
VZTAH SYNA A OTCE

„VŠECHNO JE MI DÁNO OD MÉHO
OTCE, A NIKDO NEZNÁ SYNA NEŽ
OTEC, ANI OTCE NEZNÁ NIKDO NEŽ

SYN – A TEN KOMU BY TO SYN CHTĚL
ZJEVIT."

MATOUŠ 11, 27:

Pán Ježíš vystupuje jako zplnomoc-
něný Syn svého nebeského Otce.
Otec mu všechno daroval. Tím slo-
vem „všechno" evangelista Matouš
myslí na moc Ježíše odpouštět hří-
chy, moc nad přírodou, moc uzdra-
vovat nemoci, křísit mrtvé a učit
jako ten, kdo má moc. Otec a Syn
jsou v důvěrném vztahu lásky a
poznání. Syn poslušně plní vůli
svého Otce. Evangelista nám chce
ukázat hlubokou provázanost a
jednotu mezi Otcem a Synem. Jde o
jedinečný vztah. Také člověk touží
poznat Boha, touží po vztahu s Bo-
hem. V současné době v naší zemi i

v Evropě roste zájem o duchovno.
Ježíš je vnímán jen jako jedna z na-
bídek na dnešní pestrém nábožen-
ském trhu. Pán Ježíš ale o sobě říká,
že je jediný, kdo zjevuje Boha Otce.
Svým životem - slovy a skutky nám
lidem ukázal, jaký je Bůh. Zjevil
Boha, který miluje člověka tak vel-
mi, že neváhá poslat na svět svého
jediného Syna. Proto není žádná
jiná cesta k Bohu Otci než skrze
Syna. Poznání Boha je dar, který
dává člověku sám Syn. Ježíš je jedi-
ný, který zná svého Otce, proto je-
ho svědectví o něm je pravdivé a
věrné. My, kteří známe Syna osla-
vujme jej a chvalme se srdcem
plným vděčnosti a radosti!

Michal Petratur, 
kazatel Sboru BJB v Blansku
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Poselství k neděli Cantate

Zjistěte se mnou příčinu úpadku,
který v reformaci propukl naplno
po několika stoletích, ale byl v ní
tiše přítomen od samého začátku,
už v 16. století. To ovšem mluvíme
o světové reformaci, v jejímž čele
stál v Německu mnich Martin
Luther a ve Švýcarsku církevní
právník a teolog Jan Calvin. Zasáh-
la značnou část Evropy. Sáhnu
hlouběji a připomenu vám tu
nejmenší evangelickou církev v Če-
chách, ale teologicky a kulturně nej-
významnější, Jednotu Českých
Bratří zákona Kristova, která se
navzdory svému dočasnému pří-
klonu k luterské a pak kalvínské
reformaci vyhnula úpadku, jenž
postihl velké reformační církve.
Zmiňuji tuto nejmenší církev proto,
že by její opomenutí zkreslilo obraz
náboženské situace v Čechách,
neboť hrála významnou úlohu v
teologické diskusi, které se účastni-
la většinová církev husitská a řím-
skokatolická. Zmíněná Jednota se jí
účastnila, pokud jí to politické
poměry dovolily. Její dějiny fyzické
a teologické skončily předčasně
roku 1620 zásahem mocností dlou-
ho spolčených trůnem a oltářem,
církev římskokatolická a český stát.
Jednota zůstala omezena na český
prostor. Spojuji s ní dvojí škodu:
škoda, že velké církve evropské
nedbaly jejího kritického hlasu a
znovu škoda, že nemohla zasáh-
nout do teologické diskuse v bu-
doucnosti: byla vyhnána. Její ostat-
ky se vystěhovaly do Saska, kde
podlehly tamním vlivům a stěží
mohly navázat na teologický odkaz
Jednoty. Toho se chopily různé
evangelické církve doma, až i Čes-
kobratrská církev evangelická na-
lezla v její teologii podnětné pozná-
ní Boží pravdy (Amedeo Molnár).
Dosud jsme chodili kolem zmiňo-

vaného úpadku, o němž jsme
řekli, že byl reformaci přítomen
od počátku, jako kolem horké
kaše. Už tedy po úvahách ne
zcela zbytečných, povězme, v
čem má reformace nedostatek a
pojmenujme jej: nedokončené
dílo. Reformaci se podařilo na-
hradit vztah zbožného člověka k
církvi vztahem k Bibli. Návrat k
prvotnímu křesťanství viděla v
upřednostnění Bible před církví.
Je to nahrubo řečeno, ale je to tak:
Bible má přednost před církví. To
bylo tehdy nové a zcela revoluč-
ní. Všechno dění v církvi, všech-
ny řády, liturgie a vyučování se
obracejí k Bibli. Nedokončená je
tato reformace v tom, že nepo-
kročila dál, ke Kristu, k osobní-
mu vztahu k němu, jak to evan-
gelia požadují. V evangelické círk-
vi je to stále nedostatek. 
Tento úpadek dějiny potvrzují. V
poreformační době evangelické
církve sklouzly do ortodoxie
(pravověří), která položila důraz
na správnost slov a vět, jimiž se
věřící naučili vyznávat svou víru.
Dnes snad každý konfirmand ví,
že víra v Krista je něco jiného než

naučit se několik vět z katechis-
mu. Ortodoxie se brzy dočkala
kritiky, nastoupil pietismus s dů-
razem na osobní zbožnost, na
vnitřní, citový vztah ke Kristu. V
církvi se však neprosadil. Orto-
doxie i pietismus našly jiného
kritika, který byl vlastně jejich
pokračovatelem - liberalismus.
Ten snížil význam Starého záko-
na pro křesťanskou víru a z No-
vého zákona přijal je to, co se mu
jevilo dobré, slušné, spravedlivé
a poctivé. Vyzýval k svobodné-
mu myšlení a pak k činění. Svůj
volný vztah k Bibli projevil tím,
že nehledal a nenalezl v ní zjeve-
ní Boží. Vykonal také něco dobré-
ho, důrazem na svobodné myšle-
ní připravil cestu tak zvané dia-
lektické teologii, která čte Bibli s
nejhlubší vážností, jedině v ní na-
lézá Boží zjevení, stopy živého
Boha. Představuje nám Ježíše
Krista, jediného Spasitele všech
lidí, pokud si dáme říct a uvě-
říme. 
Dialektická teologie správně a co
nejostřeji odsoudila liberalismus,
jenž jako jed otrávil celé generace

„Stop antisemitismu a neonacismu" – tak zní podtitul Pražské
výzvy, která byla zveřejněna v neděli 19. dubna na veřejném shro-
máždění „Všichni jsme lidi" ve Valdštejnské zahradě. Je adreso-
vána Organizaci spojených národů, národním vládám a parlamen-
tům v Evropě a evropským institucím.
Na alarmující nárůst antisemitismu ve světě reagují signatáři
Pražské výzvy „Stop antisemitismu a neonacismu", mezi něž patří
i předseda Senátu Přemysl Sobotka, europoslankyně Jana
Hybášková, poslanci Cyril Svoboda a Hana Orgoníková či předse-
da Ekumenické rady církví Pavel Černý. Výzva apeluje na politic-
ké představitele a instituce, aby přešli od slov k činům. Jejími
adresáty proto jsou OSN, národní vlády a parlamenty v Evropě a
evropské instituce.
Dokument obsahuje pět požadavků. Žádá OSN, aby pozastavila
členství Íránské islámské republice a soudila její představitele
podle mezinárodního práva za opakované podněcování ke genoci-
dě. Vyzývá vlády, parlamenty a evropské instituce, aby přijaly
sankce, které Íránu znemožní vyvinout jaderné zbraně, a aby neu-
držovaly žádné styky s hnutími, která odmítají uznat právo
Izraele na existenci. Dále vyzývá zástupce členských států EU a
nevládních organizací, aby se jednoznačně distancovali od démo-
nizace Izraele na plánované konferenci OSN o rasismu v Ženevě.
Nakonec výzva apeluje „na nevládní organizace a média, aby se
důsledně řídila zásadami profesní etiky, nepodílela se na šíření
protižidovských předsudků a morálně je odsoudila".
Text Pražské výzvy přečetl v neděli 19. dubna 2009 předseda
Senátu Přemysl Sobotka před více než 600 účastníky veřejného
shromáždění „Všichni jsme lidi". Tím byla odstartována podpiso-
vá kampaň, po jejímž ukončení bude Pražská výzva zaslána gene-
rálnímu tajemníkovi OSN Ban Ki-moonovi. Výzvu už na místě
podepsaly desítky občanů. 
K výzvě je možné přihlásit se také na internetu vyplněním formu-
láře na stránce 

http://www.vsichnijsmelidi.cz/

Pražská výzva 
bude zaslána 

generálnímu tajemníkovi OSN

Úvaha snová, ale uvážlivá

Kuriózní zprávu z Gruzie přináší
britský anglikánský týdeník The
Church Times ze dne 3. dubna
2009: 
Ilja II., patriarcha gruzínské pra-
voslavné církve, způsobil prudký
nárůst porodnosti v Gruzii. Před
dvěma lety totiž v reakci na stag-
naci gruzínské populace přislíbil,

že pokřtí každé další dítě naroze-
né rodičům, kteří už mají dvě
nebo více dětí. V roce 2008 vzrost-
la v důsledku toho porodnost v
Gruzii meziročně o 20 % (narodilo
se 57000 dětí, zatímco v roce 2007
jenom 48000).

František Schilla
f.schilla@volny.cz

Křest, „protekce", porodnost

AKTUALITA

Pochod proti antisemitismu v Praze

Dokončení na str. 4

(Ze života křesťanů v Gruzii)
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PROBĚHL 9. ROČNÍK ČESKÉHO POCHODU PRO ŽIVOT
Praha (Christnet). 28. března prošel centrem Prahy již devátý český
Pochod pro život, aby tak připomněl, že i za poslední rok bylo v ČR
usmrceno umělým potratem více než 25 000 počatých dětí.  V letošním
roce se organizátoři z občanského sdružení Hnutí Pro život ČR rozhod-
li uskutečnit průvod spíše ve formě kajících modliteb za ty, kteří jsou
potratem zraněni a za zabité nenarozené děti, než jako klasickou
demonstraci.
Pochod začal ve 13:00 Mší sv. v dominikánském kostele sv. Jiljí, který už
definitivně přestává stačit rostoucímu počtu účastníků (že se bez větších
problémů podařilo uskutečnit svaté příjímání byl malý logistický
zázrak). Součástí Mše bylo i přijetí do Společenství čistých srdcí. Po Mši
průvod, jehož účastníci nesli bílé kříže, prošel za modliteb a zpěvu
nábožných písní po trase sv. Jiljí-Staroměstské náměstí-Václavské
náměstí, na kterém byl v 16:00 ukončen.
Počet účastníků jistě dosáhl čtyřciferných rozměrů, Hnutí Pro život
odhaduje jejich počet na asi 1500, čeští novináři jsou tradičně podstatně
skeptičtější a mluví/píšou asi o tisícovce. Účastnilo se ho mnoho mla-
dých lidí a rodin s dětmi, jakož i řeholnic a kněží. Ze známějších osob-
ností se pochodu zúčastnili například Radomír Malý, Roman Joch či
Libor Halík.

www,christnet.cz

I BISKUP MŮŽE UVĚŘIT", ZAZNĚLO V LITOMĚŘICKÉ REZIDENCI
Litoměřice (ČBK). " V úterý 31.3.2009 se konalo v rezidenci litoměřické-
ho biskupa ekumenické setkání s představiteli církví působících v
severních Čechách.
Biskup Jan Baxant pozval do své rezidence představitele nekatolických
církví, kteří se již čtyři desítky let pravidelně setkávají v Litoměřicích,
aby navázal na tuto dlouhou tradici vzájemných dobrých vztahů a mohl
s nimi pohovořil o nových perspektivách a další spolupráci.
Sešli se zde zástupci Církve československé husitské, Českobratrské
církve evangelické, Evangelické církve metodistické, Svobodného evan-
gelikálního společenství ICHTHYS, Bratrské jednoty baptistů, Církve
adventistů sedmého dne a Římskokatolické církve.
Zástupci církví seznámili litoměřického biskupa se svými aktivitami a
zavzpomínali na dlouholeté kontakty ještě z dob, kdy byl v Lito-měři-
cích Kněžský seminář a také Teologický konvikt. Ocenili kvalitní pří-
stup představených seminářů, jejichž usilovná práce na poli ekumenic-
kých vztahů přinesla mnoho porozumění a duchovních plodů.
Libuše Mikušková, farářka Církve československé husitské, zavzpomí-
nala na svého tatínka, biskupa zmíněné církve. Když byl na ulici oslo-
ven příslušníky sekty, a na jejich argumenty uvedl, že je biskupem,
dostal odpověď: "To nevadí, i biskup může uvěřit."
Na závěr setkání, kdy přítomní pohovořili o pastoračních a evangeli-
začních možnostech v severočeském regionu, přijali od biskupa Jana
Baxanta přání i požehnání k nastávajícím ústředním křesťanským svát-
kům.

http://tisk.cirkev.cz 

K BRNĚNSKÉ NOCI KOSTELŮ SE PŘIPOJILA PLZEŇ
Brno (ČBK). K Noci kostelů, která letos poprvé proběhne v jihomorav-
ské metropoli, resp. v České republice, v pátek 29.5., se připojil první
zájemce z Čech. Se svým programem se zapojí katedrála sv. Bartoloměje
v Plzni a další plzeňské kostely: kostel Nanebevzetí Panny Marie, kos-
tel sv. Jana Nepomuckého a kostel Panny Marie Růžencové.
Z původních dvanácti objektů se Noc kostelů 2009 do této chvíle roz-
rostla na dvacet sedm kostelů a modliteben  v Brně, ale i v dalších mís-
tech brněnské diecéze - v Třebíči, Adamově, Velkých Pavlovicích a
Letonicích. Nově se připojily také  čtyři chrámy v Plzni.
Projekt Noc kostelů nabídne široké veřejnosti poprvé na jaře roku 2009
možnost navštívit kostely a modlitebny a poznat nejen jejich kulturní
hodnotu, ale také se seznámit s křesťanstvím prostřednictvím hudby,
výtvarného umění, divadelního představení či setkání. Noc kostelů je
ekumenický projekt, sdružuje kostely a modlitebny šesti křesťanských
církví (Římskokatolická církev, Pravoslavná církev, Církev bratrská,
Církev československá husitská, Českobratrská církev evangelická a
Bratrská jednota baptistů).

Přeložit byť jen část Bible z původ-
ních jazyků není snadnou záležitos-
tí. Pokoušeli se o to mnozí, ale ne
všichni dosáhli cíle. Překladů celé
Bible do českého jazyka není dosta-
tek. Osvědčená Kralická Bible je pro
současného člověka již silně nesro-
zumitelná. Dokonce i Český ekume-
nický překlad bývá některým lidem
málo srozumitelný. Jistě se na tom
podepisují kulturní a společenské
změny a rychlý vývoj jazyka. Sku-
pina překladatelů, která během pat-
nácti let dokončila překlad biblické-
ho kánonu – všech 66 knih pod ná-
zvem Bible21, které od reformace
přijímají evangelické církve, je úžas-
ný úspěch. Založená nadace byla
schopna překladatelskou práci nejen
financovat, ale také zajistit korektury
a Písmo svaté vytisknout.
Žádný překlad na světě není doko-
nalý. Každý překlad je do jisté míry
i výkladem a odráží pochopení
původních textů překladateli. Je
pravdou, že překladatelská práce se
výrazně zpřesnila, protože je dnes k
dispozici mnoho rukopisů Bible a
také jsou elektronicky k dispozici
vynikající pomůcky (slovníky, en-
cyklopedie, komentáře, stovky pře-
kladů do jiných jazyků, různé jazy-
kové analýzy apod.). Dnes už prak-
ticky nelze překládat bez pomoci
počítače, aby bylo možné pojmout a
utřídit tisíce informací a překladatel-
ských variant. 
Bible21 byla právě o letošních Veli-
konocích vytištěna a jak se zdá, oka-
mžitě si získala mnoho příznivců.
Překlad vykazuje snahu o přesnost a
zároveň o čtivost. Profesionální
umělci – herci vyzkoušeli v předve-
čer velikonočních svátků veřejné
čtení v Betlémské kapli. Byl to úžas-
ný zážitek. Nový překlad mluvil
živě a názorně. Stovky lidí to mohou
dosvědčit. Ve více než 60 městech
ČR se konala přes Velikonoce prů-
běžná čtení Bible v novém překladu.
Vystřídaly se stovky lidí z různých
církví a často se připojili i představi-
telé měst. Prodaly se tisíce výtisků a
nadace Bible21 nestačí vyřizovat
nové objednávky. Mnoho lidí proje-
vilo nový zájem o Bibli a čte ji. 
Každý překlad musí také projít i
odbornou kritikou a také se testovat
v bohoslužebném použití a biblic-
kém studiu. Je třeba vyzkoušet jeho
srozumitelnost pro věřící i nevěřící a
teprve z určitého odstupu provést
objektivnější hodnocení. 

V této souvislosti je velmi překvapu-
jící prohlášení vydané ze sekretariá-
tu České biskupské konference Řím-
skokatolické církve. Překladu je vy-
týkáno, že Bibli zkrátil o sedm knih.
To je problematická námitka, proto-
že církve vzešlé z reformace použí-
vají již 500 let šedesát šest kanonic-
kých knih a oněch sedm a několik
drobných dodatků k dalším kni-
hám, označují za apokryfní nebo
deuterokanonické. Tyto knihy totiž
nejsou obsaženy v hebrejském káno-
nu sestaveném synodou v Jamnii v
roce 90 po Kr. Do seznamu byly za-
hrnuty na základě řeckých a latin-
ských překladů. V pravoslavné tra-
dici jsou označeny jako nekanonic-
ké. Mimochodem nadace Bible21
počítá také s překladem těchto vzác-
ných knih, aby překlad byl naprosto
kompletní. Čtenářům Bible je zná-
mo, že také Česká biblická společ-
nost od samých počátků tiskne para-
lelně Český ekumenický překlad ve
variantě striktně kanonické a ve va-
riantě doplněné o deuterokanonické
knihy. 
Další námitkou ČBK je, že jméno
matky Páně není vytisknuto jako
Maria, ale jako Marie. Myslím, že je
jasné, že jde o prosté počeštění
jména, tak jako například u jména
Ježíš, kde také neužíváme původní
hebrejské Jehošua či řecké Iesous. 
Také samotné pokusy o zrýmování
některých poetických částí Bible
nemusí být samy o sobě špatné a je
třeba je zhodnotit až na základě kva-
lity překladu a praktického používá-
ní. Překlad Bible21 si nedělá nárok
na bezchybnost a určitě bude třeba,
tak jako ostatně u každého překla-
du, některá vyjádření revidovat. Na
druhou stranu je snaha o převedení
Bible do dnešní řeči důležitým
činem, který zpřístupňuje Písmo
svaté i lidem, kteří nevyrostli v křes-

ťanském prostředí. Každý poctivý
pokus o inkulturaci Božího slova je
potřebný a také zpřístupnění překla-
du na perfektně uspořádaném inter-
netu je velkým darem dnešním čte-
nářům. Velmi přínosná je také mož-
nost stahování Bible21 v audio for-
mátu mp3, což umožňuje poslou-
chat kvalitně namluvené Boží slovo
kdekoli na cestách, při odpočinku a
osobním ztišení. Jistě tuto možnost
budou využívat také nevidomí
zájemci o tento text. Nakonec nelze
než souhlasit s přístupem katolické
biskupské synody, která se v říjnu
2008 konala v Římě a která tak vel-
koryse a jasně podtrhla důležitost
snah o šíření Božího slova všemi
způsoby:
„Slovo Boží – abychom použili důležitý
pavlovský obraz – není připoutáno (srov.
2Tm 2,9) k jedné kultuře; naopak, touží
překročit hranice, a právě apoštol Pavel
byl mimořádným nositelem inkulturace
biblického poselství v nových kulturních
souřadnicích. K tomu je církev po-volá-
na i dnes prostřednictvím citlivého,
avšak potřebného procesu, který získal
silný impulz od učitelského úřadu pape-
že Benedikta XVI. Církev má nechat
proniknout slovo Boží do mnohotvár-
nosti kultur a vyjádřit ho podle jejich ja-
zyků, pojetí, symbolů a náboženské tra-
dice. Musí však být stále schopná ucho-
vávat ryzí podstatu jeho obsahu, bdít
nad riziky degenerace a kontrolovat je. 
Církev tedy musí nechat zazářit hodno-
ty, které Boží slovo nabízí jiným kultu-
rám, takovým způsobem, aby byly očiš-
těné a zúrodněné. Jak řekl Jan Pavel II.
biskupům v Keni během své cesty do
Afriky v roce 1980, „inkulturace bude
skutečně odleskem vtělení Slova, bude-li
kultura, proměněná a obnovená evange-
liem, vytvářet ve své vlastní tradici ori-
ginální podoby života, obřadů a křesťan-
ského myšlení."
Lze si jen přát, aby všechny pokusy
o inkulturaci biblického poselství v
českém jazyce stály ve službách
evangelia a nebyly stavěny proti
sobě. Jistě i Jeruzalémská Bible jako
překlad propagovaný zmíněným
stanoviskem ČBK z 9.4., bude víta-
ným pomocníkem a nositelem vzác-
ného obsahu, který není snadné lid-
skými slovy uchopit. Nakonec litera
je cestou ke Slovu – Ježíši Kristu –
Mesiáši - který sám je středem Písem
svatých. Každý čtenář také potřebu-
je iluminaci Duchem svatý, aby mu
litera nebyla ke smrti, ale k životu.

Pavel Černý

Trochu humoru 
do vlastních řad

Z církví doma i ve světě Rozhovor o novém překladu - Bibli21

Evangelický křesťan – radostný
křesťan. O letošních Velikonocích
jsem si uvědomil jak významově
bohatý název nese tento týdeník a
jak povzbudivé, ale i zavazující
pojmenování neseme my evangelič-
tí křesťané, neboť základem pojme-
nování je evangelium – radostná
zvěst, radostná zpráva, dobré posel-
ství o Kristu ukřižovaném a zmrt-
výchvstalém, což může být pro
někoho pohoršením, ale věřícím je
Boží moc ke spasení, radost nevý-
slovná, vznešená a oslavená. (1 Pt
1,8 )
Kristus žije, radostně vyznáváme o
Neděli vzkříšení a opakujeme s ap.
Pavlem – naše víra není marná a
naše zvěst není klamná. Takto jasně,
opravdově a osobně prožité veliko-
noce jsou největší silou naší společné
radosti."Vy jste toho svědky" ( L
24,48 ) Tato slova slyšeli učedlníci od

vzkříšeného Krista. I nás vzkříšený
Kristus posílá do celého světa zvě-
stovat všem velikou radost vzkříše-
ní. Pro nás celý svět může znamenat
třeba naši rodinu, naše spolupracov-
níky. Málokdy se setkám s nějakým
posměchem, spíše s neznalostí a i s
jistým zájmem, možná někdy i s
tichým oceněním, neboť mít v srdci
radost je přáním skoro každého.
Ta naše velikonoční radost je vnitřní
radostí, není to úsměv za každou
cenu, je to radost která nepomíjí ani
v bolesti.
Teolog Alexandr Schmemann k
tomu říká:
Od samého začátku bylo křesťanství
ohlašováním radosti, jediné skutečná
radosti na zemi. Bez proklamování této
radosti je křesťanství nepochopitelné. Je
to právě tato radost, díky které církev
zvítězila nad světem a toto vítězství se
ztratí, když o této radosti přestaneme

svědčit. Ze všech obvinění proti křesťa-
nům je nejhroznější to, které pronesl
Nietzsche, když řekl, že křesťané nemají
radost… „Hle, zvěstuji vám velkou
radost" – tak začíná evangelium, a
končí: 
„A oni se mu klaněli a vrátili se do
Jeruzaléma s velkou radostí…"( L 2,10
24,52 )
I letošní Velikonoce nás volají k
obnovení, znovu prožívání této
velké radosti. Je to radost, kterou
můžeme prožívat v naši svobodné
společnosti, ale je to radost, kterou
mnozí prožívali a i dnes prožívají v
těžkých vnějších podmínkách. Pro
povzbuzení připojuji úryvek z dopi-
su vězně z bývalého sovětského
koncentračního tábora:
O Velikonocích jsme se všichni, kdo jsme
byli uvězněni pro náboženské přesvědče-
ní, spojili v jediné Kristově radosti.

Evangelický týdeník = radostný týdeník

Dokončení na str. 3



Jan Kalvín /Jean Cauvin/ (10. 7.
1509 v Noyonu – 27. 5. 1564 v Žene-
vě), rodilý Francouz a švýcarský
reformátor, získal vzdělání v Paříži,
Lyonu, Bourges a Orléansu, setkal
se s reformačním učením, přiklonil
se k němu, podílel se na překladu
Bible a musel nakonec opustit Fran-
cii. V Basileji vydal 1536 Institucí
křesťanského náboženství a v témže
roce přišel do Ženevy. 
V Ženevě ho tamní reformátor
Guillaume Farel (1489-1565) zadržel
a přiměl ke spolupráci, vůdcem se
stal ovšem Kalvín. Spis Vzdělání ve
víře z r. 1537 je dílem z této doby.
Kladl velký důraz na posvěcený
život podle Božího slova a církevní
kázeň podepřenou ovšem světskou
vrchností. V letech 1538-1541 byl
proto odpůrci v městské radě záro-
veň s Farelem vypovězen a působil
jako kazatel francouzského sboru a
profesor ve Štrasburku. Zde udržo-
val styky mimo jiné s Martinem
Bucerem, Philippem Melanchtho-
nem a prostřednictvím Matěje Čer-
venky také s Jednotou bratrskou.
Účastnil se také náboženských dis-
putací ve Wormsu a v Řezně. V roce
1540 se oženil s Idelettou de Bure.
Po návratu do Ženevy opět organi-
zoval reformační dílo nejen ve
městě, ale skrze Akademii (založe-
nou 1559), svým literárním dílem a

bohatou korespondencí také v mno-
ha evropských zemích. Církevní
řády z r. 1541 vystihují uspořádání
ženevského sboru: nezávisle na
světské moci stojí v čele církve
„důstojný sbor" (vénérable compag-
nie) – faráři (ministres) a učitelé
(docteurs) – a konsistoř – faráři a
laičtí starší (anciens). Diakoni (diac-
res) sledují sociální práci. Velký
důraz byl položen na pastoraci v
rodinách. Ženevský církevní řád
přijaly postupně i jiné oblasti Švý-
carska.
Nápadným znakem Kalvínovy teo-
logie je učení o dvojím Božím pře-
durčení, které sice vyvolalo leckde
nepochopení a odpor, avšak zdůraz-
ňuje především svrchovanost Boží-
ho spásného působení. Zápasil s ka-
tolickými teology, s luterány, s od-
půrci trojičního učení (Miguel Ser-
vet byl v Ženevě 1553 upálen), s
odpůrci učení o předurčení, s novo-
křtěnci, s těmi, kdo byli nespokojeni
s vyžadovanou církevní kázní, i s
lidovou mágií. Jeho důraz na Písmo
svaté potvrzuje skutečnost, že na-
psal komentáře ke všem biblickým
knihám.
Kristovu přítomnost při večeři
Páně pojímal na rozdíl od witten-
berského reformátora Martina
Luthera (1483-1546) a curyšského
Huldricha Zwingliho (1484-1531)

jako přítomnost v Duchu svatém.
Na rozdíl od Luthera ponechává z
církevního roku jen hlavní svátky a
nekáže na perikopy, ale na souvislé
biblické texty na pokračování. Z
reformovaných kostelů byly od-
straněny obrazy a sochy, při boho-
službách se zpívaly zrýmované
žalmy. Ženevská reformace zasa-
huje pronikavě nejen do života
církve, ale také celé společnosti
včetně hospodářství a politiky. 
V našich zemích ovlivnil Kalvín
především Jednotu bratrskou (Jiří
Strejc přeložil jeho Instituci a zbás-
nil žalmy se ženevskými nápěvy) i
některé novoutrakvisty. Jeho refor-
mace našla četné přívržence ve
Francii (hugenoty), v Dolním Porý-
ní, v Nizozemí, ve Skotsku, Anglii,
Polsku a v Uhrách. (Valdenští přija-
li švýcarskou reformaci už r. 1534,
ještě před Kalvínovým příchodem
do Ženevy.)
Proto mají evangelíci v řadě zemí
letos důvod připomínat si jeho
výročí.
„Símě Božího slova zapouští koře-

ny a nese ovoce jenom v těch, které
Pán svým věčným vyvolením pře-
durčil k tomu, aby se stali jeho
dětmi a dědici jeho království."
(Instituce).

B. Vik
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VEČEŘE, KDY SI PŘIPOMÍNÁME
JEŽÍŠOVO VÍTĚZSTVÍ
Když Ježíš podával učedníkům
chléb a víno, připojil k tomu krát-
kou instrukci: „To čiňte na mou
památku." Z lidského pohledu je
tento příkaz na stejné úrovni jako
příkaz uchovat vzpomínky na
zemřelého, kterého jsme měli veli-
ce rádi. V souvislosti s Ježíšovou
obětí se něco takového přímo
nabízí. Ovšem takové vzpomínky
časem blednou a zanedlouho na-
prosto zapadnou. Pokoušíme-li se
je stále oživovat, potom se nám
tato aktivita stane něčím mecha-
nickým, k čemu se musíme nutit.
Pokud zkrátka rozumíme památce
na Ježíšovu oběť v této lidské rovi-
ně, stává se nám slavení večeře
Páně připomínkou, která nás stojí
nesmírné úsilí a kromě toho zůstá-
vá mimo naši realitu. Je to jen
vzpomínka, byť silná.
Památka Páně ovšem není ničím
takovým, nýbrž má mít zřetelný
dosah do naší současnosti. Hebrej-
ským protějškem toho řeckého
slova, které se překládá jako „při-
pomínka, vzpomínka, památka" je
slovo, které se v Bibli vyskytuje ve
spojení s něčím, co je skutečné a
přítomné. Když si Izrael připomí-

nal vyjití z Egypta, nevzpomínal
na historii, ale stával se účastní-
kem tohoto vyjití. „Slavením pas-
chy se skutečně zpřítomňoval
velký vykupitelský čin Boží.
Vždyť na něj nevzpomínali jen
lidé, ale i Bůh sám. Na základě
toho … v každé generaci má člo-
věk na sebe hledět jako na toho,
který sám vyšel z Egypta." (Mišna)
Dá se říci, že pravá identita a ži-
votnost Izraelského národa se
zakládá na Božím vysvobození,
které se stává skutečným a aktuál-
ním při každé slavnosti pachy -
hodu beránka. Izraelci jedí téhož
beránka, kterého jedli jejich předci
před vyvedením z Egypta, zažíva-
jí stejné napětí a slaví stejné osvo-
bození.
A protože večeře Páně je slavností,
která vychází z židovské víry, mů-
žeme tento princip vidět i v námi
slavené večeři. Každý, kdo se
účastní večeře Páně, je zároveň
aktivním účastníkem veškerého
dění spásy – Ježíšovy poslední ve-
čeře, jeho zápasu v Getsemane,
soudu, ukřižování, pohřbu, vzkří-
šení i nanebevstoupení. Apoštol
Pavel toto spojení zvlášť důrazně
popisuje v dopisu do Fezu: „Spolu
s Kristem jsme zemřeli. Spolu s

ním nás Otec vzkřísil a spolu s ním
uvedl na nebeský trůn v Kristu
Ježíši." Pavel zde naprosto úchvat-
ně popisuje spojení naší současné
reality s Ježíšovou. Při večeři Páně
se v žádném případě nejedná o
opakování Ježíšovy oběti, nýbrž o
jakousi aktualizaci jeho platnosti
pro současnost. Ve večeři Páně
nám Bůh sám nabízí možnost ak-
tivní účasti na výsledcích Ježíšovy
smrti, jimiž jsou především od-
puštění, smíření a věčný život.
„Činit na památku" tedy znamená
účastnit se dění spásy tak, že má
zásadní dopad pro náš současný i
budoucí život. Není to psycholo-
gický fenomén, nýbrž skutečné
setkání s Kristem, jeho reálná pří-
tomnost v mém životě.
Nad to všechno přijměme i tu
rabínskou myšlenku, že je to Bůh
sám, který si připomíná naše spa-
sení v Pánu Ježíši Kristu, podobně
jako si při ukázání duhy připomí-
ná svou smlouvu s Noem, že tak
děsivý trest za hřích, jakým byla
potopa, už nikdy nedopustí. Řekl
bych, že od uzavření smlouvy s
Noe se Bůh nemohl dočkat, až
bude moci poslat svého Syna, aby
k tomuto soudu už dojít nemuse-
lo. večeře Páně je připomínkou a
znamením platnosti nové smlou-
vy, která zaručuje všem účastní-
kům usmíření s Bohem. A jsem si
jist, že v tu chvíli, kdy si Bůh při-
pomíná tuto smlouvu v Ježíšově
krvi, je nejpyšnějším otcem ve ves-
míru. Má Syna, který svou krví
dokázal vykoupit lidi ze všech
národů, jazyků a ras, a dokázal je
učinit jeho dětmi. Při každé večeři
Páně si připomínáme, jak mocné-
ho a dobrého máme Spasitele
Boha. A zároveň Bůh sám si připo-
míná a znovu se raduje nad tím, že
má tak úžasné děti, které jsou v
Jeho Synu Ježíši čisté a krásné.

Roman Toušek
Pokračování příště

Sedm zastavení nad večeří Páně   2

„Pokušení dnes spočívá daleko méně v tom, že by si lidé chtěli hrát na
Boha. Spíše tkví v tom, že lidé si už nedovolí to lidské, co od nich Bůh
očekává," prohlašuje teolog Jürgen Moltmann a hovoří v dané souvis-
losti o „rezignaci", „smutku ústícím do netečnosti", „sklíčenosti, jež vše
živé udusí v zárodku", „zbabělosti vedoucí ke kapitulaci před silami
zla". Za nejlepší protilék zde – na základě zkušenosti z mládí – považu-
je „nakopnutí do pozadí". 
Rozhovor se známým protestantským „teologem naděje" ve čtvrtém
čísle protestantského měsíčníku Chrismon obsahuje i řadu Moltman-
nových osobních vzpomínek. Třeba jak se spolu s katolickým teologem
Metzem zamýšlel nad otázkou, kde jsou mrtví z Osvětimi: „Uvědomil
jsem si, že nelze říci, že tito lidé jsou mrtví. Oni jsou tady. A něco od nás
požadují... V podstatě nemůžeme vůbec tvrdit, že někdo je mrtev.
Můžeme jenom říci, že zemřel." Přesně opačnou perspektivu nastiňuje
v závěru své poslední knihy Setkání Milan Kundera: „mrtví všech dob"
se nám prý na základě drtivé početní převahy „vysmívají". (s. 204)
Kunderu nelze označit za apoštola výše zmíněné rezignace. Spíše za
toho, kdo rezignovat odmítá a na samé hraně zoufalství vede zaťatý
zápas o vzdáleně snad tušenou jiskřičku naděje.
Přelomovou životní zkušenost představuje pro Moltmanna devět
„pekelných" nocí v rodném Hamburku během tzv. operace Gomora v
roce 1943 (kobercového bombardování s cílem vymazat tento největší
německý přístav z mapy). Hrůzné hamburské noci zachytil „zespoda"
též italský spisovatel Malaparte v románě Kůže. Kundera, zmobilizo-
vavší (na prahu osmdesátin, tedy snad naposledy) pozoruhodně své
tvůrči síly po nedávném „nakopnutí do pozadí" od žurnalistů, k uve-
deným pasážím Malaparteova románu dodává: „Ještě jedna scéna, kde
válečná skutečnost přesahovala vše pravděpodobné. A já se tážu: proč
manažeři paměti neučinili z této hrůzy … posvátnou vzpomínku?" (s.
203) 
Z vyjádření Moltmanna a Kundery ke stejným otázkám můžeme vyčíst,
že nerezignace je obecně něčím zcela vzácným, nesamozřejmým.
Křesťanská naděje je nadto darem.

František Schilla
f.schilla@volny.cz

Odkaz:
Kundera, M.: Une rencontre. Editions Gallimard 2009

Naděje a zápas na hraně zoufalství

Všichni jsme byli vtaženi do jednoho
pocitu, do jediného duchovního triumfu,
oslavujíce jediného věčného Boha.
Nebyla to slavnostní paschální boho-
služba s hlaholem zvonů, v našem tábo-
ře nebylo možné se shromáždit k boho-
službě, svátečně se obléci a připravit vše
potřebné k velikonocům. Naopak, bylo
mnohem víc práce a víc obtěžování než
obvykle. Všichni věznění pro své nábo-
ženské přesvědčení, bez rozdílu denomi-
nací, byli vystaveni většímu špehování a
větším hrozbám tajné policie.
A potom najednou byly velikonoce zde:

velké, svaté, duchovní, nezapomenutel-
né. Bylo to požehnáno přítomností vzk-
říšeného Boha mezi námi – požehnáno
pokojnými sibiřskými hvězdami a naši-
mi bolestmi. Jak naše srdce tloukla plna
radosti ve společenství s velkým
Vzkříšením!
Smrt je přemožena, zmizel strach, jsou
nám darovány nekonečné velikonoce!
Plnost těchto podivuhodných velikonoc
ti posíláme z našeho vězeňského tábora.
Posíláme ti vítěznou a radostnou novi-
nu: Kristus je vzkříšen! 

Jan Trnka

Evangelický týdeník = radostný týdeník
Dokončení ze str. 2

(Z německého evangelického měsíčníku Chrismon
4/2009 a nové knihy Milana Kundery)

Rytmu hebrejského originálu starozákonních textů zasvětil podstat-
nou část svého díla Henri Meschonnic, který zemřel 8. dubna 2009 ve
věku 77 let. Na prvořadost rytmu (nikoli rýmu) kladl důraz jak ve
vlastních překladech starozákonních spisů do francouzštiny, tak v
kritice překladů jiných („křesťanských"). Rytmu sloužil i jako básník.
Ve dvanácti letech unikl tzv. konečnému řešení židovské otázky, pro
něž později jako jazykovědec zavrhoval označení „šoa". Kriticky se
vyrovnával mimo jiné s dílem německého myslitele Martina
Heideggera.  

František Schilla
f.schilla@volny.cz

Rytmus biblického jazyka
(K úmrtí předního kritika překladů Písma)



věřících. Rozhodněji než jiní dia-
lektická teologie (Karel Barht),
mezi jejíž žáky se počítám, sděluje
věřícím, že nastal nový věk smíře-
ní člověka s Bohem v Kristu a při-
blížilo se Boží království, jehož
obyvateli jsou hříšníci, kteří evan-
geliu uvěřili a uvěří. O spravedli-
vých se moc nemluví. Moji spolu-

žáci na fakultě evangelické v 30.
letech minulého století a já s nimi,
kteří už odešli, J. Choděra, B.
Betka, J. Svatoň, M. Horák a V.
Vojtěchová - jim posílám tuto
vzpomínku -, jsme viděli nedosta-
tek barthiánské teologie v tom, že
nepověděla dost zřetelně, jak má
věřící ve světě vyznávat hlavou a
rukama svou víru. Je to k mé

hanbě, ale tehdy mne ten nedosta-
tek nevyrušil, asi vyhovoval.
S napětím očekávejme, jakou
výzvu pošle církvi a věřícím čas a
svět, a strachujme se o to, aby-
chom zůstali především věrni
Pánu Ježíši Kristu a četli Bibli i
katechismus, ukazatele k témuž
Pánu.

Josef Veselý

FS ČCE V ČESKÉM BRODĚ HLEDÁ KA-
ZATELE/KU NA POLOVIČNÍ ÚVAZEK. 
(Stávající farářka na MD zde pracuje
též na poloviční úvazek). Nástup nej-
lépe od 1.9.2009. Výhledově možnost
rozšíření úvazku. Nyní též možnost
doplnění úvazku na celý prací s mlá-
deží v  místním občanském sdružení
Leccos. Nabízíme příspěvek na byd-
lení. Dobrá dopravní dostupnost z
Prahy. 
Bližší informace u kurátorky sboru 
Lii Valkové 721092056. 

Č. 19
FS ČCE V BŘECLAVI ZVE DO SVÉHO
SPOLEČENSTVÍ FARÁŘE/KU NA UPRÁZD-
NĚNÉ MÍSTO OD 1. 1. 2010.
Břeclav je bývalé okresní město, s
dobrým občanským vybavením; pří-
mým spojením s Prahou i Vídní.
Pěkný byt k dispozici. Možnost dobré
ekumeny. 
Kontakt: M. k. Anna Zajícová, 
691 81 Březí 25. 
Tel.: 519514524, 732288427.

Č. 20
FS ČCE V DĚČÍNĚ NABÍZÍ MOŽNOST
REKREAČNÍHO UBYTOVÁNÍ ve sboro-
vém domě v bytě 1+1 s příslušen-
stvím. 
Sborový dům je v centru města, bez
zahrady. Nejbližší okolí města nabízí
řadu krásných vycházek, oblíbené je
termální koupaliště nebo návštěva
ZOO. 
Děčín je vstupní branou do Českého
Švýcarska. Ze vzdálenějšího okolí
stojí za zmínku Tiské stěny a Lužické
hory.
Poplatky na den v třílůžkovém poko-
ji: 1 osoba 150,- Kč, 2 osoby 250,- Kč, 3
osoby 350,- Kč, dítě 50,- Kč, lůžkoviny
30,- Kč. Ve výši výdajů jsou zahrnuty
dva poplatky městskému úřadu.
Kontakt: Bezručova 4, 405 02 Děčín 4,
tel číslo 0412/532217

Č. 21
DARUJI ŠTĚŇATA (FENKY-VOŘÍŠCI) do
dobrých rukou, odběr možný ihned,
dovezu osobně kamkoliv. 
MO: 607560502,607617867.

Č. 22

Úvaha snová, ale uvážlivá Inzerce
SENIORÁT JVÝCHODOMORAVSKÝ

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

Ve druhé polovině českého před-
sednictví je před námi hned něko-
lik zajímavých akcí, na které jsou
zájemci srdečně zváni.
16. dubna proběhhl v Praze již 11.
studijní den ERC, tentokrát na téma
Ekoteologie neboli odpovědnost
křesťanů za Boží stvoření. Toto téma
bylo zvoleno v souvislosti s klimatic-
kou změnou, která je v popředí
zájmu českého i švédského předsed-
nictví v EU. Ze Švédska přijal pozvá-
ní pastor Henrik Grape, který na
podzim 2008 k těmto otázkám orga-
nizoval velkou konferenci v Upp-
sale. Kromě něj jsme slyšeli také
další křesťany, kteří se výrazně zasa-
zují za ochranu životního prostředí a
úctu k životu na Zemi.
Od 13. do 25. dubna se uskutečni-

lo II. Bienále pro Diakonii, které
letos zvýraznilo myšlenku překo-
návání bariér nejen svým hlavním
záměrem (podpora diakonické
práce s kombinovaně postiženými
lidmi), ale také přizváním němec-
kých a švédských umělců. 9. květ-
na chceme připomenout Den
Evropy – a zároveň i blížící se vol-
by do Evropského parlamentu -
Dnem otevřených kostelů. Far-
nosti a sbory po celé naší zemi jsou
zvány, aby v tento den ve svých
prostorách připravily různorodý
program, dle místních možností v
ekumenické spolupráci.
Podnět vychází od ERC, konkrétní
náplň je ponechána na vlastní inven-
ci a zájmu. Někde může jít o celo-
denní pestrý program pro všechny

generace, jinde o odpolední koncert
či besedu s jedním z kandidátů do
Evropského parlamentu. Církve
mohou představit své aktivity
kolemjdoucím – anebo si naopak
pozvat hosta „zvenčí".
K dispozici bude jak publikace
vydaná ERC u příležitosti před-
sednictví, tak letáček Konference
evropských církví k volbám do
Evropského parlamentu. Upro-
střed jednoho z květnových pro-
dloužených víkendů bude mnoho
lidí naladěno na nové zážitky –
proč bychom jim je nemohli nabíd-
nout v našich církvích, po celé naší
zemi.

Hana Volná, 
referent Komise ERC 

pro předsednictví ČR v EU
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Bohoslužby

Akce církví k předsednictví EU

EKOLOGICKÁ SEKCE ČESKÉ KŘESŤAN-
SKÉ AKADEMIE zve na úterý 12. května
2009 od 17:30 do přízemí kláštera
Emauzy (Praha 2, Vyšehradská 49) k
besedě na téma Územní plán, proble-
matika severního obchvatu Prahy.
Úvodní slovo přednese Ing. Petr Hejl,
starosta městské části Praha - Such-
dol. Předpokládaný konec besedy je
do 19:20.   

* * *
EKOLOGICKÁ SEKCE ČESKÉ KŘESŤAN-
SKÉ AKADEMIE spolu s několika občan-
skými sdruženími ze severních částí
Prahy zve na sobotu 23.5.2009 od 15 h
na louku na Sedleckých skalách (Pra-
ha - Suchdol, nad železniční zastáv-
kou Praha - Sedlec) k účasti na eku-
menické bohoslužbě za krajinu. Po
bohoslužbě bude následovat diskuse
s úvodním slovem Dr. Václava Cílka.   

JNe

Pozvánky

Rádi bychom vás upozornili, že
jsme v rámci snižování nákladů
přistoupili ke změně bankovní-
ho ústavu Kostnické jednoty. 
Nový účet má číslo  

228961190/0300 
a byl založen dne 16. dubna 2009.
Stávající účet u České spořitelny
ponecháme v provozu minimál-
ně do 31. srpna 2009, po tomto da-
tu bude definitivně zrušen.
Prosíme vás, abyste tuto změnu
zaregistrovali a upravili Vaše pří-
padné bankovní příkazy.
Pro ilustraci uvádíme, že touto
změnou bychom měli ročně ušet-
řit kolem 5.000,- Kč.
Děkujeme za pochopení.
Za Kostnickou jednotu

Tomáš Paulus

Změna účtu

V PRAZE VZNIKNE NOVÝ MAGISTER-
SKÝ OBOR EKUMENICKÉ TEOLOGIE
Evangelická teologická fakulta UK
(ETF) v Praze ve spolupráci s Insti-
tutem ekumenických studií otevře v
novém akademickém roce poprvé
magisterské studium Teologie křes-
ťanských tradic – ekumenika. Dosud
toto studium bylo pouze bakalářské.
Ke studiu jsou zvani nejen absolven-
ti bakalářských teologických a hu-
manitních oborů, ale i ti, kteří teolo-
gii již vystudovali a chtěli by si své
znalosti doplnit a osvěžit. 
"Studium není věkově omezené, a
tak by mohlo být zajímavé i pro slu-
žebníky církve, kteří by po delší do-
bě praxe mohli načerpat nové pod-
něty," říká ředitelka Institutu ekume-
nických studií Ivana Macháčková. 
Studium je dvouleté a přednášky
jsou jeden den v týdnu večer. V prů-
běhu září je desetidenní intenzivní
kurs. Studium je koncipováno tak,
že se při něm dá pracovat na plný
úvazek či studovat další obor.
Přihlášky je nutno podat na ETF do
31. 7. t.r. Informace pro zájemce na 
e-mail tkt@etf.cuni.cz.

www.christnet.cz

DIALOG MEZI LUTERSKOU A REFORMO-
VANOU TRADICÍ - SEMINÁŘ S VÝZNAM-
NÝMI HOSTY SVĚTOVÉ EKUMENY
Vážení přátelé, 
Komitét členských církví Luterské-
ho světového svazu a Evangelická
teologická fakulta UK v Praze Vás
zvou v pátek 15. května 2009 na se-

minář s názvem Dialog mezi luter-
skou a reformovanou tradicí. 
Na setkání promluví významní hos-
té světové ekumeny - Rev. Dr. Ish-
manel Noko, generální tajemník
Luterského světového svazu (LWF)
a Rev. Dr. Setri Nyomi, generální
tajemník Světové aliance reformova-
ných církví (WARC). 
Hosté promluví na témata Dialog
mezi luterskou a reformovanou tra-
dicí a Vztahy mezi LWF a WARC.
Seminář se koná od 14:30 do 17:30
hod. v budově ETF, ul. Černá 9. V
příloze najdete pozvánku s podrob-
nějšími informacemi a program.
Máte-li zájem o bližší informace,
ozvěte se na uvedených kontaktech.
Budeme rovněž rádi, když předem
nahlásíte svou účast.

Magda Matulíková
Oddělení pro ekumenu a zahranič-

ní vztahy, ČCE p.př.466,
Jungmannova 9, 11 21 Praha 1, 

tel.: 224 999 217 (216)
e-mail: ekumena@srcce.cz
www.ekumenickarada.cz

OBAMA CHCE OMEZIT
SVOBODU SVĚDOMÍ V USA
Prezident Obama chce zrušit svobo-
du svědomí, totiž právo výhrady
svědomí pro zdravotnický personál,
který se nechce podílet na provádě-
ní interrupcí. Obama tím chce zrušit
možnost, kterou zastáncům lidské-
ho života od početí poskytl zákon-
nou normou dřívější prezident
Bush. Předseda biskupské konferen-
ce USA kard. Francis George se pro-
ti tomuto záměru ostře postavil.
Vzniklou situaci komentuje pro

Vatikánský rozhlas prof. církevního
práva Carlo Carda: „Stojíme před
záměrem, který je překvapivý, ba přesně-
ji zneklidňující, protože právo na námit-
ku svědomí zaručuje právní řád neje-
nom na západě. I v zemích, kde jsou
zákony poněkud méně propracovány se
klauzule zaručující svobodu svědomí
obvykle vyskytuje. Až do dneška se ni-
kdo nepokusil zrušit námitku svědomí,
která je zaváděna pokaždé, kdy stát
schvaluje zákony, které jsou předmětem
silně vyhraněných opačných názorů.
Stejně tak v americké kultuře je námitka
svědomí přítomna. Tuto právní normu
potvrdil dokonce Nejvyšší americký
soud. Považuji to proto za velmi závaž-
né porušení principu, který se pojí se
svobodu svědomí jako takovou. Ame-
rická norma byla jednou z prvních, která
uznala výhradu svědomí za právo, které
předchází stát jako takový."

RaVat

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 nebo Ariel Winkler. Výklad v němčině bude překládán
do češtiny. Cena: 11.000 Kč za letenky a 1.065 USD za služby v místě. V ceně
je vše, tedy ubytování s polopenzí, autobus, všechny vstupy a služby prů-
vodce. 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. 

č. 14

Na jaře 1959 jsem nastupoval jako
mladý farář na svůj první sbor v Lib-
kovicích pod Řípem. V té době byl
také zvolen nový kurátor, tehdy
30letý br. Zdeněk Kapoun. Mladý,
moudrý, obětavý. Ochotný ke každé
práci, od vedení bohoslužeb až po
práce na renovaci fary. Častý náv-
štěvník fary, kmotr farského synka,
všímavý k potřebám farářské rodiny.
Ve sboru, ač mladý se těšil vážnosti a
úctě. Nikdy se nenechal nikým a
ničím zviklat, vždycky byl příkladem
pevné víry. A z této pozice čelil i všem
potížím v práci i na úřadech.
Když letošního roku ukončil svoji
kurátorskou službu, neznamená to,
že by po 50leté práci opustil své místo
ve sboru. Jenom přepustil místo kurá-
tora mladší, obětavé sestře, která v
něm může mít svůj velký vzor. Celých
50 let nás pojí pevné přátelství a vždy
s vděčností vzpomínám na naši
10letou spolupráci.
K výročí 50 let ve službě sboru a círk-
vi a k nadcházejícím 80. narozeninám
přejeme celá rodina Pellarova Boží
požehnání.

Z ekumeny

Oznámení


