
NEMOŽNÉ U LIDÍ JE U BOHA MOŽNÉ
(Lukáš 18,27)

Na začátku Hesel Jednoty bratrské,
jako heslo roku 2009, stojí tato slo-
va. A nenechme se svést k přemýš-

lení o možnostech a nemožnostech,
o tom, co všechno by nám Bůh
mohl zařídit. Protože o tom se tu
nemluví – to jen my do textů Bible
vkládáme všechno možné i ne-
možné.
Takto končí evangelijní příběh o
bohatém muži. Ježíš si povzdechl
při pohledu na něj, jak je pro boha-
té cesta do Božího království mi-
mořádně těžká – a posluchači se
ptají, kdo vlastně může být spasen.
Co má Ježíš proti bohatství? Copak
rozdat majetek je tak strašná myš-
lenka, že je prostě všechny vyděsi-
la? Mě ano, co bych lhal.
Jestli je cesta do Božího království
zatarasena majetkem, je zle. Pro-
tože vzdát se všeho – toho, co mám
po někom, nebo pro někoho, co
jsem dostal či vybudoval sám, a

ještě z vlastního rozhodnutí (a o to
v tomhle příběhu šlo), to udělá jen
zoufalec (už mu na ničem nezále-
ží), nebo fanatik (záleží mu na jedi-
né věci a nedbá na nic jiného).
Nechceme-li být zoufalci ani fanati-
ky, záleží-li nám na lidech, kteří s
námi žili a žijí, a zařizujeme si život
tak, abychom mohli případně žít
dalších deset nebo padesát let při-
bližně na té úrovni, na kterou jsme
zvyklí, můžeme najít cestu do Bo-
žího království? A nezkoušejme
kličku, že nejsme bohatí – to je
výmluva lakomců. Jsme dost boha-
tí na to, aby velbloud prošel snáz.
A teprve teď platí ten závěr – u
Boha je možné, že to nakonec třeba
rozdáme.

Jindřich Halama

Evangelický
týdeník
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Poselství k Novému roku

Patří jí úcta jako každé matce. Bůh
přikazuje: "Cti otce svého i matku
svou." Zvláštní a mimořádné úctě se
právem těší jako matka našeho Pána.
Evangelium Lukášovo jediné zazna-
menalo výraz takové úcty, přiřklo jí
blahoslavenství: "Blaze té, která tě
zrodila a odkojila" (L 11,27). Ta úcta,
která posléze ozdobila Ježíšovu
matku svatozáří, zlatou korunou a
vložila jí do náruče děťátko, přišla až
do naší doby. Setkáte se s lidmi, s že-
nami, které se neostýchají a ani ne-
stydí vyjádřit svou křesťanskou víru
nějakým projevem úcty k Ježíšově
matce. V dopise, který adresují naší
evangelické rodině, nás odevzdají do
ochrany Panny Marie. Pečovatelka,
která k nám dochází, hned v prvních
dnech nám přinesla barevný obrázek
Panny s děťátkem. Taková je moje
zkušenost.
Víru v Pannu Marii sdílí mnoho
křesťanů a těm je nás, evangelíků,
líto, že svou zbožnost zbytečně ochu-
zujeme, když místo úcty a důvěry
projevujeme vůči Panně Marii lho-
stejnost hraničící s odporem.
Jaký je tedy vztah evangelíků k Pan-
ně? Neslyšel jsem, že by se kdy konal
průzkum v této věci v evangelické
církvi. Nemluvím za ni, opírám svá
slova o zkušenosti své a svých přátel,
kteří reprezentujeme maličký vzorek
mínění, které v té věci asi v církvi
platí. Pozorujeme však, že se církev
pozvolna zbavuje odporu, který se 
v ní objevil vinou zlých dějinných
okolností: útlak, jemuž byli evangelí-
ci od 17. století podrobeni a trval
nejméně tři století, přicházel z výraz-
ně mariánské církve, spřažené se 
státem.
Dnes objevujeme, co už dávno víme,
nejpozději od dob reformace (16.
stol.), která svým věřícím přikazova-
la věřit Božímu slovu a dává nám za

příklad Marii, že právě ona je blaho-
slavená, neboť uvěřila, "že se splní to,
co jí bylo řečeno od Pána" (L 1,39,45).
To je přece dcera blahoslaveného
Abrahama, jenž uvěřil a bylo mu to
počteno za spravedlnost! Dívka Ma-
rie se svou vírou, poslušnou slova,
by trůnila na prvním místě, kdyby
pisatel listu Židům doplnil svou 
11. kapitolu o vzorné, příkladné věří-
cí z Nového zákona.
Avšak takto chápaná postava Marie
zůstává na papíře: V Novém zákoně
v evangeliích a potom už jen ve fa-
kultním rozvrhu přednášek z dog-
matiky a v příležitostných článcích 
v církevních a ekumenických časopi-
sech, Kostnických jiskrách a v Čes-
kém bratru, a to je velmi málo. Ne-
chci sahat příliš hluboko, ale v po-
sledním desetiletí nepamatuji, že
bych slyšel kázání o té dívce - nebo
snad jen jedno? -, která uvěřila, že se
jí stane podle Božího slova. Tady má
náš evangelický sbor velký dluh.
Připouštím, že mne moje paměť
může klamat, proto své zjištění ome-
zuji na náš sbor. Třeba u vás je to jiné.

Nechci se zevrubněji zabývat posta-
vou Panny Marie. To učinil Petr
Pokorný ve svém výkladu Apoštol-
ského vyznání v několika kapitolách.
Tam si to přečtěte, je to zajímavé,
napínavé a především výživné čtení.
Já chci jen povědět co nejstručněji o
tom, je-li k plné křesťanské víře ne-
zbytně třeba oddanost Panně Marii
mimo to, že ji jako mimořádnou po-
stavu zařazujeme do seznamu těch,
kdo uvěřili v Boha podle jeho slova.
Je prokazatelné, že v apoštolských
kázáních, jak jsou obsažena v No-
vém zákoně, není ani zmínka o Pan-
ně Marii, o jejím panenství, které ji
má povyšovat nad všechny lidi a
vyžadovat od nich úctu, které žádný
člověk není hoden - božskou. Zřejmě
Marie Panna v tomto smyslu nepat-
řila k centrálním biblickým téma-
tům. Apoštolé učili a vyznávali, že
Bůh poslal k něčí spáse svého Syna,
"narozeného z ženy" (Ga 4,4). Víc o
tom neříkají. Uhranul je větší zázrak
než je panenské narození: Boží Syn
se stal člověkem, který nás oslovil,

V neděli 9. listopadu 2008, v den 70. výročí Křišťálové noci, nacis-
tického pogromu vůči Židům a vypalování jejich synagog, se na
židovském hřbitově v Liberci v Ruprechtické ulici shromáždilo
mnoho lidí. Vstoupili jsme do bývalé obřadní síně, postavené v ro-
ce 1900, která za komunistického režimu byla používána jako skla-
diště kávy. Po listopadu 1989 byl židovský hřbitov, obřadní síň,
márnice i byt správce hřbitova vrácen liberecké židovské obci. O
opravy hřbitova a obřadní síně se staral tehdejší předseda pan
Gutman. Nyní se obřadní síň stala důstojným památníkem liberec-
kých německých Židů vyvražděných nacisty v době druhé světové
války. Před ní jich zde žilo 1600, vrátilo se jich 37. Na stropě památ-
níku jsou trojúhelníkové světelné tvary, od nichž po stropě a dolů
po stěnách sbíhají světelné pruhy na jednotlivá místa v podlaze.
Podél pruhů jsou připevněny obdélníčkové štítky se jmény zavraž-
děných Židů a pruhy končí na podlaze u tabulky se jménem místa,
kde skončil jejich život. Vedle tabulky je vždy schránka se svitkem
s ručně napsanými jmény. Ukazuje se tím, jak liberečtí Židé byli
vyvezeni do mnoha lágrů, u některých pruhů je jmen velice mnoho,
u jiných jen několik nebo také jen jedno jméno. 
Program shromáždění uváděl pan Jan Šolc a zarámovala jej hudba
v podání tria housle, flétna, violoncello. Promluvil předseda senátu
Přemysl Sobotka, primátor Jiří Kittner a historický výklad podal
předseda zdejší židovské obce Michal Hron. Myšlenka zřídit zde
památník obětem šoa pochází od dřívějšího předsedy Pavla
Jelínka., který také navrhl svěřit celou věc studentům architektury
liberecké Technické univerzity. V soutěži pěti návrhů zvítězil pro-
jekt Štěpána Gudeva. Bylo mu poděkováno a dále bylo vysloveno
uznání ostatním účastníkům soutěže, poděkováno ing. arch. Vojtě-
chu Šrutovi, Janu Stolínovi, členu evangelického sboru, jenž zpra-
coval provedení interiéru, a stavební firmě Brex. Finančně celou věc
podpořilo město Liberec, Liberecký kraj, firma Ermeg a Arno Fuchs
Esslingen a další. Pan Pavel Jelínek, který přežil šoa, pak oslovil
přítomné. Další proslov měla židovská paní, která s rodiči před vál-
kou unikla záhubě díky iniciativě sociálního demokrata W .
Jaksche; válku přežila v Anglii. Promluvila paní Edith Weitzenová,
vdova po kantorovi židovské obce. Další projev měl muž, jehož
babička zahynula ve vyhlazovacím táboře Treblinka. K uctění její
památky položil malý kámen na příslušnou tabulku v podlaze.
Promluvil také zdejší rabín Tomáš Kučera a pak zazpíval kantor
hebrejský zpěv, který nám zněl jako volání a žaloba a vyjadřoval
sílu židovské víry v Boha. Přítomen byl také vrchní rabín Karol
Sidon z Prahy a ředitel památníku Terezín Jan Munk, přítomni byli
zahraniční hosté a všechen program byl tlumočen do angličtiny.
Mezi hosty byla také paní Isa Engelmann, z Liberce odsunutá
Němka, která nedávno vydala knihu Židé v Liberci. Ta kniha mezi
jiným člověka dokumentárně provází Libercem a ukazuje, které
domy, vily a jiné budovy v Liberci byly majetkem Židů. Nově ote-

Památník obětem šoa 1938-1945
v Liberci otevřenJežíšova matka Marie

ZAOSTŘENO NABLÍZKO

V pátek 12. prosince si dali v lyském
sboru předvánoční dostaveníčko
mladí evangelíci z Poděbradského
seniorátu. Vánoce při jejich setkání
nepřipomínal pouze stromeček, ale i
úvodní pobožnost. Tu si připravila
mládež z Lysé, která zde byla i vý-
razně nejpočetněji zastoupena. 
Hlavní program měl bohoslovec
Pavel Hanych. Mluvil o „světle" a
přítomným bylo brzy jasné, že tím
nemyslí ani sluníčko ani žárovku.

Vánoční byly i písničky, které se zpí-
valy, dárky a vlastně i společná veče-
ře. K té se podával bramborový
salát. Nikoli ovšem se smaženým
kaprem - to už by bylo příliš doko-
nalé - nýbrž pouze se sekanou. Před
půlnocí přišly na řadu hry a první 
z více než padesáti účastníků v tu
dobu začali zvolna odjíždět. Adié,
Lysá, bylo tu pěkně!

Emanuel Vejnar

V Lysé se sešli mladí 
evangelíci

AKTUALITA
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ŽIVÝ BETLÉM
Živý Betlém je nedílnou částí předvánočního společenského a kulturního
života ve Vsetíně. Stále živý biblický příběh jsme si společně připomněli v
prostorách před Domem kultury ve Vsetíně v pondělí 22. prosince 2008. 
Postavy Betléma se tam scházely z různých stran k Betlémské jeskyni.
Herecký soubor byl sestaven z velké části z žáků ZŠ Integra Vsetín a herců
– dobrovolníků. Režie celého projektu se ujala Renata Trličíková. 
Zúčastnění si odnesli také betlémské světlo, které na místě rozdávali vse-
tínští skauti. Pořadatelem akce bylo vsetínské Křesťanské občanské sdru-
žení, Rodinné a mateřské centrum Vsetín, Salesiánské sdružení Vsetín,
Vzdělávací a komunitní centrum Integra. Akce se uskutečnila za podpory
města Vsetín, Domu kultury Vsetín, s.r.o. a Masarykovy veřejné knihovny
Vsetín. Výtěžek akce byl věnován na programy Centra AUXILLIUM
Vsetín, které pomáhá rodinám pečujícím o zdravotně postižené děti.

Marie Pokorná

CÍRKVE OSLAVILY 60. VÝROČÍ PODEPSÁNÍ DEKLARACE LIDSKÝCH PRÁV
Ženeva/Bern/Hanover – CPCE/EKD/LWI/WCC/CEC /zkráceno. „Z křes-
ťanského úhlu pohledu, >lidská práva< jsou ta, která slouží na ochranu
důstojnosti, kterou všem lidským bytostem dal Bůh nezávisle na jejich
náboženství nebo světovém názoru. Tak, jak je neuděluje žádná autorita
tohoto světa, tak je ani žádná autorita nemůže odepřít," uvádělo v prohlá-
šení při příležitosti Dne lidských práv předsednictvo Společenství protes-
tantských církví v Evropě. 
10. prosince si svět připomněl 60. výročí podepsání Všeobecné deklarace
lidských práv. Ačkoliv se téměř všechny státy světa v deklaraci před 60
roky zavázaly chránit lidská práva, církve připomenuly, že „základní lid-
ská práva jsou po celém světě často a zjevně porušována". Německý evan-
gelický biskup Martin Schindehütte připomenul jako příklad nedávné
pronásledování v Orisse v Indii, nebo porušování lidských práv včetně
náboženské svobody v Iráku i Íránu.
„Ochrana lidské důstojnosti, lidských práv, a zvláště náboženské svobo-

dy je společnou úlohou pro církve celého ekumenického světa," doplňuje
již citované vyhlášení Leuenberského společenství. Evropské církve se k
této úloze zavázaly i v dokumentu „Ekumenická charta".

PROBÍHÁ DALŠÍ KOLO EKUMENICKÝCH DIALOGŮ BAPTISTŮ A KATOLÍKŮ
BWA. Od neděle 14. prosince do 20. prosince proběhlo již 3. setkání druhé
fáze mezinárodních ekumenických teologických dialogů mezi Světovou
aliancí baptistů a Vatikánem. Setkání se koná na Duke Divinity School v
Severní Karolíně v USA. 
První fáze rozhovorů proběhla v letech 1984 - 1988. Druhá fáze dialogů má
naplánováno 5 setkání v letech 2006 – 2010. Jejím hlavním tématem je
„Slovo Boží v životě církve: Písmo, tradice a společenství (koinonia)". 
Cílem rozhovorů je prohloubit vzájemné porozumění, úctu a křesťanskou
lásku jedněch k druhým, ale také povzbudit společné iniciativy v etických
oblastech života včetně spravedlnosti, míru a svatosti života.
První dvě setkání druhé fáze dialogů se odehrála v prosinci 2006 
v Alabamě v USA a v prosinci 2007 v Římě v Itálii.

KDE KONČÍ LISTY ADRESOVANÉ BOHU?
Jeruzalém – ENI. Izraelská pošta roztřídí denně více než dva miliony zási-
lek. Mezi nimi se najdou i takové, které jsou adresovány „Ježíšovi", „Svaté
Marii", „Svatému Božímu chrámu", „Všemohoucímu", anebo nejčastěji
jednoduše „Bohu". Ty cestují na Poštovní úřad nedoručitelných zásilek v
Jeruzalémě. Zatímco většinu nedoručitelných dopisů pošle pošta zpět
odesílateli, zásilky adresované Bohu se o Vánocích rozbalují a vkládají se
do spár západní stěny bývalého jeruzalémského chrámu, známé jako Zeď
nářků. Dopisy přichází z celého světa, 90 % z nich posílají křesťané. Neví
se, jak tato tradice vznikla, hlavní manažer Izraelské poštovní služby Avi
Hochman však říká, že je to „velká odpovědnost". Letošní zásilku několi-
ka stovek dopisů Bohu doručili na počátku prosince.

Ekuména vo svete 51/2008

Je to nový kalendář CSČH vydaný
touto církví, který uspořádal Zde-
něk Svoboda včetně překladů..
Ilustrace a obálka jsou od jednoho
autora, brněnského faráře a výtvar-
níka Miroslava Kubíčka. Úvodní
slovo je už tradičně od patriarchy
této církve Tomáše Butty. V uvedené
stati mimo jiné stručně a jasně
vysvětluje, z jakých starých i nověj-
ších kořenů vyrostla jejich církev:
„Navazuje na tradici české reformace a
katolického modernismu a do jisté míry
na demokratické principy první republi-
ky," a to se projevuje i ve výběru
článků. Dále píše:„Sociální důraz…
patřil k podstatným rysům husitské
církve od jejího počátku" (1920).
Kalendárium má na každý měsíc
celostránkový biblický výklad textů,
vztahujících se k uvedené době.
Autory jsou biskup Petr Šandera,
Iva Pospíšilová, Lubomír Pliska,
Anna Štěpánková, Helena Matuš-
ková a již zmíněný autor ilustrací.
Cením si výrazného zaznamenání
změn letního a zimního času, to dělá
stále zvláště starším lidem potíže.
Není zrovna nejlepší vynechat ozna-
čení Trojiční neděle 7. června 2009, i
když v přehledu církevních svátků
je uvedena. Kalendář končí církev-
ním schematismem, který nás ori-
entuje po církvi o adresách sborů,
hodinách bohoslužeb, kazatelce
nebo kazateli a stejně tak o předse-
dovi,předsedkyni rady starších. Je to
zvláště pomoc při návštěvách jiných
míst u nás a na Slovensku. 
Mezi kalendáriem a schematismem
jsou teologické studie, povídky, his-
torické stati včetně překladů z cizích
jazyků, a to v české nebo slovenské
řeči. Jen namátkově se zmíním o pře-
čtených statích, které jsou většinou

krátké; tak dostala příležitost řada
autorů, to považuji za nesporný
klad. Brněnský biskup zveřejnil stu-
dii: Vyučování o slávě Boží, z toho
vyjímám: „Vrcholem SLÁVY jsou
pak velikonoční události kříže, 
vzkříšení a Letnice…Je na nás, aby-
chom nehledali sebe ani svou slávu,
či slávu druhých lidí a nebáli se cesty
kříže…" Milan Salajka píše o předá-
cích křesťanských církví, jako byli
Ignatius Theoforos, Polykarpos, Jus-
tinos-Martyr a Eirenaios. Vladimír
Valíček zmiňuje rodiče Mistra Jana
Husa a Radek Hobza připomíná 400.
výročí Rudolfova majestátu. Milý je
článek Josefa Paly o rusavském luter-
ském Slováku humanistovi Danielu
Slobodovi (1809-1888), který působil
i jako botanik a národní buditel. Sbor
na valašské Rusavě je dodnes sou-
částí ČCE. Bratr patriarcha stručně
píše o díle jednoho ze svých před-
chůdců Františku Kovářovi. Jeho
životním dílem byla Malá bible vy-
daná v šesti částech (1954-1962). Před

lety mně ji věnoval někdejší farář z
Brna-Židenic František Nygrýn a
mohu jen potvrdit slova uvedeného
článku, že „jsou dodnes Kovářovy exe-
getické práce užívány duchovními a
kazateli". Pavel Hýbl píše o stém
výročí narození faráře Viléma Hýb-
la, faráře z Valašského Meziříčí,
zvláště o jeho hudební činnosti. Eme-
ritní patriarcha Josef Špak popisuje,
jak v Českých Budějovicích – Su-
chém Vrbném stavěli na konci 50. let
faru a zpětně vidí, jak jim Pán Bůh
pomáhal. Povídka Vzdor od Jany
Krajčiříkové ukazuje třeba jemné
nebo i skryté rasové předsudky lidí,
kteří se narodili jako bílí. Ještě se jen
dotknu článku Marcela Sladkow-
ského: Hospodské řeči aneb jak se
(ne)stát husitou. Autor ve fiktivním
rozhovoru nic nepřikrašluje, ukazuje
církev jaká skutečně je i s jiskřičkou
naděje. Domnívám se, že přečtení
kalendáře je užitečné nejen pro členy
CČSH.

Jiří Novák

Z církví u nás i ve světě Blahoslav 2009

V Ústřední městské knihovně v Pra-
ze na Mariánském náměstí skončily
výstavy, které zasluhují aspoň zpět-
ně stručnou připomínku.
Básníka symbolismu Antonína
Sovu, jehož 80. výročí úmrtí jsme
si připomněli, jsme poznali i jako
ředitele pražské Městské knihov-
ny a viděli jeho pečlivé záznamy
katalogizačních lístků, jakož i
reakci jeho syna ing. Jana Sovy na
kritiku Jana Thona k osobě ředite-
le knihovny. Tento detail měl vní-
mavému návštěvníkovi říci, jak
důležité je, aby v rozhodujících
chvílích stáli členové rodiny věrně
při sobě. Chci říci, že je užitečné k
básníkům se vracet a číst si v nich
podobně jako v pohádkách –
neboť životním krédem tohoto
hrdinného člověka bylo: „hledat
lidi, jež byste milovali… Toť tajem-
ství a úspěch celého života" a též
„být neuzavřen, neskončen, být
stále nad dílem, jít stále v dlouhé
pouti a znovu začínat jak noc a
den, být vlnou na moři a stále
plouti, plouti". Básníka vystřídala
v prosklených výstavních vitrí-
nách obětavá žena, která vykonala
v kanadském Torontu obří nakla-
datelskou práci – Zdena Saliva-
rová, manželka spisovatele Josefa
Škvoreckého.

K písním, kterými chválil život a
které mu byly „mírou věcí", vložil
poklad do hudební kultury Franz
Schubert s českými rodovými
kořeny v Zlatých Horách. Poznali
jsme jistě mnozí důvěrně nejen
jeho písňové cykly Spanilou mly-
nářku, Zimní cestu, jeho Poutníka
a Dvojníka, ale i jednotlivé písně
Zastaveníčko, Krále duchů, Pstru-
ha, Markétku u přeslice, Planou
růžičku ad. U F. Schuberta si totiž
všimněme, že je úchvatný jednak
rovnocenným hudebním (klavír-
ním) doprovodem zpěvního partu
a znásobením účinu hlubokých
Goethových básní (Goethe Schu-
bertovi mj. po kompozici na jeho
básně vůbec neodpověděl), ale i
Müllerových, Heinových a dalších
básnických textů, což nejlépe vy-
jádřil přítel Franz Grillparzer:
„Dává básním znít a hudbě mlu-
vit.“ Jako epitaf na Vídeňském
ústředním hřbitově, kde je Schu-
bertův náhrobek vedle Beetho-
venova (kdy i za života bylo zná-
mo, že Schubert v úctě a své velké
skromnosti pohlížel vždy mlčenli-
vě nepozorován za velikánem
hudby i při náhodném setkání v
ulicích Vídně, kde oba tvořili), čte-
me výstižná Grillparzerova slova:
„Hudební umění zde pochovalo

opravdový poklad, ale ještě mno-
hem krásnější naděje.“
Skladatel, jehož 180. výročí úmrtí
si připomínáme, zemřel v 31 le-
tech; jeho písně jsou skvosty, kte-
ré vzešly z velké osobní bídy a při-
nášejí i pro interprety mnohdy ce-
loživotní úkol. Můžeme se těšit
nejen přednesem Dietricha Fische-
ra-Dieskaua, ale i našich interpre-
tů (např. Jiřího Bara za skvělého
klavírního doprovodu Petra Ebe-
na). Chci připomenout, že ač ne-
bylo Franzi Schubertovi dopřáno
štěstí lásky, má s bohatou citovostí
a hudebním geniálním mist-
rovstvím ztvárněny nenaplněnou
touhu, osamění, rezignaci až zou-
falství, ale i touhu a naději v nový
zrod a nové naplnění, např. píseň
Jarní víra na Uhlandův text tuto
naději přímo vlévá do žil. Píseň na
Ruckertův text Buď pozdravena,
podobně jako píseň Holubí poštou
dávají zaznít touze. Též dvě písně
na Goethův text Syn múz a Ga-
nymed dýchají tanečností, svěžestí
ducha a zvláště Ganymed po
„dramatickém" seřazení básnic-
kých krajinek v úchvatný hymnus
lyrickou oslavou všemilující ves-
mírné lásky v podobě náruče mi-
lujícího Otce. Napadá mi, že v

Odkaz Franze Schuberta 
a Antonína Sovy 
aneb pravá radost je vážná věc
(Úvaha nad zdařilou výstavou v Městské knihovně v Praze)

Dokončení na str. 4

vřený památník bude sloužit setkáním, přednáškám, výstavám a
koncertům.
Po slavnosti se účastníci přemístili k setkání do synagogy, která ve
své trojúhelníkové podobě je částečně včleněna do budovy Krajské
vědecké knihovny. Knihovna se synagogou stojí na místě bývalé
synagogy, kterou vypálili nacisté při Křišťálové noci – s jednoden-
ním zpožděním - 10. listopadu 1938 a která tam stála necelých 50 let.
70. výročí Křišťálové noci je v synagoze věnována výstava Židé v
boji a odboji. Účastníci pak zhlédli a vyslechli v divadle F. X. Šaldy
operu Giuseppe Verdiho Nabucco se známým zpěvem sboru otro-
ků. Večer v divadle uvedl Arnošt Goldflam. 
Tutéž neděli 9.11. jsme v televizi od podvečera přes půlnoc zhlédli
devítihodinový pořad Claude Lanzmanna Šoa s komentářem histo-
rika Raula Hilberga. Nacistický zločin na Židech je nedozírný a
zůstává bezednou propastí německých a evropských dějin. Kdykoli
se v dějinách křesťané myšlením nebo jednáním podíleli na proti-
židovských akcích, bylo to proto, že nečetli nebo špatně četli 9. až
11. kapitolu epištoly Římanům a zůstává to výčitkou ve svědomí.
Také současný antisemitismus, ať přichází odkudkoli, je nutno jed-
noznačně odmítat. 

Jan Čapek

Dokončení ze str. 1

Památník obětem šoa 1938-1945
v Liberci otevřen

V ET 29/2008 nás František Schilla seznamuje poněkud trapným způsobem s „důklad-
ným" novinářem Willi Winklerem, resp. s jeho pohledem na dalajlamu („Ruda, Vilda,
dalajláma"). Německý novinář, který měl v Süddeutsche Zeitung porovnávat Ježíšova
novozákonní podobenství s údajnými banálními vyjádřeními čtrnáctého dalajlamy, F.
Schillovi, jak se zdá, hovoří ze srdce. Konečně se prý našel někdo, kdo dokázal vyslovit
„doposud neodhalenou (a až jaksi rouhavě znějící) věc", píše s úlevou autor článku.
Pomineme-li vůbec problematičnost takového srovnávání, je nasnadě otázka, co chtěl F.
Schilla českému evangelíkovi vlastně sdělit. Nechce se věřit, že smyslem sporného textu
bylo ukázat dalajlamu coby nekompetentního hudlaře, který zároveň jakožto hlava tibet-
ského buddhismu vypovídá „cosi" i o vlastní náboženské tradici. Takovou míru igno-
rantství snad autorovi nelze přičítat. Pokud se F. Schilla chtěl vyznat ze své hluboce pro-
žívané křesťanské víry, pouze ji zdiskreditoval dehonestací víry odlišné. Nakonec se
nemůžeme ubránit dojmu, že se sám zařadil mezi ty, jež si při konstruování svého člán-
ku vzal také na mušku, totiž mezi „povrchní psavce, kteří chrlí články s prakticky nulo-
vou hodnotou".

Vladimír Špaček, Neratovice

Reakce na  „Ruda, Vilda, dalajláma“



Nežijme minulostí! Výběr kázání
ThDr. h.c. Bohuslava Beneše, kaza-
tele Církve bratrské, u příležitosti
100. výročí jeho narození (1908 -
1989). Str. 456, editor Tomáš Hanuš,
vydal Kodex, Praha 2008. (Vydání
sbírky kázání finančně podpořilo
několik institucí a členů CB. Proto
může být v knihkupectví Kodex v
Praze 1, Soukenická 15 nabízena za
neuvěřitelných 149,- Kč.)
V současné době většina generací
Církve bratrské s vděčností Pánu
Bohu vzpomíná na rozsáhlou a
nesnadnou práci a službu tohoto
Božího svědka a služebníka. Krátce
po komunistickém puči v roce 1948
bylo na něj vloženo Pánem církve
jedno z nejtěžších břemen: měl jít s
dosud svobodnou, na státu téměř
nezávislou Jednotou českobratr-
skou (což bylo tehdejší jméno CB)
do novodobého babylonského zaje-
tí. V něm bylo podle komunistické
teorie třídního boje jednáno s církve-
mi jako s nepřátelským organizace-
mi. Církev bratrská dostala v bratru
B. Benešovi veliký Boží dar: kromě
mimořádného obdarování pro ka-
zatelskou a pastýřskou službu byl
vystrojen moudrostí a statečností a
obdařen ujištěním o Boží věrnosti a
všemohoucnosti pro další kritická
desetiletí. Především na tom ztros-
kotávaly přes 25 roků pokusy tota-
litních mocipánů donutit jej k nedů-

stojným jednáním a kompromisům.
Vraťme se však k nadpisu tohoto
článku doplněného plnějším biblio-
grafickým záznamem knihy vydané
před několika týdny. Často se stává,
že obraz mimořádných osobností v
historii jednotlivých církevních spo-
lečenství opřádají jejich pamětníci
legendami. Absence mýtů v charak-
teristikách a líčeních životních pří-
běhů takových osobností bývá spíše
výjimkou. Editor knihy prof. MUDr.
T. Hanuš, DrSc., s nejbližším spolu-
pracovníkem kazatelem Mgr. Janem
Asszonyi, téměř vyloučili nebezpe-
čí, že touto rozsáhlou knihou při-
spějí ke vzniku nějaké legendy.
Naplnili totiž 90 % obsahu knihy
tím nejcennějším z písemného od-
kazu celoživotní exegetické a homi-
letické práce a služby kazatele
Bohuslava Beneše: výběrem jeho
kázání. 
Pro název knihy použil editor nad-
pisu, který dal kazatel B. Beneš bib-
lickému výkladu apoštolova upo-
zornění (Fp 3, 14) při pobožnosti
jedné podzimní neděle v roce 1947.
Vlastnímu výběru kázání po ne-
zbytné předmluvě a úvodních
poznámkách a poděkování editora
předcházejí na pouhých 15 strán-
kách doslova telegrafické vzpomín-
ky zástupců generací dnešních
devadesátníků až čtyřicátníků (šesti
kazatelů a dvou laiků).

Zvláštní poděkování a potěšení
vyjádřil editor nad tím, že bylo
"možné sbírku kázání bratra kazate-
le Beneše uvést životopisem z pera
jeho dcery, renomované historičky z
ETF UK, prof. PhDr. Noemi Rejchr-
tové, která se uvolila >vystoupit ze
své role< profesionálního historika a
napsat životopis svého otce v poža-
dované zkratce". 
Kázání jsou zařazena do 11 kapitol,
např. Studie věroučné - Na evange-
lijní texty - O Duchu svatém a jeho
působení - Na texty dopisů apoštola
Pavla - Korneliova cesta ke Kristu
(cyklus devíti kázání) - Čtyři cykly
na starozákonní texty (mj. několik
Žalmů, výklad 47. kapitoly proroka
Ezechiele, výklad proroctví Mala-
chiáše) atd.
Závěrečná část knihy přináší důleži-
tý faktografický doplněk portrétu a
odkazu kazatele Bohuslava Beneše
v podobě dvou bibliografií: jeho tiš-
těných prací a publikovaných člán-
ků o něm.
Záměrem vydání tohoto výběru
kázání ke stému výročí narození
kazatele B. Beneše není sentimentál-
ně vzpomínat, vracet se či "žít minu-
lostí" a tím méně oslavovat člověka,
ale nově oslovit tou starou dobrou
zprávou biblického evangelia v jeho
kázáních i dnešní čtenáře bez rozdí-
lu věku či duchovní zkušenosti. 

Jan Štěpán

3ET-KJ

Nežijme minulostí!
Anděla sotva kdo zahlíd; a když
už ano, nevěnuje mu pozornost.
Pochopitelně andělé mají pak
zplihlá křídla a podléhají pocitu
marnosti. Jsou nám vůbec k něče-
mu dobří andělé? Určitě ano: pro
pohlazení po - i proti srsti. Kdo to
neví, nejspíš právě rýpnutí pod
žebra potřebuje! Sami třísku z
oka vyjmem radši druhému, trá-
mu ve vlastním oku si ani ne-
všimnem. Tak to prostě funguje.
Lhal by, kdo by tvrdil, že nikoli.
Andělům nejspíš přiřknem tak
úkol vánoční. Na stromečku visí

jejich figurky, vzlétnou k Betlému, zazpívají gloria. Známe malířská
díla, na nichž je vánoční, andělské zvěstování Marii nebo rodičům
Jana Křtitele Alžbětě a Zachariášovi. Tak ještě si vzpomenem na
Josefa, jak naviguje rodinu do exilu v Egyptě. 
Mimo Vánoce působí andělé i drsněji. Seberou-li lidé do svých rukou
dobro i zlo, aby s obojím čachrovali, andělé je vyženou z ráje.
Pomohou Lotovi s rodinou vymanit se ze sodomské, apokalyptické
hrůzy. Avšak Lotovu ženu, která vězí v minulosti, nechají na útěku
ztuhlou a už ji žádným kouzlem nezachrání.
A co nebohý praotec Izraele Jákob? Doslova se rve s andělem, je jím
hrubě zraněn a z posledních sil nechce Božího posla pustit, leč by mu
požehnal. Což ten překvapivě učiní. Jindy v těžké krizi byl Jákob
povzbuzen výhledem do otevřeného Nebe. Žebřík spojuje Nebe se
zemí a andělé po něm vystupují i sestupují. Obraz bezmála adventní
a vánoční? Podobně proroka Eliáše, když je na dně a přeje si zemřít,
povzbudí praktickým pokynem anděl: "Vstaň a jez, máš před sebou
dlouhou cestu!" 
Čekáte-li o Vánocích hosty, slyšte biblické pobídnutí: „S láskou přijí-
mejte ty, kdo přicházejí odjinud - tak někteří, aniž to tušili, měli za
hosty anděly." A svého času se anděl objevil s povzbuzením pro nás
na poštovní známce s Jiránkovou kresbou. Možná, že má namířeno
právě k Vám. Jen na něj pohleďte. 

Jan Kašper

Recenze K čemu je dobrý anděl

Očima dítěte - 
autorka 
Ilse Reiner, Eichnerová
Před šesti lety – v srpnu 2002
vycházel v tomto týdeníku na
pokračování článek nazvaný Jis-
kor – Pamatuj.
Byl to příběh malého židovského
děvčátka ze Vsetína, jehož krásné
a harmonické dětství bylo v devíti
letech přerváno a navždy zničeno
2. světovou válkou a hrůzami ho-
locaustu.
Krátce po dosažení 11 let se ocitá v
židovském sirotčinci v Praze, kde
si až do deportace do Terezína píše
deník.
Dlouhá léta nenalezla dost odvahy
a sil se tímto trvale traumatizují-
cím obdobím svého života zabý-
vat. Až konečně ji manžel, který
jako voják americké armády na
vlastní oči spatřil děsivé výjevy při
osvobození Buchenwaldu, pře-
svědčil, aby k deníkovým zázna-
mům napsala i pár osobních vzpo-
mínek a vydala knihu, z níž by se
jejich děti a další mladí lidé mohli
dovědět něco o tomto období,
neboť je nezbytné toto vše připo-
mínat. Jiskor.
Malá Ilsa – tak se děvčátko, nyní
již úctyhodná starší dáma žijící od
r. 1947 v USA, jmenuje - byla nadá-
na jako některé mimořádně citlivé
děti přesným a do hloubky proni-
kajícím pozorovacím talentem.
Navíc jako příslušnice národa
Knihy dokázala svá pozorování,
prožitky a pocity zaznamenat neo-
byčejně kvalitním jazykem. Po-
stavila tak svým dětským spoluo-
byvatelům sirotčince, z nichž vět-
šina nepřežila, trvalý a velmi pů-
sobivý památník. Je to kniha
vhodná pro dospělé i děti. Lze z ní
vyčíst všechnu tíži a bolest tragic-
kých dětských osudů, především
pak jejich statečnost a mravní výši,

ale i naději a víru. Přitom neděsí,
poněvadž k popsání hrůz života v
Osvětimi, Kurzbachu, Wohlau a
při pochodu smrti se nedokázala
odhodlat. A nebylo by to pak už
Očima dítěte.
Pro členy protestantských církví je
zajímavá i hlubokým citovým

vztahem k evangelické rodině,
která se jí po válce ujala. Na vydá-
ní knihy se podílela Diakonie
Vsetín a město Vsetín. Publikaci je
možno zakoupit v Praze v Kalichu
nebo na adrese: Na Plavisku 1641,
755 01 Vsetín, t. 571415137.

DŽ, Diakonie Vsetín

Očima dítěte
Člověk před Bohem

* Bůh se zdá být nekonečně daleko, ale ve skutečnosti nemusíme udělat ani krok,
abychom se s ním mohli setkat.
* Pozor! apoštol Pavel nebyl přesvědčen o tom, co věří, ale v koho věří!

* Jednou budeme muset před Bohem všechno odevzdat; a půjde to lépe těm, kteří
už mají odevzdané srdce.

* Srdce funguje před Bohem jinak než počítač: nic z něho nevymažeš!

* Počítačový svět nám může být velkou pomocí, avšak nezasahuje do hlubin
našich životů; může skutečnost pouze katalogizovat, ale nemůže jí dávat smysl.

* Člověk je v Božím světě jako malé dítě ve velké knihovně uprostřed tisíců svaz-
ků - jako v ohromném prostoru s nekonečným tajemstvím. (A.Einstein).

Cestou našeho života

* Raději klopýtat po správné cestě, než si vykračovat pevným krokem mimo ni!
* V životě si obvykle stýskáme na dvě věci: na nesplněná přání - a na splněná
přání.
* V našem životě existuje také špína, kterou vyčistí pouze slzy.
* Když jde kdekoli o život, nesmlouvejme o ceně !
* Náš úspěch nezáleží tolik v tom, co děláme rádi, ale že můžeme mít rádi to, co
děláme.
* Naše děti potřebují, abychom jim ukazovali přímou cestu, ne nějaké vyšlapa-
né kolečko!
* Druhé lidi posuzujme spíše podle jejich otázek než podle odpovědí.
* Štěstí se v životě nedá hledat a najít - je záležitostí našeho nitra!

Moudra o stáří

* Staří lidé jsou schopni hodně věřit, lidé středního věku spíše pochybují, jen
mladí všechno vědí.
* Ve chvíli, kdy je člověk dost moudrý, aby dal pozor, kam šlápne, je už příliš
starý, aby někam chodil.
* Stárnutí je zlozvyk, na který člověk opravdu zaměstnaný nemá čas.
* Naše zkušenosti - tak se často říká chybám, kterých jsme se dopustili !

Závěrem několik aforismů

* Čas je drahocenná útrata! * Ctnost často visí na tenké niti. * Ďábel neexistu-
je, a přece působí. * Učenec je lenoch zabíjející čas studiem (říká lenoch). *
Nedostatek důkazů není důkazem toho, že něco neexistuje. * Kdo je ubožák? -
Člověk, který nemá žádné peníze. A kdo je dnes člověk? - Ubožák, který má
hodně peněz! * Věk je něco, na čem nezáleží - pokud ovšem nejste sýr!

Z okrajů deníkových poznámek vybral J. J. Otter

STARÁ MOUDRA, KTERÁ SE MOHOU HODIT
K NOVÉMU ROKU

PRO MLADÉ JE DUCHOVNO DŮLEŽITÉ, NEVĚDÍ VŠAK, S KÝM O TOM MLUVIT

Oxford, Ohio, USA – ENI. Mezinárodní průzkum na téma „Mladí a spi-
ritualita", který probíhal dva roky, ukázal, že respondenti vnímají
duchovno jako důležitou součást svého života. Mnozí z nich o tom zříd-
ka hovoří s jinými, v hloubi srdce si však přejí, aby mohli. Mají ale pocit,
že o duchovních otázkách nemají s kým mluvit. „Ve většině zemí, kde
průzkum proběhl, v průměru jen 7 % mladých lidí řeklo, že nevěří, že
život má duchovní rozměr, nebo že neví, zda ji má," píše se ve zprávě 
z průzkumu. „Mladí, kteří věří, že život má i duchovní rozměr, jej vět-
šinou chápou jako „víru, že život má smysl", „víru v Boha", nebo
„úpřímnost vůči sobě samému".

VIANOČNÉ POSOLSTVO PREZIDENTA SVETOVÉHO LUTERÁNSKEHO ZVÄZU

Ženeva– LWI.
"A Slovo stalo sa telom a prebývalo medzi nami" (J 1,14)
„Vianoce prinášajú dobrú zvesť pre Teba a pre všetkých ľudí o tom, že
skutočný domov nie je ďaleko." – hovorí v tohtoročnom Vianočnom
posolstve reverend Mark Hanson, prezident Svetového luteránskeho
zväzu. Predstava domova ako miesta pokoja a bezpečnosti oslovuje
každého z nás. Jej naplnenie, zvlášť v kontextoch chladnej a tvrdej rea-
lity chudoby, neraz sprevádzanej chorobami či násilím plným nenávis-
ti, sa môže zdať nedosiahnuteľným. „V každom kúte tohto sveta ľudská
rodina túži po domove – mieste radosti, pokoja a nádeje. Boh prišiel,
aby si v Ježišovi utvoril domov u Teba. Od kolísky po kríž, Jeho život
stelesňoval naplnenie zasľúbenej Božej milosti – odpustenie pre každé-
ho hriešnika, oslobodenie pre utláčaných, nádej, že sme vítaní v Božom
srdci... Aj keby Ťa cesta života zaviala ďaleko od známych obrazov a
zvukov z detstva, aj keby si sa cítil vykorenený a vyhnaný, toto svetlo
Ťa hľadá, tento Boh Ťa nájde, tento domov príde k Tebe." 
– odkazuje nám reverend Mark Hanson.

Ekuména vo svete 51/2008

Z ekumeny



Bohoslužby

Bohumír Šuchman se narodil v ro-
dině škodováckého dělníka 6. listo-
padu 1908 v Plzni, tam také vyrů-
stal.
Po studiu evangelické teologie v
Praze a v Basileji ve Švýcarsku se
stal na necelý rok a půl v Plzni
vikářem. V roce 1934 odešel na své
prv-ní farářské místo do Vysokého
Mýta se svojí manželkou Marií.
Tam prožil, jak říkával, nejhezčí
léta svého života. Za 2. světové
války se zapojil do odbojové čin-
nosti. Byl zatčen gestapem a věz-
něn asi 7 mě-síců. Vrátil se ke své
rodině ve špatném zdravotním
stavu, ale živý.
Od začátku roku 1946 začal půso-
bit jako farář v Liberci. Podařilo se
mu oživit církevní dění v pohrani-
čí; by-ly ustaveny sbory Liberec,
jehož byl B. Šuchman prvním fará-
řem, Jablonec nad Nisou a Nové
Město pod Smrkem. Činnost bra-
tra faráře na Liberecku nesla ovoce
a přispívala ke konsolidaci tam-
ních pohraničních poměrů. Netajil
se svými názory na politické po-
měry v Československu, příkře
odsoudil popravu M. Horákové.
Tím se však stal nepohodlným v
očích státní správy. Roku 1953
musel po ztrátě státního souhlasu
odejít z Liberce. Loučení s liberec-
kými sestrami a bratry, kteří za

svým farářem jednomyslně stáli,
bylo velmi bolestné.
V Mělníku se uvolnilo místo po
faráři Josefu Kantorkovi, který ode-
šel na odpočinek. Bohumír Šuch-
man přijal nabídku mělnického
staršovstva, aby se stal jejich fará-
řem. Na začátku června roku 1953
se s celou rodinou přistěhoval na
Mělník a ujal se práce.
Padesátá léta byla všude, i na
Mělnicku, poznamenána politic-
kým a ideologickým tlakem na cír-
kev, faráře i sbory. V této vypjaté
době mu zemřela po těžké nemoci
jeho manželka a spolupracovnice –
píše se rok 1954.
Nastalo období tuhého útlaku veš-
keré veřejné činnosti sboru. Ubý-
valo členů sboru, politické změny a
kolektivizace zemědělství nesmírně
otřásly životem duchovním i hos-
podářským. Faráře i sbor čekaly
mnohé zápasy s mocí. Například v
roce 1960 trval několik měsíců zá-
pas o Husův dům, který chtěly stát-
ní orgány využít jako středisko pio-
nýrské organizace. Předseda ONV
Vl. Tomek tehdy psal: „Předání
Husova domu… do vlastnictví pio-
nýrské organizace by bylo činem,
který by pomohl právě těm nej-
menším, pro které připravujeme tu
nejkrásnější budoucnost." Staršov-
stvo v čele s farářem Šuchmanem

odmítlo. Husův dům se podařilo
zachovat pro život sboru. 
Přes nepřízeň doby usiloval bratr
farář Bohumír Šuchman společně s
kruhem věrných členů sboru o roz-
víjení sborové práce a o její nové
formy. Stále se scházel pěvecký sbor.
Přes těžký hospodářský stav sboru
se podařilo pořídit nové střechy,
obnovit fasádu kostela, vymalovat
interiér a natřít vnitřní zařízení kos-
tela, provést generální opravu věž-
ních hodin.
Po dvacetileté službě v mělnickém
sboru odešel v roce 1973 bratr farář
Šuchman do důchodu. Zůstal v Měl-
níku v blízkosti svých dcer. Zemřel
17. července 1979.
Jeho práci vhodně vystihují verše
na smutečním oznámení: „Aj, učí-
vals mnohé a rukou opuštěných jsi
posiloval. Padajícího pozdvihovals
řečmi svými a kolena zemdlená jsi
zmocňoval." (Job 4,3-4) a ještě
„Uvěřil jsem, protož i mluvil jsem,
ačkoliv jsem byl velmi ztrápený."
(Žalm 116,10)
Dodnes lidé starší i mladší na bratra
faráře Šuchmana vzpomínají. Na
jeho pomoc, na dobré a moudré
slovo, i na jeho utěšující slova, která
uměl říci také k jejich bolesti.

Hana Veverková,
Hana Pfannová

PRONAJMU POKOJ s příslušenstvím
věřícímu muži (ženě) v Praze. 
Tel.: 251 814 597

č. 39

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

Bohumír Šuchman – 100 let Inzerce

SENIORÁT HORÁCKÝ

Českobratrská církev evangelická

DAŇKOVICE, Ne b d e 9.00 h (a c 11.00)
Daňkovice č.4, a Michal Vogl

HORNÍ DUBENKY, NE 9.00 h
Horní Dubenky č.54, f Tomáš Vítek

HORNÍ KRUPÁ, Ne 10.15 h
Horní Krupá č. 63, f David Šorm

HORNÍ VILÉMOVICE, Ne 9.00 h
Horní Vilémovice č.31, f Leonardo
Teca

JIHLAVA, Ne 8.30 h
Vrchlického 1, f Jan Keřkovský

MORAVEČ, Ne 9.30 h
Moraveč č.35, a Michal Hána

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, Ne 9.00 h
Křenkova 151, f Zdeněk Šorm, f Mar-
kéta Halamová

OPATOV, Ne 11.00 h
Opatov č.10, a Pavel Šindler

SÁZAVA, Ne 10.00 h
Sázava č. 73, f Petr Gallus

SNĚŽNÉ NA MORAVĚ,  Ne 9.30 h
Sněžné č.60, f Michal Vogl

PELHŘIMOV - STRMĚCHY, Ne 8.45 h
(Strměchy 10.45 h)
Růžová 82, f Michal Hána

TELČ, Ne 8.30 h
Nám. Zachariáše z Hradce 21/I, f Petr
Melmuk

TŘEBÍČ, Ne 8.30 h
Bráfova 33/561, f Aleš Mostecký, 
f Daniela Zapletalová - Grollová

VELKÁ LHOTA U DAČIC, Ne 9.00 h
Velká Lhota u Dačic č.37, a Tomáš
Vítek

VELKÉ MEZIŘÍČÍ, Ne 9.00 h
U Světlé 734/24, f Pavel Jánošík

Evangelická církev metodistická

JIHLAVA, Ne 8.45
Seifertova 13, Jan Zajíc
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Schubertových cyklech najdeme
takové názvy jako Lípa, Kolovrát-
kář, Tři slunce, Potůčku, proč
mlčíš…, avšak co píseň, to existen-
ciálně kladená otázka – rovnající
se velké touze jít si vstříc bez obav
a v úctě jeden k druhému, nikoli
stále jen vedle sebe. Ráda bych
upozornila, že kromě kvintetu
Pstruh nebo známé symfonie Ne-
dokončená bylo na výstavě zmíně-
no i méně známé oratorium Lazar
neboli oslava vzkříšení. 

Tyto „klasy" dozrálé v „zrna", „lid-
ské poklady" Bohem dané nám
všem na ozdobu všech ročních
údobí (jaru, létu, podzimu i zimě),
dílky slunce ponechané k potěšení
nejen trávě a květu, ale pro stálé
naše žití z jejich světelných zdrojů
a nevysychajících studní - to je od-
kaz Franze Schuberta, to je i odkaz
Antonína Sovy. Hudby – prostoru
nás přesahujícího - a poezie - za-
pálených knotů a jisker lásky. Oni
odcházejí do věčnosti čisti nejen
dílem, ale i svým životem, aniž by

čerpali a sklízeli plody svých snah
a úsilí. Pokud jsou fyzicky naruše-
ni, jde o nepřízeň doby a násilný
zásah jakoby zvenčí, přičemž
duchovní vnitřní bohatství těchto
osobností dotčeno nebylo. Oč jde 
v lásce? Mj. o píseň, o báseň; kdo
ji neskládáme, aspoň jí soustředě-
ně naslouchejme (možná že to je
nejdůležitější) a život tou pozna-
nou a naší duši blízkou melodií
chvalme.

Anna Flieglová

Odkaz Franze Schuberta a Antonína Sovy
Dokončení ze str. 2

povolal i vyvolil ke spáse a službě
Bohu a lidem.
Třebaže Marie a její panenství
nepatří do centra křesťanské víry,
křesťané se těší z evangelií (Mt a L) i
z Apoštolského vyznání, která zvěs-
tují panenství ženy Marie. Dotvrzují
tak zázrak, z něhož víra žije - z člo-
věčenství Ježíšova.

Josef Veselý

5. decembra podvečer sa svet
dozvedel smutnú správu o zosnutí
Ruského pravoslávneho patriarchu
Alexeja II. Ešte predchádzajúci
večer viedol patriarcha sviatočnú
pobožnosť v jednej z hlavných mos-
kovských katedrál. 
Patriarcha zomrel vo veku 79 rokov
vo svojom sídle v Peredelkine asi 40
kilometrov od Moskvy. Kresťanskí
vodcovia a organizácie z celého
sveta poslali Moskovskému patri-
archátu kondolenčné listy. 
Alexej II. viedol najväčšiu pravoslá-
vnu cirkev na svete od roku 1990, v
postkomunistickom a post-soviet-
skom období, kedy prišlo doslova k
jej znovuzrodeniu. Množstvo zniče-
ných cirkevných budov bolo obno-
vených a patriarchovo múdre vede-
nie významne prispelo k pozdvih-
nutiu postavenia cirkvi v kultúr-
nom a politickom živote národa. 
Kresťania po celom svete si ho bu-
dú pamätať ako energického pod-
porovateľa hnutia za jednotu cirkvi.
Hral významnú úlohu v teologic-
kých dialógoch s protestantskými
cirkvami v Nemecku a Fínsku. Bol
členom Centrálneho výboru Sveto-
vej rady cirkví a v rokoch 1987-1992

prezidentom Konferencie európ-
skych cirkví. 
V roku 1989 spolupredsedal Prvé-
mu európskemu ekumenickému
zhromaždeniu v Bazileji, ktoré bolo
najväčším oficiálnym stretnutím
anglikánskych, rímskokatolíckej,
protestantských, a pravoslávnych
cirkví Európy od obdobia protes-
tantskej Reformácie v 16. storočí. 
Alexej II., vlastným menom Alexej
Michailovič Ridiger, sa narodil 23.
februára 1929 v Talline, hlavnom
meste Estónska. V roku 1950 bol
vysvätený za kňaza a v roku 1961 sa

stal biskupom Tallinu a Estónska. 
V priebehu niekoľkých rokov sa stal
arcibiskupom a potom metropoli-
tom. 
Slúžil ako zástupca riaditeľa Odde-
lenia pre vonkajšie záležitosti Rus-
kej pravoslávnej cirkvi a predseda
vzdelávacej komisie, ktorá mala na
starosti dohľad nad teologickými
seminármi. Až do svojho zvolenia
za patriarchu Moskvy a celého
Ruska v júni 1990 spravoval Tallin-
skú diecézu. 
Ruská pravoslávna cirkev zatiaľ
neuviedla príčinu smrti patriarchu.
6. decembra, na druhý deň po smrti
vodcu, sa stretla Svätá synoda cirk-
vi, aby určila zástupcu patriarchu,
dokým nebude oficiálne zvolený
nový nástupca. Stal sa ním metro-
polita Smolenska Cyril, ktorý v
Ruskej pravoslávnej cirkvi stojí v
súčasnosti na čele Oddelenia pre
vonkajšie záležitosti.
Patriarchu Alexeja II. pochovali 
9. decembra. Pohrebnú liturgiu vie-
dol metropolita Cyril, počas obradu
slúžil aj Ekumenický patriarcha
Konštantínopola Bartolomej I.
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Svet sa rozlúčil s patriarchom 
najväčšej pravoslávnej cirkvi

Lednové koncerty
11. ledna 2009

Anna Lauterbachová
Jan Hron

kytarové duo
(J. M. l’Clarie, G. Fauré, 

M. de Falla)
18. ledna 2009

MIROSLAV AMBROŠ
housle

ZUZANA AMBROŠOVÁ
klavír

(J. S. Bach, N. Paganini, G. F. Händel)
25. ledna 2009
ALEŠ BÁRTA

varhany
(J. S. Bach, J. K. Kuchař, 

B. M. Černohorský, J. Pachelbel)
pořádá Farní sbor ČCE v Praze 10
Strašnicích, Kralická 4 (100m od
stanice metra A Strašnická) vždy
od 17 h.Vstupné dobrovolné.

* * *
EKOLOGICKÁ SEKCE ČESKÉ KŘES-
ŤANSKÉ AKADEMIE ve spolupráci 
s Mezinárodním ekumenickým
společenstvím (IEF) se připojuje k
lednovým modlitbám a zve na
úterý 13. ledna od 17:30 do příze-
mí kláštera Emauzy (Praha 2,
Vyšehradská 49) k Podvečeru
modliteb za životní prostředí a
náš vztah k němu. Kázáním po-
slouží Ivan O. Štampach.

Ježíšova matka Marie
Dokončení ze str. 1

Pozvánky


