
Pán je mrtev! rozkřiklo se mezi
učedníky. Jsou rozptýlení a mají
strach. Je sobota a učedníci se shro-
mažďují v místnosti za zavřenými
dveřmi. Neměli odvahu se s Pánem
rozloučit pod křížem, kromě žen a
„ jednoho učedníka, kterého Pán
miloval". Neměli odvahu ho ani
pohřbít. Pohřbili ho tajní učedníci.
A jejich strach trvá, klepou se, že
skončí na popravišti jako jejich Pán.
Přesto se ale dokázali sejít v nějaké
místnosti a prožívají společně svoji
frustraci. Najednou přijde Marie a
říká jim neuvěřitelnou věc: „Pán
žije! Není mrtvý." Je možné tomu
uvěřit? Snad jen Petr a „učedník,
kterého Ježíš miloval", kteří byli u
prázdného hrobu, mohou brát Ma-
rii vážně.
Dobře známý Nietzscheho výrok
„Bůh je mrtev" trefně zaznívá do
dnešní doby. Zvláště v české ateis-
tické společnosti je tato myšlenka
velmi dobru zprávou. Vždyť si mo-
hu svůj život řídit sám jak chci a
morální hodnoty si také určím sám.
Není jiného boha kromě mě. Může
naše evangelium neboli dobrá

zpráva o vzkříšeném Ježíši, který
zemřel za hříchy lidí a vstal z mrt-
vých, konkurovat modernímu
názoru, že Bůh není?
„Bůh není", letí společností. „Je
mrtvý". A když nějaký Bůh je, musí
být daleko a nás se to netýká. Když
se s tímto setkáváme každý den,
může to v nás vyvolat stejnou frust-
raci, jako v učednících. Oni seděli
zavření a raději nic nepodnikli, pro-
tože strach jim to nedovolil. Když
se něco často opakuje i když je to
lež, nakonec tomu začínáme věřit. 
Nemá každý z nás strach? Co si
lidé o mě budou myslet? Odmít-
nou mě a budu za fanatika… A tak
sedíme za zavřenými dveřmi. A
čekáme. Vzájemně si říkáme jak je
to dnes těžké. Téma Bůh, a zvláště
Ježíš, není moc v oblibě. Sílu nám
bere i dnešní životní styl. Jsme
upracovaní, unavení a nemáme čas
jeden na druhého. Naše síly jsou
vyčerpány. Není divu, že nemocí
dnešní doby je deprese. Tak mi na-
padá, jestli my, křesťané, nepotře-
bujeme, aby Ježíš přišel zavřenými
dveřmi, více než ostatní lidé. Není

to tak, že my máme problém a ne
svět? Problém s vlastním strachem,
egoismem a depresí? Potřebujeme
první den po sobotě, kdy se stalo
něco neuvěřitelného. Co změnilo
život učedníků. Ježíš přišel. A první
co řekl bylo „Pokoj vám". Učedníky
zaplavila radost. Pokoj dokáže vrá-
tit naší mysli klid, rozvahu. Zba-
vuje nás negativismu. Jak je to dnes
potřebné! Kdo z nás opravdu zaží-
vá pokoj, který dává Ježíš? Den co
den k nám musí chodit přes zavře-
né dveře našich srdcí. Jen pokoj
Boží nás může povzbudit a změnit
v odvážné lidi, kteří se nebojí.
Ježíš přichází k ustrašeným a ne
sebejistým, k těm co sílu už nemají.
Nepřekáží mu zavřené dveře.
Vstoupí a vidí hluboko do našeho
nitra. Nepřináší zničující kritiku,
ale pokoj a tím radost. Našemu
životu se uleví pokud přijmeme
Ježíšovo přání pokoje a změní to i
naše myšlení o nás samotných,
světě a lidech kolem. 

Viera Houdková, 
kazatelka ECM 

Kladno

Evangelický
týdeník
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Co se stalo po sobotě

Každý den jsme zavalováni re-
klamními letáky. Nabízejí nám
nejrozmanitější zboží a přesvěd-
čují nás o jeho láci. Jsou prošpi-
kovány slovíčky "jen" a „pouze".
Vedle přeškrtnutých cen se vyzý-
vavě tyčí ty nové, lákavě nízké.
Lhali bychom, kdybychom tvrdi-
li, že nás nezajímají. V duchu je
porovnáváme s cenami, které
známe z obchodů a shledáme-li je
opravdu výhodné, často neodolá-
me. Dokážeme v takovém přípa-
dě koupit i věci, které vůbec ne-
potřebujeme. Vždyť jsou tak laci-
né! Jsou lidé, kteří mají všechny
skříně, komory a kouty svých by-
tů zarovnány laciným zbožím.
Překáží jim a zakopávají o ně.
Ztratili už přehled o tom, co mají
a kde to mají a přesto nakupují
stále dál.
Církev je vystavena velkému po-
kušení marketinkových tahů. Co
nabízí, totiž nejde na odbyt. Práz-
dné kostely jsou výrazem její ne-
schopnosti sdělit, co kdysi lidi
zapalovalo. Ony církevní marke-
tinkové tahy spočívají v přesou-
vání důrazu z „hlavního produk-
tu" na „produkty vedlejší". Z ká-
zání evangelia o Boží lásce k pití
kávy, vyučování angličtiny, pro-
tidrogové prevenci či charitě.
Tyto aktivity totiž společnost -
narozdíl od kázání – neproblema-
tizuje. Tak proč toho nevyužít,
proč nejít s dobou? 

Kristova milost je přece milostí
„nízkoprahovou". Ani lotrovi
ukřižovanému spolu s ním ji Ježíš
neodepřel. Ano, přesto však ani
vůči němu nebyla jeho milost
milostí lacinou.
Kostely zejí prázdnotou, protože
se v nich už dlouho nabízí jen
laciné „pozemské zboží". Ne-
naplní se, když ceny ještě kles-
nou. Přílišná láce se stává pode-
zřelou. Je třeba změnit dodavate-
le a přinést do nich opět „nebeské
zboží". 
Velikonoce jsou pro takovou vý-

měnu sortimentu ideální příleži-
tostí. Evangelium o Boží lásce je
totiž jejich nejvlastnějším obsa-
hem. Události Velkého pátku a
Velikonoční neděle nám sdělují,
že ani zápasy, v nichž jsme pora-
ženi, nemusí být prohrou. Bo-
jujeme-li v nich na straně dobré-
ho Božího řádu, pak i smrt zna-
mená vítězství. Toto „nebeské
zboží" má církev světu nést. Kdo
je zajedno s Bohem, ten i z hrobu
slavně povstává.

Emanuel Vejnar

Tak zní označení pro každoroční čestné vyznamenání, které udě-
luje mezinárodní občanské sdružení "Kruh přátel česko-německé-
ho porozumění" svým členům, a to "za výrazné zásluhy o zlepšo-
vání vztahů mezi národy, jmenovitě mezi českým a německým." 
Mecenášem této ceny je Dr. Walter Kotrba, zakladatel Kruhu přá-
tel. Toto vyznamenání bývá uděleno ve slavnostním rámci zaslou-
žilým členům Kruhu přátel, obvykle při příležitosti jejich životní-
ho jubilea. 
Pro rok 2009 byla tato cena určena pro ThDr. Jiřího J.Ottera, (zná-
mého i z článků v ET-Kj) se zřetelem k jeho devadesátinám (nar.
31. 7. 1919). Dr. Otter, již jako autor několika publikací s témati-
kou česko-německých vztahů, se po založení Kruhu přátel v r.1990
přihlásil v Praze k jeho členství. Pro jeho účely pak ještě napsal
další publikace: r.1997 "Das deutsch-tschechische Miteinander",
r.1999 "Češi a Němci-také spolu", r.2000 též v němčině: "Tschechen
und Deutsche-auch miteinander, s podtitulem "Aus den hellen
Seiten der gemeinsamen Geschichte". 
(Knížky vyšly v "Art Gallery Nataly" v M.Lázních; jsou již roze-
brány, chystá se nové vydání.) 
Kruh přátel česko-německého porozumění vřele uvítal i poslední
Otterovu knížku vězeňských vzpomínek z doby nacistického Pro-
tektorátu "Za mřížemi a dráty - také trochu jinak", pro její závě-
rečné pojetí česko-německých vztahů v duchu kristovského smí-
ření. 
V současné době připravujeme také německé vydání této Otterovy
knížky, za podpory Česko-německého fondu budoucnosti a
Evangelické církve a. v. v Bavorsku. 
S výborem Kruhu přátel česko-německého porozumění jednáme
nyní o eventuelním spojení slavnostního předání ceny "Zlaté
srdce pro Evropu" s prezentací německého vydání vzpomínkové
knížky našeho společného autora.

G. Frey-Reininghaus

Zlaté srdce pro Evropu

Nebeské zboží

Zprávu o rozhovorech mezi před-
staviteli protestantských církvích,
které se tajně scházejí po obydlích
(house-churches), a čínskými stát-
ními orgány přináší britský týdeník
The Church Times ze 30. ledna 2009
(v těsném závěsu za anglosaskými
deníky). Jednání o možném zlegál-
nění tajných protestantských církví
proběhla v listopadu 2008. Padesát
představitelů podzemních protes-
tantských církví bylo však od té
doby zatčeno a tři z nich odsouzeni

k tzv. „převýchově". (Redakce ang-
likánského listu výslovně uvádí, že
katolická podzemní církev se zmí-
něných jednání nezúčastnila.) 
Podle Jane MacCartneyové, pe-
kingské dopisovatelky deníku The
Times, žije v Číně přibližně 130
milionů křesťanů, z toho většina
náleží právě k podzemním protes-
tantským církvím, které se scházejí
po obydlích (house-churches).

František Schilla

Za „bambusovou oponou"

AKTUALITA

Křesťané v Číně - ilustrační foto

(K situaci křesťanů v Číně)
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NEJVYŠŠÍ PŘEDSTAVITELÉ ČTYŘ IRSKÝCH CÍRKVÍ SPOLEČNĚ ODSOUDILI
NEDÁVNÉ NÁSILNOSTI

Řím/Belfast - ENI .Papež Benedikt XVI. se přidal k nejvyšším irským
představitelům anglikánů, metodistů, protestantů a římských katolíků,
když ostře odsoudil nedávne útoky v Severním Irsku. Ty způsobily v prů-
běhu dvou dní smrt tří osob - dvou britských vojáků a jednoho policisty.
„Nejdůraznějším způsobem odsuzujeme tyto ohavné skutky terorismu,
které nejen že znesvětily lidský život, ale vážně ohrozily probíhající míro-
vý proces v Severním Irsku", řekl Benedikt XVI. během generální audien-
cie v Bazilice Svatého Petra v Římě. „Prosím Pána, aby se už nikdo dál
nepoddal strašnému pokušení násilností", vyjadřil v modlitbě. 

KŘESŤANÉ V IRÁKU MAJÍ DŮLEŽITÉ MÍSTO

Bejrút – ENI/WCC. V první polovině února se v Libanonu setkalo 12 cír-
kevních vůdců církví v Iráku. Na setkání zdůraznili, že křestané byli a jsou
součástí Iráku od zrodu tohoto národa. Nejsou tedy jen menšinou, ale
základnou a neodmyslitelnou součástí irácké společnosti. Svědectví křes-
ťanů je hluboce zakořeněné v historii Iráku a v organizaci jeho společ-
nosti. 
„Jako skutečné děti této země mají křesťané právo žít svobodně a těšit se
stejným právům i povinnostem, jaké mají všichni ostatní obyvatelé", pro-
hlásilo 12 iráckých církevních představitelů 10. – 11. února v Dar Sayedat
Al Jabal ve Fatce v Libanonu. 
Setkání, které se věnovalo především problémům, kterým v současnosti
čelí iráčtí křesťané, zvláště otázkám bezpečnosti a vnitřní migrace, zorga-
nizovala Světová rada církví. 
Mnozí z účastníků setkání měli zkušenost, že se sami stali obětmi únosu 
v Iráku. Navzodry tomu však vyzývají irácké křesťany, aby „zůstali ve své
vlasti a aktivně se podíleli na jejím znovuvybudování a rozvoji". Iráčtí
křesťané mají v této zemi poslání, dodávají církevní představitelé. 
Zdůraznili také význam pokračujícího dialogu mezi křesťany a muslimy.
Potvrdili i závazek k vzájemné spolupráci na smíření mezi všemi obyva-
teli Iráku a znovuvybudování míru v zemi.  
V těchto dnech, měsíc po společném prohlášení iráckých církevních před-
stavitelů, si připomínáme první výročí od únosu a zavraždění chaldejské-
ho biskupa Monsignora Paula Faraja Rahhu z Mosulu a jeho tří pomocní-
ků. Bohoslužeb na jeho památku se zúčastnilo  i několik zástupců musli-
mů.

VERIACI I NEVERIACI, VEDCI I LAICI, SI PRIPOMÍNAJÚ
200. VÝROČIE NARODENIA DARWINA

Toronto – ENI . Stovka podujatí po celom svete sa koná pri príležitosti 
200. výročia narodenia Charlesa Darwina, a to ani nehovoríme o množstve
spisovateľov a vedcov, ktorí sa pridávajú so svojím názorom o jeho vply-
ve na vedu a náboženskú vieru. 
Darwina niekedy predstavujú ako velikána ateistov, jeho teórie však prijí-
ma aj mnoho veriacich. 150 rokov po Darwinovom vydaní knihy „Pôvod
druhov" kreacionisti a evolucionisti pokračujú v diskusii o Darwinovej
teórii vývoja, ktorá hovorí, že živé organizmy sú navzájom pospájané
postupnými rodokmeňovými líniami a že rastlinné a živočíšne druhy sa
prispôsobujú podľa prostredia, v ktorom žijú.

Ekuména vo svete 11/2009

Izraelská ofenzíva proti radikálnímu
islamistickému hnutí Hamás v Pás-
mu Gazy začala překvapivým úto-
kem 27. prosince 2008. Překvapivé
bylo nejen načasování a síla izrael-
ského útoku, ale také to, do jaké mí-
ry tím byl překvapen Hamás. Bě-
hem necelých čtyř týdnů konfliktu
se této palestinské milici ani jednou
nepodařilo dosáhnout takové inten-
zity raketového ostřelování, s jakou
izraelští vojenští plánovači počítali. 
Přesně týden po prvních leteckých
útocích vpochodovaly do Pásma
Gazy izraelské pozemní jednotky
kryté masivní dělostřeleckou pal-
bou. Izraelské letectvo do té doby
podle ministra obrany Ehuda Bara-
ka již bombardovalo na 600 cílů, pře-
devším policejní stanice, výcvikové
tábory, raketové týmy a dílny na
výrobu munice, pašerácké tunely a
zbrojní skladiště. 
Zpočátku izraelské jednotky obsazo-
valy otevřený terén na severu a v
centru Pásma Gazy. Teprve postup-
ně se blížily k zastavěnému území.
Aby se vyhnuli nastraženým výbuš-
ninám Hamásu, použili izraelští
vojáci techniku poprvé použitou
německým vojskem v bitvě u Stalin-
gradu: nejezdili po oficiálních ces-
tách a nevcházeli do domů dveřmi,
a to ani příslovečnými zadními vrát-
ky, nýbrž procházeli zdmi, souběžně
s cestami, které mohly být zamino-
vané. Izraelští vojáci byli neustále v
pohybu, aby netvořili pro střelce
Hamásu snadný cíl.
Prakticky ve stejném okamžiku, kdy
se nový americký prezident Barack
Obama ujal úřadu, opustil Pásmo
Gazy poslední izraelský voják. Před-
tím Izrael jednostranně vyhlásil pří-
měří. Politikové prohlásili, že cílů
operace bylo do značné míry dosa-
ženo, a vojenští analytikové s tím
souhlasili: pravděpodobnost fatální
chyby, která by mohla všechny
úspěchy zmařit, se podle nich denně

zvyšovala.
Přímou příčinou izraelské ofenzívy
pojmenované „Lité olovo" bylo osm
let ostřelování izraelských pohranič-
ních obcí raketami, které odpalovali
Palestinci z Pásma Gazy. Více než 10
000 raket a minometných granátů
vystřelily za tu dobu různé milice a
teroristické skupiny, které jsou často
navzájem znepřáteleny: Lidová
fronta pro osvobození Palestiny
(PFLP), Brigády mučedníků Al-
Aksa náležející k Fatáhu, Lidové
osvobozenecké výbory, Palestinský
islámský džihád a samozřejmě Is-
lámské hnutí odporu neboli Hamás.
Bezprostředním výsledkem operace
„Lité olovo" je rozsáhlé zpustošení
Pásma Gazy. Podle palestinského
ministra sociálních věcí Mahmúda
Habaše je 44 000 domů zničených
nebo neobyvatelných a 5 000 rodin
ztratilo střechu nad hlavou. Hamás
udává 1 330 mrtvých a 5 000 zraně-
ných na palestinské straně.
Abychom mohli porozumět rozhod-
nutí Izraele takto tvrdě zaútočit,
musíme vidět celou akci v širším
historickém kontextu. Od dohod z
Osla v září 1993 vsadil Izrael v kon-
fliktu se svými palestinskými souse-
dy na dialog. Palestincům byla slíbe-
na nejprve samospráva a pak stát.
Vůdce Hamásu šejch Ahmed Jasín
komentoval setkání Jásira Arafata s
Jicchakem Rabinem a Billem Clinto-
nem ve Washingtonu slovy: „Tuto
smlouvu utopíme v krvi." Při dneš-
ním pohledu je bohužel Jasín jedním
z mála politiků Blízkého východu,
kteří dodrželi, co slíbili.
Jednostranné stažení Izraele z jižní-
ho Libanonu v květnu 2000 hodnotil
arabský svět jako vítězství šíitských
milicí Hizballáh. Na Blízkém výcho-
dě také nezůstalo bez povšimnutí,
že Izrael nechal nežidovskou Jiho-
libanonskou armádu (SLA) – křesťa-
ny a muslimy, kteří celý svůj osud
spojili s židovským státem – na

holičkách. „Nikdy se nevyplatí být
přítelem Židů", komentovali to Pa-
lestinci v Betlémě, „když je to pro ně
výhodné, nechají tě ve štychu!"
Druhé poučení z odchodu z Liba-
nonu bylo z arabského pohledu v
tom, že Izraeli je možné zasadit rá-
nu. „Vybombardujeme Izrael stejně
jako je Hizballáh vyhnal z Libanonu.
Uděláme z Palestiny další Libanon"
– to byl důvod a popud k tzv. intifá-
dě Al-Aksa, která začala v září 2000.
Vyklizení Pásma Gazy na podzim
2005 bylo z pohledu raketometčíků
z Gazy potvrzením: „Izrael je na pra-
hu kolapsu. Osvobodíme Palestinu!"
Fatální na tomto vývoji bylo, že
ústupky Izraele si arabská strana vy-
kládala stále více jako projev slabos-
ti a jako povzbuzení, aby zesílila te-
ror proti židovskému státu.
Kdo odůvodňuje rostoucí neústup-
nost palestinských extremistů izrael-
skými vojenskými akcemi nebo do-
konce bezpečnostní bariérou, kterou
oficiální arabská propaganda zásad-
ně nazývá „zeď", zaměňuje příčinu a
následek. V době první krvavé vlny
sebevražedných atentátů v polovině
90. let ještě izraelský „protiteroristic-
ký plot" neexistoval. I pravicová Ne-
tanjahuova vláda ještě odstoupila
Palestincům Hebron a velkou část
severního Samaří v naději, že naděje
na nezávislost sebere extremistům
vítr z plachet. 
Když pak Izrael v létě 2006 zanechal
z pevností Hizballáhu v Libanonu
obří zbořeniště, šejchovi Hassanu
Nasralláhovi se ještě podařilo osla-
vovat „vítězství nebes". Jeho chová-
ní během operace „Lité olovo" sice
ukazuje, že tento libanonský šíitský
šejch nebo ti, kdo za ním stojí, přece
jen mají před Izraelem určitý re-
spekt. Ale Hamás zřejmě nepocho-
pil, že míra izraelské trpělivosti mů-
že také přetéci – a že židovský stát,
přinejmenším vojensky, zdaleka

Trochu humoru 
do vlastních řad

Z církví doma i ve světě Co přinesla válka v Gaze?

Konference Historický Ježíš (The
3rd Session of the Princeton-Prague
Biennale for Jesus Research) se
bude konat v Akademii věd České
republiky (Národní 3, Praha 1, 2.
patro, místnost č. 205) ve dnech 22.
- 25. dubna 2009. Pořádá ji Centrum
biblických studií UK a AV ČR.

Přednášející
H.-G. Bethge (Humboldt Universität
zu Berlin, DEU) 
S. Boe (Fjellhaug Mission Seminary,
NOR) 
C. Breytenbach (Humboldt Univer-
sität zu Berlin, DEU) 
J. Charlesworth (Princeton Theolo-
gical Seminary, USA) 
I. Gruenwald (Tel Aviv University,
ISR) 
T. Fornberg (Uppsala universitet,
SWE) 
J. Klimeš (The Office of the Public
Defender of Rights, CZE) 
U. Luz (Universität Bern, CHE) 
P. Mareček (Univerzita Olomouc,
CZE) 
L. M. McDonald (Acadia Divinity
College in Nova Scotia, CAN) 
A. Merz (Universiteit Utrecht, NLD) 
M. Myllykoski (Helsingin yliopis-
ton, FIN) 
P. Pokorný (UK v Praze, CZE) 
W. Pratscher (Universität Wien,
AUT) 

M. Ryšková (UK v Praze, CZE) 
G. Theissen (Ruprecht-Karls-Uni-
versität Heidelberg, DEU) 
E. Tsalampouni (Aristotle Univer-
sity of Thessaloniki, GRC) 
V. Vitkovskiy (Theological Seminary
of the Russian United Methodist
Church, RUS) 
M. Wojciechowski (Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
POL) 
K. Zarras (National and Capodi-stri-
an University of Athens, GRC)

Program
Konference bude zahájena ve stře-
du 22. dubna odpoledne mezi 15.-
17. h. Podrobný program konferen-
ce je na webových stránkách:
www.etf.cuni.cz/cbs/index2.html

Výlet
Na sobotu 25. dubna je pro účastní-
ky konference připraven výlet na
gotický královský hrad Karlštejn.
Předpokládaný začátek bude v 9
hodin, konec mezi 15.-16. h. 

Ubytování
Pro účastníky konference je zajiště-
no ubytování na Evangelické teolo-
gické fakultě UK. 

Stravování
V průběhu konference jsou zajiště-

na 3 teplá jídla - večeře 22. 4. a
obědy 23. a 24. 4. 2009. Ubytování
na UK-ETF nezahrnuje snídani.
Teplá jídla (i např. jen některý den)
si můžete objednat v přihlášce. Pro
účastníky výletu dne 25. 4. je zajiš-
těn oběd na místě. Máte-li speciální
stravovací požadavky (vegetarián,
dieta apod.), nezapomeňte to pro-
sím uvést v přihlášce. 

Konferenční poplatky
Konferenčí poplatek činí 800 Kč a je
platný pro všechny dny konference.
Doplňkové služby jsou hrazeny
zvlášť. Mezi doplňkové služby
patří: ubytování, stravování, výlet,
ev. lístek na městskou hromadnou
dopravu v Praze. Ceny jednotli-
vých doplňkových služeb jsou uve-
deny v přihlášce. 

Přihláška
Přihlášku naleznete na již zmíně-
ných webových stránkách. Prosíme
vyplňte za každého účastníka kon-
ference zvlášť (tedy nikoli např. za 3
osoby z jednoho pracoviště dohro-
mady). Účast doprovodu je možná
- v takovém případě u přihlášky
vyplňte potřebný počet lůžek, jídel,
ev. dalších služeb, a do poznámky
uveďte jméno doprovodu.

CBS UK

Konference Historický Ježíš 
Dokončení na str. 4



Začátkem školního roku jsem se
na těchto stránkách zamýšlel nad
stresem, jemuž jsou děti z křesťan-
ských rodin vystaveny v prostředí
ateistické státní školy a kterému
človíček teprve šestiletý sotva
dokáže čelit bez úhony. Vyslovil
jsem údiv, jak nepatrný zájem je v
církvích o možnost zakládání křes-
ťanských škol nebo o vzdělávání
domácí, přestože s obojím je již k
dispozici dostatek zkušeností nejen
zahraničních, ale i domácích, a
odvážil jsem se domněnky, že po
tom, co spolu s totalitou padly pře-
kážky legislativní, hraje tu zřejmě
hlavní roli naše setrvačnost a poho-
dlnost. 
Vzápětí jsem byl ovšem, jak se
ostatně dalo očekávat, z různých
stran tu shovívavě, tu nedůtklivě
napomenut a poučen, že skleníko-
vé prostředí církve je pro budouc-
nost našich dětí možná ještě škodli-
vější než zdravá džungle ateistické
školy, takže by jim stát patrně nej-
větší službu prokázal, kdyby těch
několik desítek církevních škol,
které křesťanům v záchvatu
nemístné útlocitnosti povolil, zase
co nejrychleji zrušil a také domácí

vzdělávání rázně zatrhl, abychom
se z přebujelé roztříštěnosti vzdělá-
vacího procesu vrátili k pěkně jed-
notnému a přehlednému systému
totalitnímu, kde je všechno moud-
rým státem přesně nalajnováno,
neomylně řízeno a bděle kontrolo-
váno.
Školní rok se pomalu chýlí k závě-
ru a další prvňáčci se řadí u zápisu.
Co nám ten rok přinesl? Ve školách
opět přibylo šikany a násilí, autori-
ta pedagogů se dále scvrkává, stále
více jich utíká do jiných profesí,
neboť kdo by si za ten plat chtěl
ničit nervy s nevycválanci, na které
se nesmí ani křivě podívat, o něja-
kém pohlavku, natož zaslouženém
výprasku už vůbec nemluvě?
Nebude asi bez souvislosti, že
zatímco tělesné trestání žáků je
zakázáno, verbálních i fyzických
útoků na učitele stále přibývá.
Marná sláva, účinnější lék na
drzost a vzpurnost, než je biblická
hůl, dosud nikdo vymyslet nedo-
kázal. Tohle už ovšem ani nesmíte
říkat nahlas, aby se vás nesesypali
obhájci dětských práv, že propagu-
jete týrání dětí. Týrat přece smí
pouze děti své spolužáky a učitele.

A aby to náhodou nepřehnaly, nože
a pistole jim u vchodu do školy
sebereme. Ale ovšemže ne školník,
na to se musí nainstalovat detekční
rámy a najmout sekuriťáci, jak to už
funguje na lepších školách v USA
nebo v Německu. Kdysi to nebylo
ani na letištích, dnes to bereme jako
samozřejmost. Vývoj směřuje od
špatného k horšímu, všimli jste si? 
Jan Ámos blahé paměti to vystihl
přesně: Vzdělání je jako sekera -
čím je ostřejší, tím větší škodu
napáchá v rukou nezodpovědných.
Bez mravní výchovy plodí škola
jen schopnější lotry, jakých se tím
spíš nutno obávat. Dokud mravní
výchova, úcta k Bohu a jeho přiká-
záním nebudou ve školních osno-
vách na prvním místě, utíkejte od
takové školy co nejdál! 
Takže, milý tatínku a milá mamin-
ko, dovolte mi závěrem otázku:
jakpak že je to s tou školou, kam
jste zapsali svého prvňáčka? A
copak ty, církvi, děláš pro to, aby
rodiče svým dětem mohli v
dostupném okolí vybrat právě
takovou školu, jakou měl na mysli
náš věhlasný „učitel národů"?

3ET-KJ

Od špatného k horšímu 

Filmař Clint Eastwood zjevně
nečetl Vady kazatelů od Jana
Blahoslava a nenavštěvoval homi-
letické semináře prof. Josefa
Smolíka. Dopustil se totiž ve filmu
Gran Torino jedné ze základních
chyb Blahoslavem popisovaných:
kazatel ještě před vlastním sděle-
ním zatřese publikem natolik, že
pochybnosti a negativní dojmy
takto vzbuzené v posluchači přetr-
vají a zastíní vše ostatní, i radost-
nou zvěst (jež však měla být v
kázání tím hlavním).

Oběť nejvyšší
Co má Eastwoodův poslední film
společného s křesťanstvím? Vnější
kulisy (kostelní scény), výraznou
postavu katolického kněze (ten
komunikuje s hlavním hrdinou o
životě a smrti), a zejména vyvr-
cholení příběhu. Hlavní hrdina,
detroitský veterán z korejské vál-
ky a bývalý dělník z Fordových
závodů Walt Kowalski, se přes
počáteční nevraživost sblíží se
sousedy, asijskými přistěhovalci.
Své nové přátele nakonec po vy-
čerpání jiných prostředků ke zjed-
nání nápravy trvaleji zbaví terori-
zování ze strany místního gangu
až obětí nejvyšší, tj. obětováním
vlastního života. Příslušníci gan-
gu, jež Kowalski vyprovokoval k
tomu, aby jej před svědky zastřeli-
li, putují na více let do vězení,
takže sousedovic rodina bude
moci volně žít... 
Přesněji než jako „velkopáteční"
bychom mohli Kowalského oběť
označit jako „husovskou". 
Jak zdůrazňoval prof. Amedeo
Molnár, byl Jan Hus upálen ve 46
letech, tedy v situaci, kdy již měl
„život za sebou" (průměrná délka
lidského života činila ve středově-
ku 30 let). 
Motiv konce životní cesty je ve
filmu jednak zformulován výslov-
ně, jednak ilustrován tím, že

důchodce vykašlává krev a má
nastoupit do nemocnice. 
Na Kowalského rukou ulpívá
ovšem, vyjádřeno obrazně, i krev
z minulosti. Sebeobětí hledí záro-
veň veterán odčinit svůj dávný
válečný zločin (zastřelení korej-
ského mladíka, který se právě
chtěl vzdát). 
Při tom všem zůstává jeho oběť
čímsi opravdu kristovským, křes-
ťanským. 

Apel na primitivitu
Nosný kristovský/křesťanský zá-
věr je žel přehlušen odlišným
ústředním tónem. Spolu s téma-
tem oběti či spíše pohříchu – zcela
podle varování Jana Blahoslava,
jež vytrvale připomínal prof. Smo-
lík – místo tohoto tématu si divák
z kinosálu odnese dvě nejčastěji
opakovaná slova: „gooks (rákosní-
ci)" a „Pabst" (název piva). Méně
informovaní navíc mohou z filmu
nabýt dojem, že ke křesťanství
nutně patří antisemitismus.
Eastwood se kdesi vyjádřil, že fil-
mem chce zápasit proti rasismu.
To zní hrdě, Kowalského však
pojal jako tradičního polského
katolíka, který pronáší antisemit-
ské vtipy a disponuje nepřebernou
škálou nadávek pro lidi různých
kategorií. K sousedům z asijské
národnosti Hmong („krysičkám",
„barbarům", „šikmookým Číňán-
kům/Chinks", „šikmookým opi-
cím/slopes", „žlutým hlavinkám,
jejichž obsah po výstřelu naráz
vyhřezne ven/zipperheads", „rá-
kosníkům/gooks" atd., atd.) sice
starý rasista postupně vztah najde,
ani v náznaku ale např. nezkori-
guje bodré variace na téma „jew
(po židovsku lichvařit)", jimiž čas-
tuje holiče při každém placení. 
Zde si dovoluji proti Eastwoodovi
namítnout, že bývalý papež Jan
Pavel II, rovněž Polák, prezento-
val – mimo jiné právě ve vztahu 

k židovství – úplně jinou tvář
katolicismu… 

Propagace piva
Nedosti na tom. V milovnících
žalmů bude dlouho doznívat své-
rázná Kowalského náhražka za
„haleluja": „hell-of-fuckin’-luya".
Něco takového by polský katolík 
z úst nevypustil. A katolický kněz
by sotva užíval Boží jméno jako
„bezmyšlenkovitě vyslovované
citoslovce" (srov. Hájek, B.: Nezne-
užiješ jména, ET-KJ 7/2009). Tyto
méně věrohodné, pseudocírkevní
reálie byly zjevně diktovány skry-
tou agendou tvůrce ... Stejně jako
rigidně chlapácké pózy souvisejí
zákonitě s tím, že hlavním pro-
duktem, který je ve filmu „umís-
těn" (čti: skrytě propagován), je
pivo (Pabst Blue Ribbon). Reklama
na pivo bývá zaměřena právě na
cílovou skupinu „alfa samců". Jen
se zeptejme odborníků z reklamní
branže! 
Vyzdvihování xenofobních posto-
jů a kladné navazování na ně je
ovšem se zvěstí evangelia v rozpo-
ru. Nemluvě o tom, že ani jediný 
z rasistických či antisemitských
vý-roků, jež ve filmu při konzu-
maci piva zaznívají, by v samo-
statném, řádně označeném re-
klamním spotu nemohl projít (a to
ani ve formě žertu). 
V tom je Gran Torino dalším
dokladem znepokojivého obecné-
ho jevu: Věci, které by si v samo-
statném reklamním spotu nikdo
nedovolil, „lajstne" si dnes kdekdo
v rámci tzv. umístění produktu!
Logický závěr z toho všeho zní:
méně by bylo více. 
Clint Eastwood si měl vybrat
buďto jedno, nebo druhé: buďto
příběh o oběti s ryze křesťanskými
motivy, nebo propagaci piva.

František Schilla

Oběť, pivo, nenávist

ROBERT DE MONTESQUIOU-FESENSAC

Tys, Pane, sílu svěřil křídlům ptačím,
Do letu milost dal, do srdce něžný vzlet;

Jak lehce odlétám, tak věrně vždy se vracím,
když podaří se mi zlé zimy přetrpět.

Má hnízda věnčí domy, kterým nesou štěstí,
Má pírka ztracená utěsní každý kout;

Roztínám křídly vzduch jak šípy z lidské pěsti,
Jak vymrštěný květ, jenž stačil vykřiknout,

Nad kolébkami bdím a střežím hrobů řady;
Nesnáším plazení, svobodně chci mít rád;

A žhoucí Svatý Duch, jenž holubem byl tady,
Mě v nebi, v hnízdě jasu, přijme jedenkrát.

Modlitba ptačí

(Křesťanství a chlapáctví ve filmu Gran Torino)

Před kostelem za kostelem
Murphyho zákony o církvi „Tomáše Marného z Bludovic" vyšly v
Karmelitánském nakladatelství. Na obalu brožury najdeme jak kněze
předkoncilního, tak postmoderního (viz uvedená ilustrace). Povětšině
zdařilé „aforismy" těží z oblíbených inspirujících předloh a jejich stylu
celkem úspěšně. Jejich původ je evidentně římskokatolický, což ovšem
neznamená, že by namnoze nemohly trefit i prostředí evangelické.
Nejednou jsou dosti prvoplánové, nicméně odráží mentalitu a dění ve
farnosti. Také jsou zároveň výzvou, aby se této úlohy ujal i někdo na
evagelické straně. Závěrem malá ochutnávka.
Murphyho zákon „kárání neviňátek":
Je-li třeba farníky nebo prostopášný svět z kazatelny pokárat, děje se
tomu zásadně tak, že to schytají přítomní za nepřítomné.
Fidelův paradox:
Čím méně podnětného obsahu, tím delší kázání.
Codetův paradox:
Věřící, kterých se konkrétní kázání až tolik netýká, pozorně nasloucha-
jí a jsou jím vyváděni z míry, zatímco ti, jichž se týká, buď neposlou-
chají, nebo řeší otázku, koho se to týká.

- kar

Otevřená
Ano, právě taková by měla v očích mnoha lidí být. Ptáte se kdo?
Společnost. K tématu mě napadá výstižná analogie. Jedna moje spolu-
pracovnice o sobě tvrdí, že je také otevřená. Jinak by to vlastně s námi
křesťany ani nevydržela, kdyby nebyla vůči nám taková. Jenomže
nejsme jediní. Jsou jí blízcí i lidé, co vyznávají buddhismus, zabývají se
lidovým léčitelstvím, psychotronikou, astrologií a nebo dokáží vyzná-
vat úplně všechno najednou. Uvědomuji si, že možná u ní působím jako
omezenec, když podobný postoj nezaujímám.
Kladu si však otázku: "Jak je to možné, že naše společnost dokáže být
otevřená?" Cožpak kolem sebe nevidíme projevy rasové nesnášenlivos-
ti, netolerance, násilí, diskriminace? Domnívám se, že v oblasti duchov-
ní je tomu tak proto, že se to vlastně lidí moc netýká. Často je jim jedno,
kdo si co myslí. Hlavně, aby se nejednalo o fanatiky, co radí druhým,
jací by měli být. Otevřenost totiž platí jen do té doby, dokud člověk
nepodlehne nějakému filosofickému nebo náboženskému systému
natolik, aby mu určoval, jak se má chovat.
Podle mého názoru, je dnešní doba příležitostí "být příkladem".
Představme si, jak to působí, když má věřící člověk srovnané názory v
hlavě, drží se Božích Pravd a navíc podle nich žije. "Právě proto tedy
vynaložte všechno úsilí a připojte ke své víře ctnost, ke ctnosti pozná-
ní..." (2Pt 1:5)

Ivo Kraus
monteko@wo.cz



Preambule Lisabonské smlouvy o
EU se odvolává na inspiraci evrop-
ským kulturním, náboženským a
humanistickým odkazem. Pak se
však vrací k tématu až v následné
Smlouvě o fungování EU, kde v
článku 10 vyhlašuje boj jakékoliv
náboženské diskriminaci a v článku
19 k tomu uvažuje i případná mi-
mořádná opatření.
Důležitý je článek 17. Unie v něm
uznává postavení, které podle vnit-
rostátního práva mají církve a nábo-
ženská sdružení či společenství v
jednotlivých členských státech, a
nedotýká se jich. Stejným způso-
bem ovšem uznává postavení, které
podle vnitrostátního práva mají i
nekonfesní organizace. A zavazuje
se udržovat otevřený, transparentní
a pravidelný dialog s těmito círk-
vemi a organizacemi, přičemž
uznává jejich identitu a osobitý pří-
nos. Výslovně o křesťanství se však
Lisabonská smlouva nikde nezmi-
ňuje. Pak již jde jen o článek 13,

podle něhož je Unie ochotna pro
zacházení se zvířaty brát ohled na
zvyklosti spojené s náboženskými
předpisy.
Pokud bychom chtěli srovnávat
náboženství se sportem, pak může-
me sportu trochu závidět. Unie
chce sportovní činnost jednotlivých
členských států nejen podporovat,
koordinovat a doplňovat jak jí to
ukládá čl.6 Smlouvy o fungování
EU, ale bude sport podle čl. 165 i
sama přímo a záměrně podporovat,
a to vzhledem k jeho společenské a
výchovné funkci. 
Krom toho bude Unie dbát i na roz-
voj evropského rozměru sportu
podporou spravedlivého a otevře-
ného sportovního soutěžení a spo-
lupráce mezi subjekty odpovědný-
mi za sport, a bude chránit fyzickou
a mravní integritu sportovců, ob-
zvláště mladých. Konečně budou
Unie a členské státy podporovat
spolupráci v oblasti vzdělávání a
sportu se třetími zeměmi a s pří-

slušnými mezinárodními organiza-
cemi, zejména s Radou Evropy. 
Ať již tak nebo onak, křesťanské
církve mohou v EU podle Lisabonu
počítat se zastáním,- o jeho váze a
životadárnosti by si však neměly
vytvářet přílišné iluse. Přímou pod-
poru náboženství ani církví (jako
například sportu), EU nijak nepřed-
pokládá.
Samostatnou zajímavostí z euro-
církevního pohledu je okolnost, že
Vatikán, coby formální evropský
stát, není členem EU. Asi by se v ní,
jakožto útvar principiálně feudální,
odmítající demokracii i princip
občanské rovnosti, příliš vyjímal.
Navíc pak obě instituce, i když si
věcně nerovné, jsou si ideově kon-
kurenční, obě s nároky „císařský-
mi". Přičemž Vatikán navíc operuje
se svým sebepochopením globál-
ním, které se staví nadřazeno pou-
hému kontinentálnímu EU.

Ilja Herold, 
iherold@upcmail.cz

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 kratší 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
Součásti 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,
sekretariát, 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

Lisabonská smlouva, 
církve a náboženství

Inzerce
SENIORÁT VÝCHODOMORAVSKÝ

Českobratrská církev evangelická

HODONÍN, Ne 9.00
Husova 6, k Jana Tomešková

HOŠŤÁLKOVÁ U VSETÍNA,  Ne 10.00
Hošťálková u Vsetína č. 23, f Petr
Maláč

HRUBÁ VRBKA A
VELKÁ NAD VELIČKOU, 
Velká nad Vel. Ne 8.30 
Hrubá Vrbka 117, Ne 10.00 
f. Mojmír Blažek

HUSLENKY, Ne 10.00
Huslenky 439, f Jiří Palán

JABLŮNKA, Ne 9.00
Jablůnka č.45, k Dušan Tajzler

JASENNÁ, Ne 8.45
Jasenná č.108,  f Radimila Včelná

JAVORNÍK NAD VELIČKOU, Ne 10.00
Javorník nad Veličkou č.111
f Josef Hurta

KATEŘINICE, Ne 9.00
Kateřinice č.226 , F Pavel Šebesta

KYJOV, Ne 9.30
Dobrovského 511, f Dan Petříček

LESKOVEC, Ne 9.00
Leskovec č.156,  f Libor Špaček

POZDĚCHOV, Ne 8.45
Pozděchov č.121,  f Vlastimil Kovář

PRUSINOVICE, Ne 10.00
Přerovská 174, f Leoš Mach

PRŽNO, Ne 10.00
Pržno č.32, f Daniel Heller

RATIBOŘ U VSETÍNA, Ne 9.30
Ratiboř u Vsetína č.221, f Pavla
Hudcová

RUSAVA, Ne 8.30
Rusava č.28, f Ludvík Svoboda

RŮŽŤKA, Ne 10.00
Růžťka č.138 f Martin Fér

STŘÍTĚŽ NAD BEČVOU, Ne 9.30
Střítěž nad Bečvou č.120, adm Hynek
Tkadleček

UHERSKÉ HRADIŠTĚ, Ne 10.00
Jana Blahoslava 419, f Marek Váňa

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ,  Ne 9.30
Blahoslavova 430/3,  adm Martin Fér

VELKÁ LHOTA,  Ne 9.30
Velká Lhota č.30 f Jan Kupka

VIZOVICE, Ne 8.45
Palackého nám. 364,  f Jiří Malý

VSETÍN (DOLNÍ SBOR), Ne 9.30
Palackého 153,  f Bronislav Czudek

VSETÍN (HORNÍ SBOR), Ne 9.30
Palackého 156, f Jiřina Kovařová

ZÁDVEŘICE – RAKOVÁ, Ne 8.45
Zádveřice č.139,  f Miloš Vavrečka

ZLÍN, 9.30
Slovenská 3063, f Petr Pivoňka

Bratrská jednota baptistů

KROMĚŘÍŽ, Ne 9.00
Moravcova 430/16, k Alois Klepáček

VSETÍN, Ne 9.30
Rokytnice 273, s Petr Mrázek

ZLÍN, Ne 9.30
Hluboká 1343/27, k Marek Titěra

UHERSKÉ HRADIŠTĚ, Ne 14.00
Blahoslavova 419, k Pavel Novosad

není na dně.
Příměří s Izraelem, které oficiálně
trvalo od poloviny června do polo-
viny prosince 2008, využil Hamás k
tomu, aby rozšířil dolet svých raket
z 20 na 40 kilometrů. Izraelci dnes
svým vůdcům vyčítají, že nejen ne-
chali na holičkách své vlastní obyva-
telstvo žijící v příhraniční oblasti s
Pásmem Gazy, ale také svou laxnos-
tí umožnili, aby se Hamás v Gaze
etabloval. Mimochodem, „příměří"
v režii Hamásu vypadá tak, že
během druhé poloviny roku 2008
dopadlo na izraelské území „jen"
234 raket Kásam a 185 minometných
granátů.
Ostřelování raketami z území, které
nechcete zcela ovládnout, nemůžete
nikdy zcela zabránit. To prokázala
druhá libanonská válka. Proto mi-
nistr obrany Barak prohlásil pře-
dem: „Nejde o to odejmout Hamásu
schopnost střílet rakety. Jde o to vzít
jim k ostřelování Izraele motivaci."
Zda bylo tohoto cíle operace „Lité
olovo" skutečně dosaženo, se ukáže
v následujících letech.
Izrael rozhodně neměl v úmyslu
svrhnout vládu Hamásu v Pásmu
Gazy. Palestinci si již dnes myslí, že
palestinský prezident Abbás není
nic jiného než diktátor z milosti Iz-
raele. Na izraelské straně jsou záro-
veň příliš čerstvé vzpomínky na
dobu, kdy vyjednával s Jásirem Ara-
fatem a současně musel snášet tero-
ristické útoky, protože palestinský
partner tvrdil, že nemá extrémisty
pod kontrolou. Z izraelského pohle-
du je lepší „Hamastán", jejž lze volat
k odpovědnosti jako celek, než Ara-
fatův model.
Hamás tedy zůstává palestinským
vnitřním problémem. V palestinské
společnosti to vskutku kvasí. To
ukazuje především fakt, že tato vál-

ka mezi Izraelem a Araby, byla prv-
ní, o které se mezi Palestinci otevře-
ně diskutovalo. Palestinský ministr
sociálních věcí Habaš z Fatáhu obvi-
ňuje Hamás, že si během izraelské
ofenzívy vyřizoval účty se svými
politickými soupeři. V té době bylo
prý Hamásem zastřeleno 19 Pale-
stinců a více než šedesáti byla roz-
střílena kolena.
Pozoruhodná z hlediska dlouhodo-
bého hodnocení této izraelsko-pales-
tinské bitvy je také zdrženlivost
Arabské ligy, postoj Egypta a rozdě-
lení v islámském světě. Samozřejmě
se nadává na „Židy" a odsuzují se
jejich masakry. Nicméně je zajímavé,
že někdy to vypadá, jako by nená-
vist vůči Hamásu a strach před „šíit-
ským půlměsícem" (Írán-Sýrie-Liba-
non-Hizballáh) byly větší než zlost
na Izrael. V osobních rozhovorech
dokonce prosvítá zadostiučinění, že
„sionisti" vykázali mocenské chout-
ky prezidenta z Teheránu do patřič-
ných mezí.
A ještě jedna událost ukazuje, že
výsledky a důsledky operace „Lité
olovo" musíme hodnotit z dlouho-
dobější perspektivy, kterou dnes
ještě nemáme. Sekulární Turecko
bývalo tradičně jedním z nejspoleh-
livějších spojenců Izraele. Ale kvasí
to také na Bosporu. Na ulicích
Istanbulu se nabízí vojenská výzbroj
a verbuje se k solidaritě s trpícími
bratry v Gaze. Anglicky psaný list
Hürriyet uvádí, že jistý Israil Kesler
z Köse u Černého moře si chce změ-
nit jméno „kvůli masakrům mých
muslimských bratří v Palestině".
Tento muž, kterého otec pojmenoval
podle proroka Yakouba, se už nebu-
de jmenovat „Israil", nýbrž „Mu-
hammet Ali". Ve stejném vydání
listu Hürriyet prohlašuje liberální
komentátor Burak Bekdil, že Izrael
„obnažil milostný vztah mezi před-

sedou turecké vlády Recepem
Tayyipem Erdoganem a Hamásem".
Avšak místo aby se do této aliance
pustil, Bekdil píše svému premiérovi
jako věnování do památníku: „Není
chyba být (politickým) vojákem islá-
mu. Je jen strašně nepoctivé být
vojákem islámu a popírat to." Střet-
nutí mezi Izraelem a Hamásem ještě
zdaleka není u konce. A důsledky
této války budou ještě dlouho znát, a
to i v Evropě.

© Johannes Gerloff,
Křesťanský mediální svaz KEP

překlad: Mojmír Kallus
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Bohoslužby

Co přinesla válka v Gaze?

MISIJNÍ ODBOR KOSTNICKÉ JEDNOTY A
BETH-SHALOM, HAIFA zvou na pod-
zimní zájezd do IZRAELE koncem
října, začátkem listopadu, spojený s
návštěvou některých míst v Jordán-
sku (hora Nebo, Jereš, skalní město
Petra). Pro ty, kdo už Jordánsko nav-
štívili, je možné zůstat v Eilatu za sní-
ženou cenu zájezdu.
Večery jsou věnované setkáním s
arabskými a židovskými věřícími a
studiu biblických proroctví. Jako
vynikající průvodce Izraelem a výkla-
dem proroctví slouží Fredi Winkler.
Informace a přihlášky:
Ludmila Hallerová, Ve Vilách 7, 140
00 PRAHA 4 – Michle
Tel.: 242 428 814; 774 572 671
email: hallerova@volny.cz 

* * *
Připomínáme seminář křesťanské
psychiatrie a pastorace koncem září v
Litoměřicích, pořádaný ve spolupráci
s Domem křesťanské pomoci Bethel.
Lektorky opět Heidi Schenker a Anita
ze Švýcarska. Budeme se zabývat
otázkou strachu a jeho zvládnutím. 
Literatura: Neil T.Anderson, Rich
Miller: Osvobozen od strachu
Přihlášky: dkpbethel@telecom.cz 

* * *
AKADEMICKÁ FARNOST U NEJSV. SAL-
VÁTORA A EKOLOGICKÁ SEKCE ČESKÉ
KŘESŤANSKÉ AKADEMIE zvou na úterý
21. dubna 2009 do kostela Nejsv.
Salvátora na Starém Městě Pražském
(u Karlova mostu) k účasti na ekume-
nické bohoslužbě ke Dni Země. Boho-
služba začíná v 19 hodin a po ní cca
od 20 hodin bude v sakristii kostela
následovat diskuse.

JNe

Pozvánky

Poznávací zájezd do Izraele. Ve dnech 13.-23 září 2009 se koná ekumenický
poznávací zájezd do Izraele. Přenocování v hotelech v Jeruzalémě a v Haifě
a přes den cesty autobusem za poznáváním biblických míst. Místním prů-
vodcem bude Fredi Winkler, jehož výklad v němčině bude překládán do češ-
tiny. Cena: 11.000 Kč za letenky a 1.05 USD za služby v místě. V ceně je vše,
tedy ubytování s polopenzí, autobus, všechny vstupy a služby průvodce.
Zveme vás k účasti. Dotazy nebo přihlášky možno poslat na adresu:
Manželé Mikuláš + Anita Zoubkovi, Žižkova 1161/27, 358 01 Kraslice, tele-
fon: 352 696 085 nebo 352 687 427, mail: mikulas.zoubek@seznam.cz. 
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