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Podle zpráv evangelistů byly že-
ny, jmenovitě Marie Magdalena,
prvními lidmi, s nimiž se setkal

vzkříšený Pán Ježíš. Kdysi nás
výborný vedoucí sborové mláde-
že udivil výrokem: „Evangelium
je věcí mužů". Uvážíme-li Ježíšův
výběr apoštolů, nebo se zahledí-
me na kazatelny a na vedoucí
místa v církvích, skoro bychom
mu dali za pravdu. Když ale náš
zrak zabloudí do lavic v kostelích
nebo na diakonická a charitativní
pracovní místa, napadne nás
spíše, že křesťanství je věcí žen.
Vypovídá o tom něco první setká-
ní u otevřeného hrobu? Jistě jste si
všimli, že se v poslední době sou-
střeďuje pozornost některých bib-
lických hledačů senzací na Marii
Magdalenu: Jaký byl její skutečný
vztah k Ježíšovi? Nebyla vlastně
ona vůdčí osobností šiřitelů Kris-
tova evangelia? Setkání Vzkří-
šeného s Marií z Magdaly je zvláš-
tě v Janově podání opravdu mi-

mořádné. Ale nesnažme se tu číst
něco mezi řádky a neřešme otáz-
ku přednosti žen či mužů ve víře.
Tento oddíl evangelia přináší kaž-
dému člověku naději, že se může
setkat s živým Kristem, a je tu
jasně ukázáno, že to má být setká-
ní „mezi čtyřma očima." Hlou-
báním nad životem, nad přírodou,
nad uměním mohu do jisté míry
poznat Boha, ale bude to chladný,
neosobní bůh filozofů. Teprve,
když mě živý Ježíš oslovil mým
vlastním vnitřním jménem, když
jsem zjistil, že do mne vidí až na
dno a přesto se o mne zajímá a má
mě rád, mohl jsem mu odpovědět
„Můj Mistře" s Magdalenou, „Můj
Pán a můj Bůh" s Tomášem a „Pa-
ne, ty víš, že tě mám rád" se Šimo-
nem Petrem. 

Pavel Javornický

Evangelický
týdeník
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Velikonoční poselství

Našinec to vezme na vědomí, ale
nepohne to s ním, natož aby se
vzrušil. Řekne: "No, a co má být?"
Počítám s tím, že čtenář zavadí
očima o titulek tohoto článku a
hned hledá dál, aby si mohl přečíst
něco aktuálního. Vůně té lásky mu
nejde dohromady s všedním živo-
tem. Snad přestárlí lidé ji ucítí a při-
jmou jako útěchu na cestě do
nemocnice nebo na hřbitov. Shodou
okolností jsem četl milostné básně,
jimiž naše česká evangelická básníř-
ka (JM) nám pomohla vnímat a
oslavovat život a lásku. Milostná
vůně jejích veršů nám dá nejen
pochopit, ale přímo pocítit, co je
láska: zmocní se celého člověka,
jeho myšlení i jeho času tak, že mu
nezbývá ani chvilka výhradně pro
sebe. Láska miluje, dokud srdce
bije. Nenasytného nasycuje u stále
prostřeného stolu dnes a zítra
znovu. Kdyby legie romanopisců
nesměly své generaci napsat příběh
LÁSKY, krásná literatura by zhynu-
la na úbytě, a nejen ona. Naštěstí je
to naopak. Romanopisci a básnící
předkládají čtenářům příběhy, v
nichž láska předvádí svou skoro
neuvěřitelnou moc, připravenou k
nejvyšší oběti - pro lásku.
Bylo by tedy nelogické myslet si, že
Boží láska je cosi menšího a slabší-
ho, ne víno, ale čaj, něco, co zůstává
jen na papíře. My to slovo jen
někdy slyšíme nebo čteme a nena-
padne nás, že by mohlo z papíru, z
knihy nebo z kazatelny vyskočit a
zmocnit se našeho srdce. Jenže Boží
láska neznásilňuje, přichází tiše,
ochotna přijmout i odmítnutí. Zdá-
lo-li se mi, že se mi vyhnula a neza-
klepala na mé srdce, bylo to tím, že
bylo hluché to mé srdce. Výjimeč-

nost Boží lásky je v tom, že nečeká,
až si ji člověk zamiluje. Předbíhá,
uchází se o mne, snižuje se ke mně,
až se filosofům zdá, že je to nedů-
stojné Boha. Bratr Jan Augusta
(1541) se na to zeptal v adventní
písni Evangelického zpěvníku č.
262: "Ach, co tebou hnulo, bys tak
po nás toužil?: Co tě k tomu mělo,
abys hříšným sloužil?" A vysloví i
odpověď: "Jen tvé srdce svaté, mi-
lostí k nám vzňaté."
Jistě vás napadlo, že Boží láska je
jiná než ta, která muže přitahuje k
ženě a ženu k muži. Z Písma jsme
se to dověděli: Boží láska nehledá
nic pro sebe. Muž naopak hledá na
ženě něco, co je hodné jeho lásky.
Jest Boží láska nepochopitelná! Hle-

dá a sbírá na smetišti hříšné, padlé
lidi, kteří nemají pro nikoho cenu.
Ovšem, dokud si člověk pěstuje
omylnou představu o své dostateč-
nosti a slušnosti řádného občana
bez daňových dluhů, staví zeď, kte-
rá jej má ochránit před jakoukoli
změnou. Boží láska má však pro
něho stále ještě připraven nový díl
života, na jehož počátku se setká
Kristovo srdce, láskou vzňaté, s
tvým srdcem.
O co jde? Písmo svaté, jehož obsa-
hem je láska Boží, nás vybízí, aby-
chom o ní přemýšleli jako o daru,
který tentokrát připadl nám, vám,
bratři a sestry, tomu jedinci, jenž
právě teď čte tyto řádky. Je to on,

Život je obklíčen smrtí.
To je to, co (tě) drtí

- a můžeš být pro a nebo proti.

Život na Golgatě
obklíčen byl smrtí.
To je to, co tě drtí

- ať jsi pro, nebo proti.

Kámen je odvalen.
Hrob bez života i smrti.

To je to, co drtí
- ať jsi pro, nebo proti.

Hrob je prázdný!

Ježíš vstal z mrtvých.
(A teď žije, to není klam, to není utopie)

Život nad smrtí.
To je to, co drtí,

když jsi pro
- ač jiní jsou proti.

Kristus vzat vzhůru,
život (je) nad životy.

To je to, co tě těší,
cestu do nebe,
tebe i pro tebe,

Boží andělé střeží

Život vs. smrt

Bůh je láska

„Marie!" volá třináctiletý Toto.
Sotva Marie vyjde ze dveří, třesk-
ne výstřel. Toto splnil úkol – na
důkaz loajality obětoval mafián-
skému klanu starší sestru... 
„Ty kluky ‘sme snad nemuseli
hned postřílet," praví rozmrzele
postarší strejc. Mafiánský kmotr
důrazně oponuje: dva naivky, kte-
ří se chtěli „udělat pro sebe" se
zbraněmi ukladenými z tajného
skladiště camorry (neapolské ma-
fie), nebylo možno nechat dále
volně pobíhat… 
Tolik dvě příznačné momentky z
italského filmu s názvem Gomora.
Biblický název je zároveň trefnou
narážkou a slovní hříčkou: CA-
MORRA/GOMORA. Zobrazuje

Kampánii (kraj kolem Neapole)
poněkud jinak než katalogy ces-
tovních kanceláří: jako místo pro-
rostlé zločinem. Zasaženy a zkom-
promitovány zlem jsou i děti. Ba
právě děti jako by dokonce byly
zlem obzvláště fascinovány…
Jistě platí: „Nezahladím i pro těch
deset." (Gn 18,32) Na likvidaci
zbytku nepodrobených ovšem
mafie pracuje JÓMÁM VA LAJLÁ
(hebrejsky: dnem i nocí). 
Dodejme, že autor stejnojmenné
literární předlohy k filmu Go-
mora se dostal na černou listinu
camorry a žije pod policejní
ochranou.

František Schilla

Gomora
AKTUALITA

Albrecht Altdorfer: Ukřižování, 1526; Staatliche Museen, Berlin
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PŘÍSPĚVEK CÍRKVÍ K OTEVŘENÉ OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
Praha. (ERC). V rámci předsednictví ČR v Radě EU vydala komise Eku-
menické rady církví pro přípravu předsednictví ČR v EU česko-anglickou
publikaci Příspěvek církví k otevřené občanské společnosti. 
Publikaci si můžete zakoupit v sekretariátu ERC. 
Případné zaslání knížečky poštou dle telefonické domluvy. 
Knížka obsahuje 22 českých a 22 anglických stran velikosti A5 včetně
barevných fotografií a mapových příloh. 
Součástí je i CD s dalšími informacemi. 
Cena za 1 výtisk je symbolických 12 Kč + případné poštovné. 
Další informace o knížečce včetně náhledů do knížky najdete zde:

www.ekumenickarada.cz

SLOVÁCI HLEDAJÍ GOSPEL TALENT ROKU 2009
Slovensko. (Christnet). V mládežnickém centru Evangelicko-luteránské
církve Lotyšska v Rize bylo otevřené poprvé v dějinách této země první
křesťanské divadlo. Práci v divadelním studiu vedou profesionální režisé-
ři a pedagogové z oblasti scénického mistrovství a vokálního zpěvu,
informuje baznica.info.
Iniciátory založení souboru jsou známá herečka Rezia Kalnia a její bratr,
evangelický farář Krists Kalninš. Divadlo chce duchovně oslovovat divá-
ka, poukazovat na dobro, které člověk dostal od Boha, rozvíjet ho, součas-
ně poukazovat na hřích a vyzývat na boj s každodenním pokušením,
uvedl Evanjelík.

www.christnet.cz 

ZACHOVEJTE NEDĚLI JAKO ZVLÁŠTNÍ DEN, ŘÍKÁ CÍRKEVNÍ SKUPINA EU
Nyborg, Dánsko. (ENI). Seskupení protestantských, anglikánských a orto-
doxních církvích naléhá na Evropskou unii, aby zachovala neděli jako den
odpočinku, v čase kdy seskupení 27 národů zvažuje nová omezení pra-
covní doby. 
Komise Církev a společnost Konference evropských církví na zasedání v
dánském Nyborgu sdělila ve svém prohlášení: „Vědecký výzkum ukázal,
že neděle je těsněji propojena se zdravím pracujících než jakýkoliv jiný den
v týdnu." 
Komise vzala na vědomí, že Evropský parlament a 27 členských zemí EU
v současné době projednává novou směrnici, která by stanovila počet
hodin, kdy smějí zaměstnanci pracovat. 

www.eni.ch

JEŠTĚ LETOS MÁ EU HLASOVAT O ZÁKAZU KŘESŤANSKÝCH SYMBOLŮ
VE VEŘEJNÝCH BUDOVÁCH
EU. (Res Claritas). JEU připravuje návrh zákona, který umožňuje ateis-
tům protestovat proti vystavování křížů. Tak by mohly z veřejných budov
zmizet všechny křesťanské symboly. Týkalo by se to nemocnic, hotelů,
vězení a prostor dobročinných zařízení. 
Simon Calvert z britského evangelikálního "Křesťanského institutu" pro-
hlásil, že zákon by otevřel Pandořinu skřínku. Z hotelů by měly zmizet
Bible, z vánočních trhů jesličky. 
O návrhu zákona se má hlasovat ještě letos. 

http://res.claritatis.cz

Vlasta Vančová nás předešla
Měli jsme ji moc rádi. Rodem Charouzová z Kolína, manželka faráře
Jaroslava Vanči, stojící věrně při něm v práci ve sborech v Jasenné a ve
Mšeně a také v Kolíně. Vlasta milá nás předešla do nového, nebeského
života. Zemřela 18.12.2008 ve věku 86 let. Nebála se. Jako žena stateč-
ná věděla o tom, kdo má slova věčného života a kdo je pomocí a silou.
Radostně zpívala "Pán Bůh je síla má, všecka obrana má." Poděkovali
jsme za její život v hranickém kostele 29.12.2008 při pohřebním shro-
máždění s kázáním faráře Františka Hrušky ze Štemberka. Bratru fará-
ři Vančovi přejeme brzký návrat z nemocnice domů a hodně síly a na-
děje.

-mf-

Na stránkách církevního tisku se
opět objevuje diskuse farářů i pres-
byterů ČCE k personálnímu fondu,
proto si dovoluji svůj příspěvek.
Původní idea personálního fondu
souvisela s předpokládanou odlu-
kou církve od státu a samofinanco-
váním církve. Tato idea se ale změ-
nila a většina prostředků je v posled-
ních letech vyplácena různou for-
mou kazatelům a dalším církevním
pracovníkům. Liberalizace perso-
nálního fondu se připravovala té-
měř 3 roky, není to nic, co by bylo
ukvapené a neprodiskutované. K to-
muto tématu probíhala od podzimu
2005 celocírkevní diskuse. Je proto
potřeba opět toto téma předložit a
chtít po synodu aby liberalizaci
schválil. 
Liberalizace personálního fondu je
potřebná především pro menší a
rozptýlené sbory. Umožní jim (po
dohodě s kazatelem) mít vlastního
kazatele placeného na plný úvazek
bez toho, aby docházelo ke snižová-
ní pracovního úvazku kazatele z dů-
vodů nedostatku finančních pro-
středků ve sboru pro odvod do per-
sonálního fondu. Stejně tak umožní
(po dohodě s kazatelem) finančně
silným sborům odvádět do perso-
nálního fondu pro svého kazatele
více, než kolik je doporučená částka.
Nepřijetí liberalizace a pravidelné
zvyšování personálního fondu po-
vede některé sbory obsazené kazate-
lem k nemožnosti platit PF. PF je
povinná platba, tudíž má přednost
mj. před údržbou, opravami a mo-
dernizacemi farního bytu a církev-
ních budov a dochází k narůstání
tzv. vnitřního dluhu ve sboru.
Neschopnost sborů splácet perso-
nální fond vede: 1) ke snižování pra-
covních úvazků kazatelů a povolá-
vání na zkrácený úvazek nebo 2) ke
spojování či rušení sborů (viz mate-
riál církve Budování sborů). V prv-
ním případě si kazatel bude muset
najít vedlejší pracovní poměr, v dru-
hém přechod na jiný sbor nebo
úplně jinou práci a odchod z církev-
ní služby. Snížený pracovní úvazek
kazatele není dobrým řešením.
Úloha kazatele především na men-
ším sboru je nezastupitelná. V Agen-
dě pro pověření kazatele k službě
Slova a svátostí je vyznání kazatele „
… že se službě cele oddá…" a niko-
liv formulace „… že se službě oddá

do výše svého pracovního úvazku .."
V případě spojení sborů přibude
kazatelům na takto spojených sbo-
rech podstatně více práce, kterou
bude v plném rozsahu obtížné zvlá-
dat. Postupem času se ukáže, že je
potřeba řešit problém, co s církevní-
mi budovami na obou místech. Pro
jednu uprázdněnou faru na takto
spojených sborech bude potřeba zís-
kat nájemníka, který bude platit
tržní nájemné a tímto příjmem posi-
lovat sbor. V horším případě (pokud
se slabší část takto sloučeného sboru
nebude dostatečně bránit) dojde k
prodeji církevních budov v tomto
slabším místě a tím ke krátkodobé-
mu (a krátkozrakému) finančnímu
zajištění spojeného sboru. V církvi se
to zatím oficiálně řeší zrušením nebo
sloučením sborů, povoláváním ka-
zatelů na snížený úvazek a využívá
se také možnost prohlásit kazatelské
místo ve sboru za podporované a
misijní s tím, že je odvod personální-
ho fondu na určitou dobu výrazně
snížen.
Takto špatné vyhlídky může - do
určité míry – pomoci omezit přijetí
liberalizace personálního fondu.
Liberalizací se personální fond roz-
dělí na dvě části – povinnou a dopo-
ručenou. Povinnou část bude nutné
odvést do ústředí. Výše doporučené
části bude na každém sboru a kaza-
teli, aby si dohodli, kolik mu bude
sbor přispívat k státnímu platu. Tato
část bude vyplacena přes ústředí
církve přímo vlastnímu kazateli. V
současné době dochází k přerozdě-
lování všem stejně. Tímto dojde k
určitým rozdílům v příjmech kaza-
telů a také v lukrativnosti jednotli-
vých sborů pro kazatele podle výše
odvodů do personálního fondu.
Nebude to ale nic nového – stačí se
podívat do různých Památníků a
Jubilejních knih evangelické církve,
kde jsou rozdíly mezi sbory mnoh-
dy významné.
Je na poslancích synodu, aby se vší
vážností přijali připravenou liberali-
zaci personálního fondu. Kvalita
společnosti (tedy i církve) se hodno-
tí mj. podle toho, jak se chová ke
slabším. Ačkoliv potřeba - „něco s
tím udělat" - zaznívá ze všech stran
v církvi mnoho let, většina našich
synodálů toto zatím nechce slyšet.
Výsledek - místo liberalizace byl
personální fond na loňském synodu

pro rok 2009 paušálně zvýšen na
67.000 Kč. „Paušální částka (67.000
Kč pro rok 2009) – nabývá podoby
jakéhosi výpalného, tedy poplatku
uvaleného na celé společenství bez
ohledu na možnosti a ochotu členů"
– ET-KJ 30/2008, faráři Pavelka,
Balcar. Ano, podle současných pra-
videl personálního fondu se nehledí
na rozdíly mezi sbory: město vers.
venkov, sbor rozptýlený vers. sbor v
jednom místě, sbory s opravenými
farami vers. sbory, kde farní byt
potřebuje zmodernizovat, bohaté
sbory, které mají lukrativní nemovi-
tosti k pronájmu vers. sbory bez dal-
šího majetku, nezohledňuje se roz-
dílná velikost sborů v počtu členů,
rozdíl v ekonomické síle členů jed-
notlivých sborů a věkovém složení
členů sborů, rozdíl v ochotě přispí-
vat na sbor apod. Je proto nutné toto
opětovně předložit jako návrh na
synod. Naše poslance na synodu
nemůžeme nijak zavázat, jak mají
hlasovat. Můžeme na ně pouze ape-
lovat, aby pamatovali na malé sbory
a podpořili liberalizaci. Nebuďme
tedy stále tou mlčící většinou. Zjistě-
me si, kteří bratři a sestry byli zvole-
ni, a kteří další nás zastupují z titulu
své funkce za naše senioráty jako
poslanci na synodu a před letošním
zasedáním (tj. 13–17.5.2009) je požá-
dejme o podporu tohoto návrhu z
Chrudimského seniorátu. Požádej-
me je jako jednotlivci i za sbory po
projednání ve svých staršovstvech.
Stejně, jako nás v parlamentu zastu-
pují námi zvolení poslanci, stejně tak
nás evangelíky zastupují naši po-
slanci na synodu. Stačí jim napsat,
zatelefonovat, poslat mail. Církev je
budována odspodu, nikdo to za nás
neudělá. Umožněme tedy sborům –
tj. především menším a slabším sbo-
rům - a kazatelům, aby měli mož-
nost se vzájemně dohodnout tak, jak
to bude oběma stranám nejlépe vy-
hovovat.
Loňský synod velkou část jednání
věnoval otázce, co bude církev dělat
s penězi, až se s ní stát vyrovná. Le-
tos se bude asi podobně řešit krádež
10 milionů. Otázka liberalizace per-
sonálního fondu tak může znovu za-
padnout.

Jaromír Vyskočil, 
kurátor Farního sboru ČCE ve

Džbánově –Ústí nad Orlicí
Redakčně zkráceno

Trochu humoru 
do vlastních řad

Z církví doma i ve světě Zavolej svému synodálovi

Ano, nám zasvěceným v tomto
znění vyvstane v mysli třetí přiká-
zání Desatera. Jeho smysl a význam
je nám vlastní a brát nadarmo ono
Jméno nad každé jméno se ostýchá-
me a bojíme. Jak nás potom musí
bolet, že je slyšíme napořád kolem
sebe jako bezmyšlenkové citoslov-
ce, a to dokonce z úst těch, kdo v
Boha a Krista nevěří! Proč se ho
tedy dovolávají?
Děkuji bratru Blahoslavu Hájkovi
za jeho zamyšlení nad řečeným při-
kázáním „Nezneužiješ jména" (KJ 7
2009). Kéž by nezaznělo jen do
vlastních řad a dostalo se do širšího
okruhu čtenářů, zejména pak veřej-
ných nositelů kultury ducha.
Obecně vzato, předně od nich by se
očekávalo, že ponesou pochodeň
osvícenství a duchovní obrody do
naší posttotalitní doby „temna". Jak
uboze by pak působilo např. vy-
stoupení moderátora televizního

pořadu „5 proti 5", když přičinlivě
opakuje po soutěžících jméno Kris-
tovo, jen aby „řeč nestála". Podobně
si ulevuje ten, co nás z obrazovky
nabádá, abychom se uvolnili, a
další a další, od nichž bychom to
třeba nečekali. Není (ne)znalost
Bible pouhým oukropečkem ve
všeobecném vzdělání?
Světlým poznatkem je přece jen, že

jisté osobnosti z řad herců a dalších
umělců se bez těchto berliček ve
svých vystoupeních obejdou. I kdy-
by snad toto zneužívání považovali
za pouhý nevkus, patří jim poděko-
vání ojedinělého hlasu za všechny
ostatní.
„Čtěte Bibli, tam to všechno je."

LP

Nevezmeš – jména – nadarmo

Evangelizační shromáždění v Novém Městě pod Smrkem 
20. a 21. 6. 2009

ve spolupráci o. s. Exulant se sborem Církve bratrské 
a sborem Českobratrské církve evangelické

V sobotu bude přednášet br. Tomáš Pavelka, 
v neděli kázat br. Pavel Smetana

Téma : Svoboda přesvědčení a v co tedy věřit 
s výchozím bodem v Kalvínské reformaci

S ohledem na nutnost zajistit ubytování a stravování je nutné zaslat
závazné přihlášky na účast nejpozději do 15.května 2009 na adresu :

* Jiří Šmída, Vojanova 1172, 289 22 Lysá nad Labem
jiri.smida@seznam.cz

V přihlášce je nutné uvést: počet osob požadujících ubytování vč. stra-
vování, počet osob požadujících pouze stravování



(Plzeňsko) V evangelických sbo-
rech v západních Čechách probíha-
jí v těchto dnech sbírky na pomoc
zejména mongolským pracovní-
kům na Plzeňsku. Ti jsou už něko-
lik měsíců bez příjmů. Svou solida-
ritu vyjadřují i další církve. 
O prvních třech březnových nedě-
lích vyhlásila řada sborů Českobra-
trské církve evangelické (ČCE) v
západních Čechách sbírky na po-
moc Mongolům bez práce. K pe-
něžním i materiálním sbírkám se
připojily například evangelické
sbory v Plzni, Rokycanech, Domaž-
licích, Mariánských Lázních, Přeš-
ticích, Merklíně, Teplé, Kdyni nebo
Chrástu. Celkem se vybralo přes 
35 000 Kč a k tomu potraviny v
hodnotě dalších tisíců. 
Například chrástečtí evangelíci
uspořádali v neděli 8. března 2009
sbírku „Buďme sousedy", k níž při-
zvali i ostatní spoluobčany. V kasič-
ce se sešlo sedm a půl tisíce korun a
k tomu potraviny a hygienické
potřeby v hodnotě dalšího půldru-
hého tisíce. Ty spolu za vybrané pe-
níze nakoupené prostředky k obži-
vě dovezl následující den Mon-
golům na ubytovnu v sousední

Zábělé farář sboru s pracovnicemi
charitní Poradny pro cizince. Ob-
dobná pomoc rokycanského evan-
gelického sboru putovala ještě týž
den k dalším Mongolům, ubytova-
ným v Plzni-Koterově. 
Dalších 50 000 Kč uvolnila na po-
moc Mongolům Synodní rada ČCE
z fondu sociální a charitativní po-
moci. Tato částka spolu s finanční-
mi prostředky, vybranými v jedno-
tlivých sborech, putuje na konto
Diecézní charity Plzeň, určené na
pomoc Mongolům a dalším cizin-
cům na Plzeňsku. Kromě materiál-
ní pomoci podporuje charitní Po-
radna pro cizince zahraniční pra-
covníky v tíživé situaci při jednání
s úřady, při vyřizování návratů do
vlasti nebo hledání zaměstnání.
Finanční prostředky využívá na
nákup potravin a dalších základ-
ních životních potřeb, úhradu ne-
zbytné lékařské péče, tlumočení
nebo nákup jízdenek MHD. 
Solidaritu s cizinci vyjadřují i další
církve v Plzni. Evangelická církev
metodistická jako první už v lednu
a únoru 2009 zorganizovala potra-
vinovou pomoc a každé úterý
pořádá pro Mongoly kurzy češtiny.

Ke sbírkám se připojili i vysoko-
školští studenti z křesťanského
klubu Hora a lidé z Křesťanského
společenství Plzeň nebo římskoka-
tolické farnosti u katedrály sv.
Bartoloměje. 
Na pátek 3. dubna 2009 od 19 ho-
din připravily humanitární organi-
zace YWAM, Poradna pro cizince
Diecézní charity Plzeň a Diako-
nický odbor západočeského senio-
rátu ČCE benefiční večer, jehož
výtěžek podpoří Mongoly a další
cizince bez příjmů. Vystoupila na
něm například mongolská operní
pěvkyně Jagarmaa Dagvasuren. 
Plzeň patří mezi lokality s největ-
ším počtem zaměstnaných cizinců
v ČR. V důsledku hospodářské kri-
ze většina firem v regionu propou-
ští kmenové i agenturní zaměst-
nance. Nejvíce zasaženi jsou zejmé-
na nejchudší pracovníci z Mongol-
ska. Jedná se řádově o stovky až
tisíce lidí, kterým scházejí základní
prostředky k živobytí. 

Karel Šimr, 
farář ČCE v Chrástu – 

739 244 774 
http://diakonie-zapad.evangnet.cz
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Církve pomáhají cizincům bez práce 

Obec Habrovany leží asi 20 km
východně od Brna, kousek od
Rousínova a 10 km od Slavkova.
Dnes je určitě mnohem méně známá
jak sousední Olšany s farmou Bolka
Polívky, nebo rekreační oblast Luleč
s vyhledávaným přírodním koupa-
lištěm.
Už známe místo. A teď si povíme, oč
vlastně šlo. Šlo o vznik a existenci
křesťanské skupiny na Habrova-
nech. Založil ji 23.2.1526 rytíř Jan
Dubčanský ze Zdenína, pán na
Habrovanech a Lulči. Nyní má obec
necelých 800 obyvatel, je tam zámek
a filiální kostel sv. Trojice.
Na Moravu se stěhovali mnozí jinde
pronásledovaní nebo nespokojení
protože zde byla mnohem větší
náboženská svoboda než třeba v
Čechách a tak zde vznikala nová
společenství z lidí domácích nebo z
emigrantů, kteří sem přinášeli svou
víru a zvyky a tak ovlivňovali
druhé. Ovšem ta svoboda nebyla
bezbřehá,jako v současnosti, což
názorně vidíme na králi Ferdinan-
du I. (1503 – 1564, králem od 1526)
včetně podnětu na svolání trident-
ského koncilu. 
Jan Dubčanský, moravský zeman,
původně podobojí, náboženský
myslitel, zemřel v roce 1543, rok jeho
narození neznáme. Dle dostupné
literatury dokonce víme, že nechal
na Habrovanech postavit na vlastní
náklady nekatolický kostel. 
Dubčanský chtěl spojit různé skupi-
ny a náboženské nespokojence. Je to
poznat z jejich dopisů a na množství
styků na jeho statcích s představiteli
komunit, i když většinou neúspěš-
ných.
Připomeňme si např. nejprve jeho
kontakty se Zwingliány. Refor-
mátor Uldrich Zwingli (1484-1531),
vyhlásil 67 thezí a provedl v církvi
radikální změny. Odstranil mši,
obrazy a sochy, dokonce varhany a
církevní zpěv. Ve svátostech viděl
pouhé symboly (zvl. VP), odmítal
celibát a kláštery. Jako vojenský
kazatel byl raněn v bitvě u Kappelu
a krutě usmrcen.O Kalvínovi (1509-
1564) zatím nemůže být ani řeč, byl
ještě velmi mladý. O stycích naší

skupiny s Martinem Lutherem
(1483-1546) nic nevíme, ale měl na
našem území značný vliv, zvláště na
Němce.
Zakladateli habrovanských byla
nakloněna Jednota bratrská, dokon-
ce si dopisoval s biskupem Lukášem
Pražským (1458-1528), který sídlil 
v Mladé Boleslavi. Původní vzájem-
ná vstřícnost, i když si byli blízcí,
zvláště v pojetí křtu,(kdy Jednota už
uznávala trojiční křest - dětí a jiných
denominací) a VP, vyústila v roz-
chod hlavně pro styky Dubčanského
s Janem Čížkem. Po rozdělení Jed-
noty na menší a vítěznou větší
stránku opět jednota Dubčanského
jednala tentokrát o splynutí s Kalen-
covou menší stránkou v Letovicích i
přesto, že tato skupina byla proti
vzdělání, měla nechuť ke Starému
zákonu, VP vykládala symbolicky a
proniklo tam učení o popírání
Trojice a opět křest dospělých. Ke
spojení těchto dvou skupin nedo-
šlo, habrovanští nepřistoupili na
křest dospělých a vadilo jim popírá-
ní Trojice. 
Snaha po jednotě se projevila i ve
stycích Dubčanského společenství s
radikálními stoupenci reformace s
novokřtěnci. A opět narážejí na
křest jen dospělých a překřtívání.
Dle nich není třeba křtít v dětství a
zdůvodňovali to, že dětem patří krá-
lovství nebeské (L18,15-17).Kladli
důraz na bezprostřední působení
Ducha svatého (zřejmě bez souladu
s Písmem). Novokřtěnci byli větši-
nou Němci, vlastně vyhnaní z Ně-
mecka po selské válce. Usadili se
většinou na jižní Moravě, kde měli
největší středisko v Mikulově a pak
často v místech dnešních sborů ČCE.
Říkáme jim Habáni, pro jejich kera-
miku, byli výbornými řemeslníky a
praktikovali společné hospodaření a
vlastnictví jinak jak ve Sk 4,32 (měli
všechno společné) nebo v Táboře.
Společnou nití pro všechny je posta-
va neklidného hledače a kritika Jana
Čížka (vlastním jménem Zeisinga),
původně mnicha z Vratislavi. Odtud
byl vypuzen spolu s Michalem
Weissem a Janem Mnichem. Přišli
do Čech, do Litomyšle. Jan Augusta

je přijal do Jednoty bratrské, Čížek
pak pobýval nějaký čas u Lukáše
Pražského v Mladé Boleslavi a pro
různost názorů, (značný vliv zwing-
liánství,např. na pojetí VP…) a
útoků proti Lukáši byl vyloučen
spolu s Weissem z Jednoty a odešel
na Moravu k Dubčanskému kterého
B Lukáš varoval. Na Dubčanského
měl značný vliv, ale věčný nepokoje-
nec po čase odchází i odtud a uchy-
luje se k novokřtěncům. Nakonec na
popud českého a uherského krále
Ferdinanda I. byl spolu s Tomášem
Waldhausrem, a ještě jedním dru-
hem na brněnské radnici uvězněn a
11.3. 1528 byli všichni tři jako novo-
křtěnci společně upáleni.Tak se roz-
bíhá pronásledování křtěnců.
Janu Dubčanskému se přes velkou
snahu jeho záměr nepodařil. V roce
1530 otevřel v Lulči vlastní tiskárnu
a v roce 1536 vydal svou apologii.
Nato byl na příkaz krále Frdinanda
I. v Praze uvězněn a na přímluvu
moravských stavů v roce 1539 pro-
puštěn pod podmínkou, že zanechá
své činnosti. Po jeho smrti „jednota"
postupně zanikla a vyznavači byli
rozptýleni. 
Málo lidí se dnes zabývá dějinami.
Pak se ovšem tvrzení i výsledky
těch, co hloubají zdají jako něco
nového a přitom „nic nového pod
sluncem". I to, co se odehrálo téměř
před pěti sty roky, jako by se ode-
hrálo právě teď. Třeba odmítání křtu
dětí, překřtívání, neuznání křtu jiné
denominace, popírání Boží Trojice,
bezprostřední působení Ducha sva-
tého, pojetí VP a ordinace, někde
obrazoborectví, odmítání Starého
zákona ( zvláště za nacismu), ne
zrovna přejný přístup ke společné-
mu hospodaření, sociální cítění (B
Lukáš napsal:„o chudé mějte péči
věrnou".), neustálé přechody jednot-
livců mezi různými denominacemi
a jejich štěpení s množstvím vzájem-
né nelibosti… 
Zpochybňování vzkříšení a význa-
mu smrti Ježíše Krista na kříži ještě
tenkrát asi nemělo svůj čas. Je třeba
psát víc? Domnívám se, že ne.

Jiří Novák 

Habrovanští

Je dobře, že křesťané mají rok rozdělený do několika významných obdo-
bí. Adventní a vánoční doba je čas radostného očekávání, který ovliv-
ňuje pozitivně skoro každého.
Doba velikonoční je hodně dlouhá, trvá od začátku postního období až
po svatodušní svátky, tedy tři měsíce.
Postní období není jen otázka půstu k jídlu, ale má širší význam – od
duchovního přemýšlení až po vztahy se svým okolím.
Jeden z postních biblických textů Joel 2, od 12. verš  nás zve k duchov-
ní obnově a návratu. Toto by nás mělo provázet neustále, neboť jsme
stále na cestě. 
Především bychom si v tomto textu měli všimnout několika věcí:
jaký je Bůh, ke kterému se máme navrátit?
Verš 13. je to náš Bůh plný slitování a milosrdenství.
jak se  k němu máme navracet?
V 12. a 16.  celým srdcem a ve společenství Božího lidu. Objevujeme v
sobě, že tento návrat je nejhlubší potřebou našeho srdce a pustíme se do
toho? 
Pak je velmi povzbuzující, (v 18.), že:
Hospodin se nás horlivě ujímá a soucítí s námi. Ke každému pozvání na
cestu patří také Boží zaslíbení o velikých věcech, které s námi Hospodin
bude konat (v 21.) 
Proto se nemáme bát a už teď můžeme jásat nad tím co je pro nás v příš-
tích dnech připraveno a také nám to více otevírá srdce k přijetí tajemství
Velikonoc.

Jan Trnka

„Copak se v Izraeli kradou auta?" „Je možné, že se židovské děti ve
škole mlátí?" „V Izraeli se přece neprovádí potraty?" Ten vrah, o kterém
se píše v novinách je Žid?", ptají se nás věřících žijících v Izraeli udive-
ní návštěvníci.
Očekávání morálního chování na nejvyšší úrovni nemají křesťané jen
vůči jednotlivý Židům. Jsou tací, kteří vyžadují od izraelského státu,
nesoucího odpovědnost za ochranu svých občanů, aby aplikoval vůči
palestinským teroristům novozákonní příkaz daný Ježíšem svým učed-
níkům: „Když tě někdo uhodí do tváře, nastav mu i druhou."
Ano, izraelské děti se ve škole perou a dokonce do sebe vzájemně kopa-
jí. V oblasti krádeží aut funguje skvěle izraelsko-palestinská spolupráce.
Od založení státu Izrael se provedlo na 2 000 000 potratů. Mnohý Žid
sedí ve vězení pro vraždu, v leckterém případě vlastní ženy nebo i dítě-
te. Mám pokračovat?
Copak se v Čechách, Německu nebo Americe nekrade, nepodvádí, ne-
provádějí se potraty a nedochází k znásilněním a vraždám? 
Na jakém základě došli někteří křesťané k názoru, že v Izraeli už pro-
pukla vláda Božího království? 
Proč si myslí, že Židé jsou narozdíl od Čechů a dovolím si říct i křesťa-
nů bez hříchu? 
Jak se může čtenáři Bible - a teď pro změnu vycházejme z idealistického
předpokladu, že je každý věřící zároveň pozorným čtenářem Bible - Jak
se může čtenáři Bible stát, že přehlédne tak základní věc, jako to, že jsou
všichni lidé hříšníci?
Apoštol Pavel vysvětluje v Listu Římanům mnohé přednosti Židů; celá
Bible vychází z toho, že jsou mezi Izraelem a ostatními národy zásadní
rozdíly. Ale v jedné oblasti naprosto neomylně a jistě žádný rozdíl nee-
xistuje:…Židé i Řekové, Židé i Čechové, jsou pod mocí hříchu, jak je
psáno: Nikdo není spravedlivý, není ani jeden…
Ve třetí kapitole tohoto novozákonního dopisu cituje apoštol Pavel sou-
hrnně různá místa ze starozákonních knih Žalmů, Izajáše a Přísloví. Pro
případ, že by někdo z Židů došel k názoru, že jeho lid už je svatý a spra-
vedlivý, tak i v „jeho Bibli" stojí, že ještě ne. Co se týče rozpoznání hří-
chu snad ani není nutné dívat se do Bible, postačí, jen si otevřít noviny
nebo otevřít oči. Abychom ovšem mohli vyjmout třísku z oka svého bra-
tra, budeme nejprve muset vyjmout trám z vlastního.

Uvažovala 
Krista Gerloffová

Předvelikonoční zamyšlení

Jak se může čtenáři Bible něco
takového stát?



Na začátku února jsme ve strašnic-
kém sboru ČCE oslavili osmdesáti-
ny Zdeňka Škrabala, kazatele, ně-
kdejšího presbytera našeho sboru a
také vedoucího redaktora Evange-
lického týdeníku Kostnické jiskry.
Tak ho zná širší veřejnost přede-
vším. Právem, protože bratr Škra-
bal, dlouholetý člen redakční rady,
dával Kostnickým jiskrám naplně-
ní, obsah a směr.  
Jeho působení se vyznačovalo eku-
menickou otevřeností. Přispěvatele
jisker získával mezi kazateli i ostat-
ními čtenáři: kazatelé mu dali opis
svých kázání, zestručněli své před-
nášky. Ti, kteří svůj zájem věnovali
dějinám české i světové reformace,
byli vždy vyzváni k zásadním člán-
kům. Jiní se zajímali o postavení
církví v dnešní společnosti a svými
poznámkami vyvolávali diskusi. To
všechno přispívalo k pestrosti a
zajímavosti obsahu Kostnických jis-
ker. Někteří se stali přispěvateli
pravidelnými.
Ale bratr Škrabal dbal také o čtená-

ře. Chtěl, aby se jim Kostnické jiskry
dostaly do ruky včas, proto vzal na
záda batoh plný novin a spěchal 
s ním na nádražní poštu, to vše ve
své sedmdesátce! Tak pomáhal
svým Kostnickým jiskrám.
Kázal vždy tam, kde bylo potřeba,
v neobsazených sborech, při nemo-
ci či dovolené místních kazatelů.
Bratr Škrabal zastupoval rád, neva-
dilo mu, že prázdninové bohosluž-

by navštěvuje v metropoli podstat-
ně menší počet účastníků.
Sečtělý, neustále se v „teologické
kondici" udržující, hudbu milující,
téměř vždy veselý, plný mladistvé-
ho humoru – kdo by mu hádal osm-
desát? Při narozeninách dostal milý
dárek: dort ve tvaru knihy s nápi-
sem „Z. Škrabal, Sebrané spisy". Je-
ho „sebranými spisy" však ve sku-
tečnosti byly ročníky Evangelic-
kého týdeníku a srdce posluchačů
jeho kázání.
Bylo by možné připomenout ještě
mnoho. Zmiňme tedy na konec jen
poslední stránku Evangelického
týdeníku Kostnických jisker, plnou
nejen informací, ale i gratulačních
článků jubilujícím. A tak i nyní pro-
síme, aby těchto několik postřehů o
práci bratra Zdeňka Škrabala mohli
čtenáři číst na poslední stránce a
snad i připojit dík za všechno, čím
nás obdarovává Hospodin v práci
svých věrných služebníků, také
bratra Zdeňka Škrabala.

Prof. Slavie Radechovská, PaKl

NABÍZÍME MOŽNOST UBYTOVÁNÍ v Pra-
ze 10, jedna stanice od metra Želiv-
ského, nejlépe ženě, za péči o starou
maminku. Další info osobní domluva.
Děkuji. Kontakt: 603 572 706. 

č. 4
KOUPÍM PIANINO NEBO KŘÍDLO. 
Tel.: 602 366 831

č. 8
ÚSTŘEDNÍ CÍRKEVNÍ KANCELÁŘ ČCE
hledá šéfredaktora/šéfredaktorku
Evangelického měsíčníku Český bratr.
Požadujeme: VŠ vzdělání, nejlépe
teologické, samostatnost a komunika-
tivnost, bezúhonnost, znalost prostře-
dí ČCE a praxe v oboru vítána.
Nástup na trvalý pracovní poměr od
1. června 2009
Předpokládá se plnočasový úvazek,
možnost domluvy i na dratší úvazek
Nabízíme: odpovídající finanční ohod-
nocení, příjemné pracovní prostředí v
centru Prahy,flexibilní pracovní dobu,
5 týdnů dovolené.
Motivační dopis, strukturovaný živo-
topis, referenci nebo pracovní hodno-
cení od předchozího zaměstnavatele,
telefonický nebo elektronický kontakt
na jiného z předchozích zaměstnava-
telů zasílejte do 30. dubna 2009 na
adresu Českobratrská církev evange-
lická, sekretariát, Jungmannova 9, 110
00 Praha 1 nebo sekretariat@srcce.cz. 
Bližší informace na tel.: 224 999 214,
D. Doucková. 

Č. 9
ÚSTŘEDNÍ CÍRKEVNÍ KANCELÁŘ ČCE
vyhlašuje výběrové řízení na místo
vedoucího ekonoma/vedoucí eko-
nomky.
Požadujeme: VŠ vzdělání ekonomic-
kého směru, min. 5 let praxe v oboru,
zkušenost s vedením kolektivu, zna-
lost práce na PC, znalost cizího jazyka
a církevního prostředí výhodou, bez-
úhonnost
Předpokládaný nástup k 1. 6. 2009
Nabízíme: odpovídající finanční ohod-
nocení, příjemné pracovní prostředí v
centru Prahy, možnost dalšího vzdě-
lávání, 5 týdnů dovolené, zaměstna-
necké výhody.
Podání přihlášky k výběrovému říze-
ní do 30. dubna 2009
Součástí přihlášky: motivační dopis,
strukturovaný životopis, dvě písem-
né reference nebo pracovní hodnoce-
ní z předchozích zaměstnání, telefo-
nický nebo elektronický kontakt na
jiné z předchozích pracovišť, výpis z
rejstříku trestů.
Přihlášku k výběrovému řízení ozna-
čenou na obálce "Výběrové řízení-
vedoucí ekonom" zasílejte na adresu
Českobratrská církev evangelická,
sekterariát, Jungmannova 9, 111 21
Praha 1. Bližší informace na tel.: 224
999 214, D. Doucková

č. 10
DOVOLENÁ V SOUKROMÍ, cena 150 Kč
/ osobu, předhůří Šumavy, Vlachovo
Březí, Prachaticko. 
E-mail: ChanovaDagmar@seznam.cz
tel. 388329363, mobil: 728745295. 

č. 11
POUZE DO DOBRÝCH RUKOU daruji ště-
ňata - voříšky. Odběr vhodný po
konci března, dovezu osobně. Kon-
takt na mobily: 607560502, 607617867
nebo na adresu redakce. 

č. 12
FARNOST ECM TŘEBOŇ, nabízí ubyto-
vání v podkrovním apartmánu. K
dispozici dva pokoje, kuchyňský
kout, soc. zařízení. Možnost ubytová-
ní již od 200,- Kč/osoba/noc. Kon-
takt: Farnost ECM Třeboň, Seifertova
449, 379 01 Třeboň. Tel.: 384722538.
Mobil: 775941105

č. 13

80. narozeniny br. Zdeňka Škrabala Inzerce
SENIORÁT CHRUDIMSKÝ

Českobratrská církev evangelická

BRANDÝS NAD ORLICÍ, Ne 8.30
Českých bratří 223, f Lukáš Ondra

BUČINA, Ne 10.00
Bučina č.1, f Libor Chaloupka

BUKOVKA, Ne 9.30
Bukova č.59, f Martin Brombařík

ČÁSLAV, Ne 9.00
Jana Karafiáta 159, f Pavel Jůn

ČESKÁ TŘEBOVÁ, Ne 9.00
Riegrova 283/28, Jaroslav Nečas

DVAKAČOVICE, Ne 9.00
Dvačkovice č.32, f Jan Machala

DŽBÁNOV – ÚSTÍ NAD ORLICÍ, Ne 10.00
Voděrady-Džbánov č.4, f Jiří Kvapil

HEŘMANŮV MĚSTEC, Ne 9.00
Zahraní 537, f.Jan Plecháček

HOLICE V ČECHÁCH, Ne a.c.d.8.30 b. e
15.30
Hradecká 53., adm.Daniel Ženatý

HORNÍ ČERMNÁ, Ne 8.45
Horní Čermná č.2, f Jakub Keller

HRADIŠTĚ, Ne 9.30
Hradiště č.15, f Jiří Kučera

CHOCEŇ, Ne 10.00
Žerotínova 94, f Magdalena Ondrová

CHRUDIM, Ne 9.00
Pardubická 324, f Anna Lavická

CHVALETICE, Ne 10.00
Hornická Čtvrť 65, k Marta Hromád-
ková

LANŠKROUN, Ne 9.00
Českých bratří 654, f Daniel Tomeš

LITOMYŠL, Ne 9.00
A.Tomíčka 69, f Věra Pleskotová

LOZICE, Ne 10.00
Lozice č.53. j Rut Kučerová, adm.Jiří
Kučera

OPATOVICE, Ne 9.00
Opatovice č.5, f Jana Potočková

PARDUBICE, Ne 9.00
Hronovická 492/25, f. Daniel Ženatý

PŘELOUČ, Ne 9.00
Českobratrská 86, f Hana Schusterová

SEMTĚŠ, Ne 10.30
Semtěš č.69 j Hynek Schuster, adm
Hana Schusterová

SLOUPNICE, Ne 9.00
Dolní 80, f Petr Peňáz

TRNÁVKA, Ne 8.45
Trnáva č.66, f Miloš Hübner

VILÉMOV U GOLČOVA JENÍKOVA, 
Ne 10.00
Vilémov u Golčova Jeníkova č.162
f Ladislav Havelka

VYSOKÉ MÝTO, Ne 9.00
Javornického 49/IV, k Ladislávek
Morávek, adm Miroslav Peňáz

Církev bratrská

BYSTRÉ, Ne 9.30
Bystré č.82, Roman Toušek

ČESKÁ SKALICE, Ne 9.30
Tyršova 285, Petr Asszonyi

NÁCHOD, Ne 9.30
Purkyňova 584, Rostislav Staněk

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, Ne 9.00
K Sirkárně 1506, Jan Hábl

TRUTNOV, Ne 9.00
Lomní 103/9, Jan Šrámek

ČESKÁ TŘEBOVÁ, Ne 9.00
Tykačova 1183, Petr Kučera

HRADEC KRÁLOVÉ, Ne 10.00
V Kopečku 89, Martin Legát

CHRUDIM, Ne 9.00
Slezská 514, Petr Jelínek

LITOMYŠL, Ne 9.00
Nádražní 526, Daniel Smetana

VYSOKÉ MÝTO, Ne 10.30
Javornického 49, Přemysl Pýter

PARDUBICE, Ne 9.00
Lonkova 512 – Archa, Samuel Jindra

Bratrská jednota baptistů

PARDUBICE, Ne 9.00
Sladkovského 521/38, Luděk Šíp

VYSOKÉ MÝTO, Ne 9.30
Pražská 72, Vladimír Zeman

který má velký kus života za sebou
a domnívá se, že už neprožije nic
podobného vzrušení lásky mladých
let. Ta domněnka je mylná a škodli-
vá. Pomysleme na apoštola Pavla.
Jako Saul tvrdošíjně pokračoval sta-
rou cestou židovského zákoníka a
farizeje a byla mu na hony vzdále-
na myšlenka na změnu. Ty, kdo mu
ji mohli zprostředkovat, pronásle-

doval a hubil. Bůh mu tu změnu
připravil a nabídl tak, že ji nemohl
odmítnout. V Pavlově životě nasta-
la změna, starou známost zákona -
Mojžíše - zaměnil za Boží lásku -
Ježíše Krista. To jméno je obrazem
moci Boží lásky: Bůh dal za nás,
hříšníky, svého Syna.
Snad vás nenapadlo, že jsem v těch-
to věcech mistr. Naopak jsem žáček,
kterému někdo vnukl myšlenku, že

je na čase postoupit tak, jak to od
Petra žádal Pán: aby vyznáním
lásky uzavřel dobu známosti, při-
kryl jí své tápání a přijal od ní
odpuštění za své zapření. O Petrovi
je to zapsáno jen proto, aby všichni,
kdo to kdy uslyší, poznali, že teď
jsou na řadě, aby odpověděli na Ježí-
šovu otázku: Miluješ mne? Ale teď
jste na řadě vy, milí čtenáři, já a vy.

Josef Veselý

Bůh je láska

Jezdíme k moři do Chorvatska přes
Slovinsko, kde nakupujeme levný
benzin. Zdalipak jste si všimli slo-
vinských mincí? Na dvoucentové je
vyražen Princův či Kněžský kámen,
symbol nezávislého státu Slovinců 
v 6. století. Na dvoueurovku si Slo-
vinci dali svého národního básníka
France Prešerena (asi jako náš K. H.
Mácha). Na padesáticentové minci
je vyobrazena nejvyšší hora Slovin-
ska Triglav. Na jednoeurovce je
Primož Trubar. To je pozoruhodné.
Malá katolická země, a na euru si
vyrazí portrét reformátora, kazatele
evangelia.
Co víme o Trubarovi? Narodil se 
9. června 1508 v Rašici. Vloni tomu
bylo právě 500 let a Slovinsko vyda-
lo pamětní minci s Trubarovým por-
trétem v hodnotě 2 euro. Do školy
chodil v Rjece, pak studoval v Salc-

burku a v Terstu. Tam poznal refor-
mační myšlenky, tam se trochu
seznámil s Lutherovou činností.
Roku 1527 se vrátil do Dolní Krajiny
(Kraňska) a stal se farářem v Laaku.
Dva roky pak pobyl na vídeňské
univerzitě.
Pomalu se přikláněl k reformaci. Ro-
zešel se s laibašským biskupstvím.
Roku 1540 odešel znovu do Terstu
na faru ve Sv. Barthelmu.  1547 ho
laibašský biskup Textor exkomuni-
koval. To ho přinutilo k odchodu do
Německa. Tu napsal první slovin-
skou knihu, katechismus, vydanou
1550 v Tubinskách (Tübingen) pod
německým názvem „Catechismus
in der windischen Sprache".
1553 – 1561 působil jako luterský
farář ve sboru St. Mang v malebném
Kemptenu. Zde přeložil z Luthe-
rovy bible do slovinštiny Nový

zákon. Z Trubarova podměnu zřídil
Hans Ungnad v Urachu tiskárnu,
kde byly vytištěny některé Truba-
rovy spisy a překlady. Celkem tu
bylo vydáno na třicet slovinských
knih. V roce 1567 byl Trubar ustano-
ven farářem v Derendinten u Tu-
binek (dnes součást města). Zde
roku 1586 zemřel a je pohřben v
evangelickém kostele  sv. Galluse.
Už pan profesor Rudolf Říčan (naro-
dil se před 110 lety) nás nabádal,
abychom se víc věnovali církevním
dějinám slovanských národů Tak
aspoň tato malá připomínka veliké-
ho slovinského reformátora Primože
Trubara.

Miroslav Frydrych

Dokončení ze str. 1
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Bohoslužby

Obracet v ruce euro – 
aneb Primož Trubar 500 let

Pěvecký sbor s doprovodem orchest-
ru vystoupí na Velikonoční pondělí v
kostele Českobratrské církve evange-
lické v Lysé nad Labem. Předneseny
budou velikonoční písně v úpravě
dirigentky Marie Sommerové, veliko-
noční zvěstí poslouží farář Emanuel
Vejnar. Začátek je v 9 hodin. Kostel je
vytápěn. 

* * *
MÍSTNÍ ODBOR KOSTNICKÉ JEDNOTY V
LYSÉ NAD LABEM O. S.
V neděli 19. dubna bude naším hos-
tem náměstek synodního seniora
Českobratrské církve evangelické
Mgr. Miloš Rejchrt, dopoledne v 9 h
bude při bohoslužbách kázat v koste-
le ČCE, odpoledne od 14 h bude
přednášet o švýcarském reformátoro-
vi Janu Kalvínovi. Zveme k účasti.

Pozvánky


