteří členové sboru
byli perzekvováni, pronásledováni a
zavíráni. Po válce mnoho lidí odešlo
z Hořic do pohraničí a jiní ztráceli
zájem. V období budování komunis-
mu 1948-1989 také odpadlo mnoho
členů z mnoha důvodů. Odchodem
faráře Henycha do důchodu byla
fara z rozhodnutí městského NV
pronajata a sbor už neměl být nikdy
obsazen. To zas rozhodli krajský a
okresní církevní tajemník. Sbor pak
administroval z Jičína Daniel He-
nych, syn předchozího faráře. Ale
protože vše má svůj vývoj, tak při
politickém uvolnění, které vzbuzo-
valo určitou naději, byl  sbor se sou-
hlasem obou církevních tajemníků
znovu obsazen. Josef Koláčný se do
Hořic přestěhovával s rodinou 
z valašské Růžďky 29. srpna 1968  -
osm dní po obsazení Českosloven-

ska armádami pěti států. Proplétali
se mezi kolonami ruských aut a
tanků. Za jeho působení byla zcela
zásadně přestavěna modlitebna 
v nástupu tak zvané konsolidace a
normalizace 1970-1973. Byl to vlast-
ně malý zázrak, že OSP vzal tuto
akci do svého plánu a že všemocná
KSČ to povolila. Celá akce byla
zdárně dokončena. Modlitebna byla
znovu otevřena synodním seniorem
ThDr Václavem Kejřem 9. prosince
1973 – za veliké účasti: byla zcela
zaplněna. Je to 35. výročí.
Po odchodu Koláčných do Kralovic
necelého půldruhého roku sbor
administroval hořický rodák a býva-
lý člen sboru Jan Škubal ze Semonic.
Pak přišli na faru mladí novomanže-
lé farář Ivan a jeho žena Věra Ry-
šavých: V hořické nemocnici se jim
postupně narodili Benjamin, Ilja a
Erik. Na faře se vyměnila původní
okna za nová a připravila se plynofi-
kace fary. Po 12 letech odešel Ivan
Ryšavý do Kroměříže a krátce nato
se sem na vikariát nastěhovali Mo-
nika a Michal Kittovi. V létě 1996 se
odstěhovali a od té doby bydlí na
faře rodina Gabriely a Josefa Cardy,
kteří jsou velikým přínosem sboru.
Dva roky měl náš sbor v péči jáhen
Jan Halama, který s rodinou bydlel
na faře v Jičíně. Od 1. září 1998 je
naším farářem Vojen Syrovátka,
který k nám dojíždí ze Dvora Krá-
lové. A to je 10. výročí. 
Za 134 let existence evangelického
společenství v Hořicích se u nás vy-
střídalo 13 farářů. Od roku 1928, kdy
jsme sborem farním, jich je 8. Kurá-
torů se vystřídalo zatím 12. Chci při-
pomenout dva nejdéle sloužící. Josef
Miklík stál v čele staršovstva 23 ro-
ků - od 22. června 1951 do 17. února
1974. Zatím jediná kurátorka Milada
Škubalová byla ve funkci 22 let - od
6. března 1974 do 18. dubna 1996.
Oba dva v nelehké době.
Za posledních 12 let, co bydlí na faře
rodina Cardova, se sto let starý se-
cesní dům proměňuje k lepšímu.
Všechna okna v přízemí byla před
dvěma lety vyměněna – typově patří
k secesní stavbě. Skla jsou protihlu-
ková,ústřední topení je upraveno
podle potřeb, zaveden je nový pří-
vod vody, provedena izolace čelní
stěny, zastřešena terasa. Nová stře-

cha, nová fasáda na západní stěně
do zahrady a loni obnovená secesní
fasáda z Husovy ulice. V podkroví
vybudovány dvě místnosti, samo-
statný plynový topný systém. Zdě-
děný movitý majetek po předcích
jsme tedy udrželi a ještě ho vylepšili
– zhodnotili.
Ale období, které nyní prožíváme
jako sbor, je  možná nejhorší v celé
jeho více jak stoleté historii. Na bo-
hoslužbách se nás schází jen skupin-
ka – proti poválečnému období po I.
světové to není k přirovnání. Z osmi
kazatelských stanic už dávno není
ani jedna. Průměrná účast na boho-
službách se každoročně snižuje. Už
kolik let není ani dvacet přítomných.
Ale víme, že máme Boží zaslíbení,
protože tam, kde se sejdou dva nebo
tři, je On mezi námi. Proto nejsme
opuštěni. Spolu s ostatními křesťany
patříme do Božího lidu a tvoříme
chrám – stavbu, kde je přítomen Bůh
Otec, Bůh Syn a Bůh Duch svatý. 
V Božím lidu máme své místo.
Každý z nás dostal od Boha nějaký
dar. Každý máme na světě svůj úkol.
Každý má pro něco nadání – má
hřivny. Když  s nimi budeme dobře
hospodařit a plnit úkoly nám svěře-
né – máme z toho užitek a radost. A
spolu s námi i naše okolí. Vždyť ten,
kdo nám tyto dary dal a úkoly svě-
řil, se jednou bude ptát, jak jsme 
s nimi naložili a co se s nimi stalo. A
tak stojíme jako sbor před Bohem 
v tomto čase a stavu a prosíme: po-
máhej nám a požehnej naší práci.
V neděli 1. června si všech pět letoš-
ních výročí – čtyři sborová, jedno
celocírkevní - připomeneme na slav-
nostních bohoslužbách, na které
jsou pozváni všichni předcházející
faráři, kteří u nás působili: Daniel
Henych a Jan Halama z Prahy, Jan
Škubal ze Vsetína, Ivan Ryšavý 
z Kroměříže, náš současný Vojen
Syrovátka, senior královehradecké-
ho seniorátu Michal Kitta z Hronova
a Jana Mikolášková – Koláčná dcera
faráře Josefa Koláčného ze Švýcar-
ska.
Věříme, že to bude radostné setkání.
Neboť prožívané radosti s přáteli
nás posilují – a sdělená radost se
násobí. Starosti nás skličují a sdělené
se zdají poloviční.

Oldřich Nekvinda - kurátor

PETR POKORNÝ: DEN SE PŘIBLÍŽIL
Esej o základním smyslu křesťan-
ství a jeho dějinné situaci; doslov
napsala Lenka Karlíková,
99,- KČ

PAVEL KEŘKOVSKÝ: BÁZEŇ BOŽÍ A
NARATIVNÍ ETIKA
Historický okamžik vzniku mrav-
ního chování a etické reflexe,
mravní chování v biblické tradici,
199,- KČ

Tyto a další knihy si můžete
objednat na adrese Jan Keřkovský
(nakl. Mlýn), Vrchlického 1, 58601
Jihlava nebo v e-obchodě 
mlyn@evangnet.cz)
Na objednané knihy poskytne-
me slevu 10 % a neúčtujeme poš-
tovné.

NOVINKY Z NAKLADATELSTVÍ
MLÝN

JIŘÍ MRÁZEK: LUKÁŠOVSKÁ PODO-
BENSTVÍ
Tato kniha volně navazuje na
Podobenství v kontextu Matoušova
evangelia.
149,- KČ

TRADIČNÍ VOLEJBALOVÝ TURNAJ
pro všechny věkové kategorie 
s příležitostí zahrát si pro týmy
více i méně víceméně schopné se
koná na evangelické faře v No-
vém Jičíně v sobotu 8. března od 
8 h.
http://moravskoslezska-mla-
dez.evangnet.cz/ 

* * *
27. SEMINÁŘ historické společnosti
VERITAS se koná v sobotu 15. břez-
na od 10 h v Pardubicích, Slad-
kovského 638 - fara ČCE.

* * *
KONCERT PĚVECKÉHO SBORU VO-
CATUS se koná v neděli 16. břez-
na od 15 h v Heřmanově Městci 
v římskokatolickém kostele sv. Bar-
toloměje.

* * *
ZVEME NA LOUTKOVÉ DIVADLO do
kaple domova Sue Ryder v Praze
- Michli v neděli 16. března od 
15 hodin.

* * *
FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRK-
VE EVANGELICKÉ Praha - Vino-
hrady, Korunní 60, 120 00 Praha 2
vás zve ke slavnosti 110. výročí
postavení kostela a sborového
domu v neděli 30. března 2008 od
15 hodin. Při dopoledním shro-
máždění v 9.30 h bude kázat b.
synodní senior Joel Ruml.
Program:
* varhanní skladby J. Urbance, C.
Schumanna a P. Planyavského
přednese celocírkevní kantor L.
Moravetz
* na své působení vzpomenou bý-
valí faráři a vikáři
* budou vystaveny dokumenty a
fotografie ze života sboru i jedno-
tlivých členů
* o historii stavby kostela promlu-
ví potomek stavitele 
* své obrazy představí ak. malíř
M. Rada

Pět výročí v Hořicích Inzerce

aspoň tím, že nehledaly pro sebe
nové jméno, zůstaly církvemi. Toto
jméno zavrhli jen někteří čeští evan-
gelíci, kteří se prezentovali světu
jako Jednota (českých bratří). Ona
jediná odhalila, jak ne-blahý a zrůd-
ný byl konstantinský převrat: uvrhl
všechen Boží lid do područí, z ně-
hož se i evangelické církve těžce
vymaňují ještě dnes. Zamilovaly si
respekt, jejž lid pociťuje před úřa-
dem (dosud máme "farní úřady"),
úředním rouchem, talárem i před
svatým místem, kostelem, což
všechno jsou vnějšnos-ti, na nichž
Ježíši málo záleželo (L 11,43-48; 
Mt 23,25-28). České evangelické
církve se nedaly postojem Jednoty
českých bratří pohnout k tomu, aby
opustily soudružství s papežskou
církví. Paběrkovaly plody konstan-
tinského převratu i v době toleran-
ce až i v době svobody 20. století.
To už ale nabyly odvahy, aby se bez
ostychu podívaly na svou minulost.
Římská, papežská církev to učinila
sebevědomě, nezalekla se toho, že

se její podoba tolik liší od podoby,
kterou nám předestírá Nový zákon.
Není pro ni problém vidět přiroze-
nou souvislost mezi chudobou a
bezmocí prvotní církve a její nyněj-
ší mocí, slávou a bohatstvím. Tutéž
přirozenou souvislost vidí mezi Je-
žíšovým evangeliem a nynější dog-
matikou a Kodexem církevního
práva. I Ježíš se z dítěte stal mužem,
ukřižovaný vstal z mrtvých, ze slu-
žebníka se stal Pánem. Kdyby dnes
přišel, taky by se divil, jak se církev
rozvinula. 

Naproti tomu evangelické církve
nepokládají podobu novozákonní
církve za zárodek, čekající na svůj
vývoj a rozvoj, ale za trvalý vzor,
jímž církev poměřuje svou cestu.
Chyby, scestné kroky, svá hanebná
rozhodnutí a činy a vůbec každé
neorganické překročení Nového
zákona nenazývají vývojem, ale ne-
věrou a zradou. Mají Nový zákon
za normu, proto se nesmiřují se
svou minulostí, ani se jí nechlubí.
Co teď? Čiňme pokání! Bude-li 
v církvi aspoň tolik kajícníků, co
pokrytců, získá si více uznání u Pá-
na a snad i u lidí.

Josef Veselý

Dokončení ze str. 1

Pozvánky

Ježíš huj, církev fuj!

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
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Místní sdružení Kostnické jednoty v Lysé n/L. ze závažných důvodů
odkládá ohlášené shromáždění s výkladem Mgr. Miroslava Soukupa
o Václavu Jirmusovi ze soboty 23. 2. na sobotu 1. března a ohlašuje

na sobotu 8. března shromáždění s vyprávěním 
bratra Miroslava Féra o jeho putování Evropou. 

Obojí se koná ve 14,30 hod. ve sborovém domě ČCE. 
MS KJ Lysá n/L.

Oznámení


