
DÁME VÍC NA SVŮJ STRACH, NEBO
NA JEŽÍŠOVO SLOVO?
Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu
od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vy-
chází, ten o mně vydá svědectví. Také vy
vydávejte svědectví, neboť jste se mnou
od začátku. To jsem vám pověděl, abys-

te se nedali svést. Budou vás vylučovat
ze synagóg; ano, přichází hodina, že
ten, kdo vás zabije, bude se domnívat, že
tím uctívá Boha.  To s vámi budou činit,
protože nepoznali Otce ani mne.  Ale to
jsem vám pověděl, abyste si vzpomněli
na má slova, až přijde ta hodina. Neřekl
jsem vám to na začátku, poněvadž jsem
byl s vámi.  Nyní však odcházím k tomu,
který mě poslal, a nikdo z vás se mě
neptá: Kam jdeš? Ale že jsem k vám tak
mluvil, zármutek naplnil vaše srdce

J 15,26-27; 16,1-6
Učedníci to měli těžké. Sotva si na Je-
žíše trochu zvykli a něco se naučili, za-
čal Ježíš mluvit o tom, že je opustí, a o
utrpení, které ho čeká. Připravoval je na
velikonoční cestu s křížem, samotou,
smrtí. Nemůžeme se divit, že měli učed-
níci strach; na jejich místě by se nebál
jenom blázen.
Naštěstí je to pouze první část obrazu, 
k ní patří ještě část druhá. Na hřbitově

cesta s Ježíšem a za Ježíšem nekončí,
ale začíná. Hrob neznamená pro Ježíše
konec, ale nový začátek. Ježíšovi učed-
níci nezůstávají na víru a na život sami.
Ježíš společně s Otcem přichází a napl-
ňuje život radostí, nadějí a pokojem.
Dovedete si představit, že by tomu tak
nebylo? Kde by byla naše víra, náš sbor,
církev, kdyby to záleželo jenom na nás?
My na to nemáme, Pán Bůh ano. Ježí-
šova slova platí pro nás právě tak, jako
platila pro učedníky. K nám také Ježíš
sesílá svého Ducha, který nám to všech-
no připomíná. Stále znovu dofukuje naši
splasklou víru, týden co týden otevírá
Boží slovo. Dává nám sílu pro každý
nový krok. 
Cesta za Kristem je často těžká a bolí.
Duch svatý nás ujišťuje, že stojí za to po
ní jít. Je to cesta Božího pokoje, cesta k
dobrému životu pro nás a pro celý svět. 

Naděje Čejková, 
farářka ČCE Hlinsko

Evangelický
týdeník
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Očekávání na seslání Ducha svatého

Návštěva odjela, zbyl pocit trap-
nosti a otázka, pro mne v tomto
momentu bez jednoznačné odpo-
vědi. Má cenu probírat se touto ne-
chutností jinak, než konstatováním,
že se nacisté zase zviditelňovali?
Jestli ano, je v silách jednoho člově-
ka či skupiny lidí rozkrýt mlhavost
jeho „mise"? Volím tedy „zlatou
střední cestu" a dělím se o pokus
formulace několika poznámek, kte-
ré mne v době před, během i po
ukončení jeho návštěvy napadly.
Nejde o žádnou ucelenou práci, jde
právě jen o několik poznámek.

Poznámka rétorická:
Při četbě rozhovoru s tímto pánem
(já jej četl na Aktuálně.cz) aby si člo-
věk rovnou řekl, proč již dávno
není p. Duke držitelem alespoň No-
belovy ceny za mír. Tolik vstřícnos-
ti, tolerance a vzájemnosti abych
pohledal. Přesně do doby, než mne
do očí trkla jeho myšlenka ztotož-
nění tradice a fyziognomických
znaků člověka. Pak už se přece dá
ve vhodný čas doříci: „Máš snad
jiný tvar očí, či více pigmentu v
pokožce? Lituji, tady žijeme podle
naší tradice, musíš pryč. My si
přece svou tradici musíme chránit."
Lidstvo má právo na druhy, jako
celá příroda. Toto tvrzení může být
vhodnou platformou pro rádoby
přírodovědecké či pseudofilozofic-
ké sentence s předem daným vý-
sledkem na téma vyšších a nižších
vývojových druhů člověka, o „při-
rozeném" zániku toho méně doko-
nalého ve prospěch dokonalejší-
ho…
Rasisty jsou židé, nikoli p. Duke.
„Ano, a oběti domácího násilí si za
vše mohou samy, protože špatně
vytřely podlahu a chtěly si narov-

nat záda," mohli by se smutnou iro-
nií doplnit třeba pracovníci azylo-
vých domů a linek důvěry. Leckdy
je snadné prohodit viníka a oběť, je
to pohodlné a dobře to funguje jako
omluva lenosti přemýšlet nebo jed-
nat. Toto je podobné, jen z roviny
soužití několika lidí přenesené do
roviny soužití skupin mnoha lidí.
Čím arogantněji pak je podobné
tvrzení řečeno, tím více paralyzuje
svou absurditou. I to možná někdo
z nás zná z jiných oblastí života,
kde je takový způsob jednání obvy-
kle nazýván hulvátstvím.

Poznámka antropologická:
OSN i WHO znají jen jednu lidskou
rasu. Lidskou, dále nedělitelnou.
Vycházejí přitom z učení prof. Aleše
Hrdličky (http://cs.wikipedia. org
/wiki/Ale%C5%A1_Hrdli%C4%8
Dka), antropologa nejen českého,
ale i světového významu, přitom
člověka, kterého vinit z nedostatku
vlastenectví by bylo absurdním.

Pokud se tedy někomu nelíbí být
příslušníkem lidstva společně s
Romy, Seveřany, Židy, Kelty, Slo-
vany, Araby, Germány, Asiaty, An-
glosasy, Afričany, Romány, Turky…
a kolik nás tu ještě chodí, a chce z ní
někoho vylučovat, pro mne z toho
vyplývá, že vyloučit může jen sám
sebe (z hlediska úzce biologického
však ani to). Fakt, že se přitom po-
važuje za „vrchol lidství", zní jako
temný vtip. Je ale velmi smutné, již
bez humorného aspektu, že důsled-
ky dopadají na další lidi v podobě
Zyklonu B, lahví s benzínem, bo-
lesti duševní i tělesné, smrti...

Poznámka teologická:
Příslušníci KKK se rádi profilují
svou křesťanskostí. Tóru, Proroky a
Spisy, Nový Zákon ani Korán při-
tom neznají, troufám si říci „a ani
znát nechtějí", žádné černé, hnědé,
žluté, červené či bílé sektory v Bo-
žím Království; v nich totiž nejsou.

Po skončené valné hromadě České biblické společnosti zaujal 
v následném programu svou přednáškou „Jak z krize ven" host
Tomáš Sedláček. V souvislosti s nastalou superkrizí pověděl, že 
k řadě závažných skutečností se ekonom může těžko vyjádřit, oříš-
kem je již i definice pojmu hodnota. Odrazovým můstkem pro jeho
podněty se stal Josef v Egyptě a jím předpověděných sedm let tuč-
ných a následně hubených. A zejména jeho řešení zapeklité situace
na 14 let dopředu. Tím bylo shromažďování a uložení části zisků let
bohatých a jejich čerpání v chudých. Jinými slovy: „V létě se dřevo
sbírá, v zimě pálí." Předvedl „amplitudu hospodářského cyklu".
Tyto výchylky jsme mohli sledovat na grafech po-malu na sto let
dozadu. Přednášející zdůraznil, že v letech 2000-07 došlo k prudké-
mu růstu globálního i českého bohatství (hrubý domácí produkt až
o 47 %?). „Český hřích" zadlužením HDP přitom byl menší než svě-
tový (30 % oproti 70 %) - pročerpáním zisku v dobách dobrých. Poté
se stávalo, že nejedna banka, čím hůř se chovala, tím spíš pomoc
dostala. V USA i Eurozóně stát vlastně „vykupoval dluhy" bank.
Svým způsobem je částečně zestátnil; pro útlocitné duše doporuču-
je Sedláček označení „předprivatizace". Oproti světu bylo řečeno,
že my jsme nemuseli obdobné prostředky nalévat do bank. Spíše
než o jakousi angínu jde spíše o vleklou depresi jak za 30. let minu-
lého století. Měli jsme pochopit, že při poklesech a růstu jde o jis-
tou zákonitost a ekonomové nikdy neuměli hospodářství těchto
trendů uvarovat. Přednášející opakovaně zdůrazňoval, že růst
nesmí být modlou a vyzýval k nižší spotřebě. Nevysvětlil však, na-
kolik může jednotlivec či menšina dané trendy ovlivnit. Vždyť
chod hospodářství (a život společnosti) je na zavedenou produkci u
nás i globálně nastaven. Neobjasněno bylo také, proč je vyloučeno,
aby ekonomičtí experti rozpoznali zavčas úniky v bilionech korun či
jim předešli. Kumulace kapitálu a spekulace s ním spojená tak ja-
koby staví drobné spotřebitele do situace, kdy bitý nebitého nese.
Doslova můžeme citovat autora: „My ekonomové v tom, proč se něco
stalo, tápeme." V dané situaci má pak být východiskem snížení spo-
třeby, neboť „růst není modla". Bohaté diskusi, která byla otevřena
během re-ferátu i po něm, mohl snad prospět biblický koreferát k
dané problematice. Publikum bylo vděčné za srozumitelný projev k
laikům. Vyvolat pozornost o dané téma se hostu podařilo na 110 %.

Jan Kašper

Růst není modla

Několik poznámek k návštěvě exšéfa KKK v ČR

ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

Antisemitismus je proti semitis-
mu. Pro co je ale proti- anti- se-
mitismus? Například oné Ligy z
ET-KJ 14/09. Pro semitismus? 
Marx na negaci negace odvodil
jeden z procesů rozvoje. Ve kterém
ovšem kromě obou „proti" zanik-
ne i ono prvotní „pro". A vše se
přepálí ve zcela nový jednotný
klad... v „PRO" nové, vyšší kvality. 
Z existujícího dobře živeného izra-
elsko - palestinského konfliktu ne-
vedou žádná jednostranná „PRO-
TI". Jen jedno nové společné „PRO"

pro všechny lidi tam žijící. Které si
ale musí vytvořit oni sami, proto-
že ze své bolesti, na sobě a pro
sebe. Silácké řeči živené jakýmiko-
liv externími zájmy nebo i jen
představami, ale šířící nepokoj na
další oblasti, nemohou zde neško-
dit. Obávám se, že naše církve ne-
jsou k rozhodování o externím ře-
šení palestinsko - izraelské trage-
die příslušné. A neměly by bubno-
vat do boje, ale v hrůze zmlknout. 

Ilja Herold 
iherold@upcmail.cz

Pro, proti, a proti-proti
AKTUALITA

Kontroverzní David Duke

Dokončení na str. 4
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PŘIPRAVUJE SE KOMPLETNÍ VYDÁNÍ JERUZALÉMSKÉ BIBLE
Praha (ČBK). Kompletní vydání Jeruzalémské bible v Karmelitánském
nakladatelství (KNA) a v nakladatelství Krystal OP je plánováno letos
během listopadu. Po desítky let se převážně francouzští badatelé věno-
vali studiu a výzkumu na poli biblické filologie, historie a archeologie.
Také cílem českého překladu je věrnost biblickému originálu.
Jde o vrcholné dílo Jeruzalémské biblické školy, založené v roce 1890 
z iniciativy dominikánského řádu. Na základě zevrubné a velmi přesné
exegetické práce vznikl pak z původních jazyků nejprve francouzský
překlad – La Bible de Jérusalem (JB), 1. vydání 1954, definitivní 1973,
jenž se stal základem pro další edice v hlavních evropských jazycích.
Hlavní zásadou jeho tvůrců je nevnášet do biblického překladu literár-
ní kvality, které nejsou vlastní originálu. 
Druhou předností vloženou do tohoto díla jsou úvody k jednotlivým
biblickým knihám a pomocný poznámkový aparát, které každému čte-
náři Bible dodávají nejdůležitější poznatky interpretační, aniž by ho
zbytečně zatěžovaly svým rozsahem. 
Česká verze Jeruzalémské bible (JB) vzniká metodou srovnávacího pře-
kladu z francouzštiny (originální znění JB) a původních biblických jazy-
ků (pro přesné rozpoznání předlohy). 
Případní zájemci si mohou knihu již nyní předplatit v některém z knih-
kupectví KNA či v zásilkové službě a mají tak možnost získat knihu se
slevou 15 %. 

DISKRIMINACE KŘESŤANŮ EXISTUJE I TAM, KDE TVOŘÍ VĚTŠINU
Ženeva (Radiovaticana). Na řádném zasedání Rady OSN pro lidská
práva vystoupil v těchto dnech stálý pozorovatel Svatého stolce mons.
Silvano Tomasi, který hovořil o stoupající tendenci náboženské intole-
rance ve světě, zejména proti náboženským menšinám, včetně těch
křesťanských, které musí denně snášet diskriminaci a předsudky.
„Svatý stolec“ – řekl mons. Tomasi - „vyzývá státy, aby přijaly nezbyt-
ná opatření na výchovné, legislativní a právní rovině, zajistily tak právo
na náboženskou svobodu a chránily náboženské menšiny.“ Kromě toho
zástupce Vatikánu poukázal na to, že „popírání práv křesťanských
komunit není problémem pouze tam, kde představují menšinu, ale
může existovat také tam, kde křesťané tvoří většinu společnosti.
Některé státy, včetně těch západních, které měly v minulosti vyvážené
vztahy k církvi se totiž už delší dobu kloní k novému typu laicistické
politiky, která omezuje roli náboženství ve veřejném životě a upírá věří-
cím právo vyjadřovat svá náboženská přesvědčení a cítění." Vatikánský
delegát tím narážel na otázku limitace práva na svobodu vyjádření za
účelem respektování náboženského cítění druhých, čili tzv. antidiskri-
minační princip soudobého legislativního trendu, kterým je křesťanům
v některých případech upíráno právo svobodně vyjádřit vlastní nábo-
ženské cítění. „Náboženská svoboda, řekl mons. Tomasi v závěru, „je
totiž ohrožena tam, kde věřící nemohou svobodně vyjádřit své pře-
svědčení. Stejně tak je popíráno právo na pravdu a zásadně je tak ohro-
ženo právo zvolit či změnit vlastní náboženství či náboženské vyznání."

www.radiovaticana.cz
KNIHA RESTITUCE CÍRKEVNÍHO MAJETKU V ČESKÉ REPUBLICE PO ROCE 1989
Brno (ČBK). Publikace právníka a teologa JUDr. Václava Valeše z Plzně
shrnuje v uplynulém 20letém období vývoj vztahu státu a církve z hle-
diska vyrovnání majetkových křivd způsobených totalitním režimem. 
Autor hovoří o létech očekávání a zklamání (1989-1998), o osmi pro-
marněných letech (1998-2006) a o pokusu o narovnání (2007-2008), který
zatím nebyl zákonodárným sněmem schválen. V historickém exkurzu si
všímá, jaké byly majetkové poměry církve před únorovým pučem 1948
a jak se situace vyvíjela v době následné komunistické diktatury.
Publikace (Brno 2009, 102 s.) vychází na podnět Moravsko-slezské křes-
ťanské akademie a můžete si ji objednat na adrese:
Moravsko-slezská křesťanská akademie
Divišova 19, 612 00 Brno
tel.: + 420 545 223 159, 
e-mail: mska@volny.cz 

1. Církev není firma, byť se starala o
budovy či vyplácela své zaměstnan-
ce. Církev je společenství věřících
bratří a sester za řádu otrokářského,
feudálního či kapitalistického. Jejím
neodmyslitelným znakem je víra a
láska, schopnost i ochota „nést jedni
břemena druhých a tak plnit zákon
Kristův". Vím, že dnes rádi vykládá-
me tuto výzvu hlavně na duchovní
záležitosti, nicméně ty hmotné vy-
loučit nemůžeme, ba nesmíme – viz
dále.
2. Už ve Starém zákoně nacházíme
řadu příkazů a ustanovení, jak se
společenství lidu Božího má starat o
své chudé členy. (Sbírání klasů, hroz-
nů, zvláště pak léto milostivé.
Obzvláště nepřijatelné pro všechny
ekonomy bylo nařízení půjčovat
třeba i jeden den před létem milosti-
vým, třebaže to znamenalo, že půjč-
ka bude zahrnuta mezi odpouštěné
dluhy – Dt 15,9-10.) Ostatně s tím
dobře souzní i slova Kristova u 
L 6,34-35 – půjčovat tam, kde se ne-
můžeme nadát oplátky. Inu, jak říká-
val br. farář Jan Pokorný: Boží eko-
nomie je jiná než naše.
Mohli bychom jít dál, přes žalmy,
přísloví, proroky, kde jsou jasně uve-
deny atributy, které má společenství
lidu Izraele mít.
Ale pojďme do Nového zákona. Jan
Křtitel – dva pláště, jak dobře to
známe! Kdo je má, dej tomu, který
nemá žádný. Budeš sice mít méně,
ale zato se bude mít čím zahřát i
druhý.
Z Kristových výroků lze uvést
kromě Kázání na hoře aspoň 
Mt 25,31nn – podobenství o po-
sledním soudu.
Skutky apoštolské: Měli všechny
věci společné, bohatí prodávali své
statky ve prospěch chudých atd.
Však to známe. A konečně je tu sbír-
ka bohatějších sborů z pohanů pro
chudý sbor jeruzalémský.

Připojit můžeme i epištolu Jaku-
bovu.
3. Podobenství o hřivnách na řeše-
nou situaci také „nesedí". Třetí slu-
žebník byl od počátku lenoch a
usnadnil si práci i odpovědnost.
Možná jsou i takoví starši či staršov-
stva, ale snad jich není mnoho a
jejich ovečky tím spíše trpí, ne by
byly vinny – a měly být trestány zru-
šením jejich sboru.
Tady jsme u kořene věci samé.
Mnohé sbory se zmenšily natolik, že
pomoc potřebují. Jsou meší v
důsledku stárnutí členů, odchodu
mladých do měst nebo i za hranice.
Ekonomická situace, větší nezaměst-
nanost v jejich regionu, to vše někte-
ré členy k tomu nutí.
Zůstávají nám staří bratří a sestry,
kteří byli po celý život zvyklí chodit
neděli co neděli na bohoslužby,
mnohdy i na biblické hodiny. Bylo
to jejich potěšením, a mnozí pro
svůj sbor něco udělali, pokud byli
schopni.
Co bude s těmito stařečky a stařen-
kami? Mají někam dojíždět? Jak při
naší dopravní situaci, v níž byly
mnohé nedělní spoje zrušeny? A
když jízdné je nehorázně drahé –
pro informaci: u nás (v Mysliboři-
cích) stojí jedna cesta zdéli 16 km 
27 Kč).
Anebo se budou muset smířit s jedi-
nými bohoslužbami za měsíc? Mno-
zí z nich už nevidí tak dobře, aby si
mohli v Písmu sami číst. O pastoraci
by se asi dalo jen těžko mluvit.
Možná vám to přijde přehnané, ale
mně se přitom připomněla slova
Pána Ježíše: Kdokoli by pohoršil jed-
noho z bratří mých nejmenších…
4. Nelobbuji za svůj sbor, ten je na
tom – i díky obětavosti členů –
posud dobře. Své příbuzné mám v
Brně a v Praze, ani za ně se nemusím
přimlouvat. Právě naopak.
Neměly by bohaté sbory zkorigovat

své hospodaření? Ledacos zbytečné-
ho si odepřít? Vzpomínám na naše
„večírky" v Blahoslavově domě v
Brně, v padesátých letech. Každý
dostal na tácku 2 – slovy dvě – su-
šenky a hrníček čaje. Při skončení
byla sbírka. A vůbec nám to nevadi-
lo. Srovnejme to s opulentními
trachtacemi při každé sebemenší
příležitosti. Místo přejídání a plýtvá-
ní by se mohly ušetřené peníze dát
na fond pomoci slabším. (Už sice
slyším, že to by bylo zanedbatelné –
ale ona každá koruna je počátek a
každá suma může někde pomoci.)
A týká se to i povšechného sboru.
Dodnes si nemohu bez hořkosti
vzpomenout na sumy vydané loni
na oslavy vzniku ČCE. Bylo by se to
jistě dalo udělat mnohem komorněji
a možná by to bylo i opravdovější.
(Na veřejnost jsme stejně dojem ne-
udělali).
A ještě: Je opravdu nutné, aby v Pra-
ze bylo 20 sborů – nepočítám
Ochranovský a Německojazyčný -?.
Součet všech členů podle letošního
Kalendáře činí 8.866. Tedy průměr-
ně 400 členů na sbor. Vzdálenosti
mezi nimi nejsou většinou nijak
enormní.
5. Někdy mi připadá, že máme
několik – a možná dost – boháčů,
kteří „hodují skvostně" a Lazarů le-
žících u dveří by se nejraději zbavili.
Možná je v nás málo víry, a proto i
málo lásky a odvahy. Možná i nás –
církev – doba převálcovala, že uva-
žujeme jako „firma" a ne jako lid
zvláštní. Zvítězí ekonomické hledis-
ko anebo mezioborový ekumenis-
mus? Nemohu než ještě jednou při-
pomnenout: Jedni druhých břemena
neste a tak plňte zákon Kristův.
6. Možná by nám prospělo, kdyby-
chom trochu nahlédli do svých cír-
kevních dějin.

Hana Najbrtová
Myslibořice

Trochu humoru 
do vlastních řad

Z církví doma i ve světě K článku br. Vejnara v ET-KJ č. 5

Předsednictvo 32. synodu ČCE, bra-
tři a sestry synodálové! 
Obracím se na Vás před zahájením
3. zasedání 32. synodu a vyzývám
Vás, prosím, abyste na nadcházejí-
cím jednání věnovali prvořadou
pozornost situaci v naší církvi. V této
věci jsem již oslovil SR. Z odpovědi
jsem hlavně vyrozuměl, že oni
(pouze) spravují, nejsou magisteri-
em, proto se obracím na Vás jako na
orgán s právem rozhodovat. Sel-
hávání církve vidím v tom, že mlčky
přihlížíme ke všem excesům moci
výkonné, zákonodárné i soudní, že
neprotestujeme proti korupci, všeo-
becnému odklonu od skutečných
hodnot, brutálnímu vymývání moz-
ků, otrockému postavení tisíců za-
hraničních dělníků i mafiánským
praktikám spojeným nejen s tímto
problémem (jako by nám to nevadi-
lo či dokonce nám to vyhovovalo!).
Nehájíme pravdu, nevoláme po
spravedlnosti, nezapomínejte, k če-
mu jste se přihlásili!!! Skutečnou,
alarmující situaci církve nám odhali-
la poslední volba synodního seniora.
Z kazatelů a kazatelek, kteří splňují
limit pro volbu seniora, se nenašel
nikdo, kdo by "zaštítěn Božím slo-
vem, opřen o tradici a nesen Du-
chem svatým" měl představu – vizi,
jak by církev měla působit v této
společnosti a chtěl se pro tuto Boží
věc angažovat, obětovat – sloužit.
(Zpronevěra 10 mil. Kč je jen logic-
kým důsledkem současného stavu

církve a měli bychom ji chápat jako
ještě mírný trest za tak závažná a
dlouhodobá selhávání církve!) O si-
tuaci v církvi a případném majetko-
vém vyrovnání by měla proběhnout
skutečná, důkladná – zevrubná celo-
církevní diskuze. Obávám se, že
masivními změnami CZ a řádů, pra-
videlným zvyšováním odvodů do
PF i repartic či případným uvažova-

ným zavedením zpovědi v ČCE si-
tuaci církve nezlepšíte, nezlepšíme!!
Vyprošuji pro Vás u Pána moudrost,
rozvahu i odvahu při jednáních 3.
zasedání 32. synodu ČCE. 

S bratrským pozdravem

Petříček R.
Pardubice

Otevřený dopis 32. synodu ČCE

Jan 10, 9-11.17
Hřejivá slova Pána Ježíše, on je
dobrý pastýř. On nás zná, zná nás
osobně, nejsme pro něj dav beze-
jmenných lidí. Každý je pro něj
jedinečný a výjimečný. Kdo jde za
ním, tomu dává věčný život a
trvalé bezpečí.

Pán Ježíš , dobrý pastýř,
dává svůj život za ovce,  to je vel-
kopáteční událost, to je kříž.

Pán Ježíš znovu život při-
jímá, to je vzkříšení.

Pán Ježíš přichází, aby i
ovce měly život, a to v hojnosti, to
je seslání Ducha svatého. 
To je ono velikonoční tajemství,
které patří k sobě, kříž, vzkříšení,
naplnění Duchem svatým.
Proto až do letnic jsou Veliko-
noce.
Duch svatý přichází k těm, kdo o
něj prosí. Jistota Božích dětí je, že

Duch svatý přichází na pomoc
naší slabosti. Každý může prosit o
naplnění Duchem svatým sám, v
osobní modlitbě. Avšak široká
zkušenost ukazuje, že často jsou
nám darovány duchovní dary
tehdy, když o ně prosíme společ-
ně, jako společenství věřících, a
Bůh rád používá nás k tomu, aby-
chom dále nesli oheň, jenž se v nás
rozhořel.
Co můžeme očekávat? Tisíce a tisí-
ce křesťanů zakusilo hlubší vylití
Ducha svatého a sotva dva z nich
zažili přesně totéž. Někteří byli
velmi pohnuti, někteří slyšeli
„vnitřní hlas", jiní v sobě cítili hlu-
boký pokoj, zatímco jiní neměli
žádné zvláštní pocity a zdánlivě
se v nich nic nedělo.
A přece, když se později ohlédli,
bylo jim zřejmé, že tento den mod-

Dokončení na str. 3
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I. Nezvaný host

Hustými brandýskými lesy jel po
pražské cestě k Lysé prostý selský
povoz tažený dvěma volky. Na
přídě seděl chasník svěžích tváří,
jimiž pro ozdobu tlačila se na svět
první znamení vousů. Byl to Pavel
Peřina, nejstarší syn Jiříka Peřiny,
chalupníka lyského, jenž ku svaté
víře katolické naoko sice přistoupil,
ale potají zůstal věren staré víře bra-
trské. V ní proti úsilí slavné komisse
reformační i děti své vychovávati se
opovážil. Pavel vracel se z Prahy,
kdež prodal v trhu obilí a nakoupil
potřeb pro hospodářství. Slunce klo-
nilo se k horám na západě a lesem
vanul šumný větřík. Pavel zpíval si
polohlasně píseň, jíž naučil se doma
od rodičů. Byla to zapovězená,
kacířská.
Pavel byl zpěvem svým tak zau-
jat, že nezaznamenal ani, jak po
drahnou chvíli kráčí těsně za vo-
zem kněz svaté církve katolické a
dychtivě mu naslouchá. Několi-
krát se zastavil, přejel rukou zapo-
cené čelo, sňal s hlavy klobouk a
uvolnil si nepohodlné roucho.
Větřík porozhalil mu cípy pláště, a
tu bylo možno viděti, že na před-
ní části trupu silně je ocpán. Po-
každé, kdykoli to zpozoroval,
zahalil se opět těsněji. Bylo zřej-
mo, že nechce, aby oko nepovola-
né poznalo, že právě ta část jeho
těla, která pokládala se za rázový
znak celého stavu a svědčila o po-
zemském blahobytu, utvořena by-
la uměle. Když Pavel dozpíval,
popošel kněz vpřed a pozdravil.

Pavel ohlédl se a uzřev kněze, prud-
ce sebou trhl.
„Což ani pod šírým nebem, daleko
od farní osady nemůže si člověk
Pánu Bohu zazpívati po svém? Což
ani ten les nemůže již člověka chrá-
niti před neúnavnými šiřiteli víry
vnucované?" Ty myšlenky prolétly
Pavlovi mozkem a tvář jeho zamra-
čila se.
„Až na věky, amen," děkoval. „Pán
Bůh rač pozdravit."
Kněz uhodl ty myšlenky jeho a upo-
kojil jej: „Neboj se mne, synu, že ti
nastane examen při právu. Jedeš s
prázdnou?" dobízel se.
Upokojen poctivým výrazem jeho
tváře odvětil Pavel: „Jedu, velebný
pane. Byla-li by vaše libost přised-
nouti? Dlouhá cesta notně vás již
uondala."
„Když ti nebudu na obtíž, rád po-
lehčím unaveným nohám," pravil
kněz, chápaje se přední lišně.
„Počkejte, velebný pane, zastavím,"
zadržel jej Pavel a dodal, když po-
voz stanul: „Otylému tělu těžko se
za jízdy na vůz vyskakuje" a šibal-
sky zamžoural po vyspělém bříšku
nového společníka.
„Tak jest," usmál se kněz, opatrně na
vůz vylézaje. „Ale to moje břicho
není tak hrozné."
„Nemínil jsem velebného pána ura-
ziti," pravil Pavel popouštěje oprati
a poháněje tahouny k jízdě. „Viděl
jsem v Praze ještě hrubší."
„Zase máš pravdu, synu," zasmál se
Pavlův společník upřímně. „Jsou m-
ezi námi břicha veliká. Však pomiň-
me toho," zvážněl. „Tys zpíval prvé
píseň, která mi připomíná moji

matičku. Je už tomu dávno. Matičku
mou již kryje země cizí. Jak začíná ta
píseň?"
„Ostříhej mne s vysokosti, můj
Bože, plný milosti."
„Pravdu máš." Kněz svěsil hlavu a
zadumal se.
„Vaše matička, velebný pane, že
tuhle píseň zpívávala? To tedy by-
la vaše matička, velebný pane, ka-
cířka."
Kněz jenom hlavou několikrát při-
kývnul.
„A vy jste, velebný pane, tohle rou-
cho za jejího života nosil?"
Kněz probral se z myšlenek.
„Počkej, hochu! Kdo tebe naučil tu
píseň zpívati?"
„Naučil mne jí otec při pluhu a
práci."
„Tedy tvůj otec je kacíř?"
„Říká mu tak pan pater missionari-
us a páni komissaři u městského
práva a na zámku." „A jak se jme-
nuje?"
„Jiří Peřina."
„Jiří Peřina, pravíš? A matka tvá
ještě živa?"
„Ano, velebný pane."
„A tuhle píseň dosud zpíváte?"
Vtom přiblížili se k svatováclavské
kapličce, vystavené na rozhraní lesů
brandýských a lyských. Pavel vy-
hověl naučenému obřadu, a před
sochami u kapličky hlavu obnažil.
Kněz tak učiniti opomenul, ač dobře
viděl. Toho si Pavel pozorně po-
všimnul.
„Nu zpíváte?" začínal opět kněz
examen.

Napsal Antonín L. Berger
Pokračování příště
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Staré časy v Nové Lysé

VEČEŘE, PŘI KTERÉ JSME UJIŠTĚNI
O ODPUŠTĚNÍ
Pán Ježíš při ustanovování své ve-
čeře prozradil svým učedníkům ta-
jemství významu své oběti: „Toto je
má krev, která zpečeťuje novou
smlouvu a prolévá se za mnohé na
odpuštění hříchů." Hřích je vetkán
do našeho života a naší lidskou
vlastností, pokud nejsme zcela otu-
pělí, je stydět se za něj. Právě to
vidíme u prvních lidí, když jim do-
šlo, co provedli, jestliže jedli ze
zapovězeného stromu. Začali se
stydět jeden před druhým, ale pře-
devším měli potřebu se skrýt před
Hospo-dinem. Člověk má oprávně-
ný strach, co tomu Bůh řekne. A tím
se ještě víc Bohu vzdaluje. Takový
dů-sledek do lidského života přiná-
ší hřích. Ďábel nám někdy až příliš
rád připomíná, že věříme ve svaté-
ho Boha. Jeho zákeřný motiv je oči-
vidný. Udělá cokoliv, jen abychom
k tomu Bohu nepřišli a nezjistili, že
je u něho odpuštění. 
Večeře Páně se žel někdy stává ně-
čím, co nám připomíná naši vinu, a
náš stud a potřeba skrýt se před
lidmi i před Bohem se tak ještě víc
prohlubuje. Ale nejpřednějším vý-
znamem večeře Páně není připo-
menout nám naši vinu, nýbrž při-
pomenout nám Ježíšovu očišťující
oběť a ujistit nás o tom, že se nao-
pak skrývat nepotřebujeme. Jsme
zváni k večeři Páně dokonce se
svou vinou. Boží odpuštění skrze
smrt Pána Ježíše znamená, že se
nikdy nemusíme stydět přijít za
Bohem, ať vypadáme jakkoli, ať

máme svědomí jakkoli černé. Ne
proto, že by Bohu přestal vadit
hřích, ale proto, že ať na nás ulpívá
jakákoli vina, Ježíšova krev ji doká-
že smýt. 
Když přemýšlíme o kořenech, ze
kterých večeře Páně vyrůstá, ne-
smíme přehlédnout zřetelnou zprá-
vu o vztahu Pána Ježíše k hříšní-
kům. Byl dokonce nařčen z toho, že
se s nimi stýká a stoluje s nimi. On
sám řekl, že nepřišel pro svaté, ale
pro hříšné. Ženě, která byla přisti-
žena při cizoložství, řekl, že ji
nesoudí, ale také aby už nehřešila.
Velice často spojoval něčí tělesné
uzdravení s odpuštěním jeho hří-
chů. A konečně samotný kříž zna-
mená sebeobětování za hříšné lidi.
Tento Ježíš zve člověka ke své veče-
ři. Jinými slovy, u večeře Páně mají
přední místa největší hříšníci, kteří
s bázní a třesením spolehli na Ježí-
šovu moc očistit od veškeré viny.
Zásadním způsobem snižujeme
význam smrti Pána Ježíše a jeho
večeře, jestliže izolujeme tuto slav-
nost pro svatě zbožné a klademe
nebiblické překážky všem, kteří na-
ší svaté zbožnosti nevyhovují. Jest-
liže při slavení večeře Páně nevní-
máme touhu po odpuštění – svou,
či někoho dalšího - a touhu po ra-
dosti z odpuštění, je cosi zásadního
v nepořádku. 
Na druhé straně ale nikdy nesmíme
zapomenout, že toto naše odpuště-
ní má cenu Ježíšova života. Jsou to
dva body, mezi kterými musí být
vyvážené napětí – na jedné straně
Ježíšova smrti za naše hříchy a na

straně druhé význam této smrti pro
naše odpuštění a nový život. Bez
zřetelného vnímání Ježíšovy smrti
jako triumfu nad hříchem a smrtí
děláme z církve jen spolek zkrouše-
ných existencí. Na druhé straně bez
naprostého přijetí kříže jako jediné
možné cesty k vítězství se z nás stá-
vají bezohlední „triumfalisté", kteří
chtějí vítězství, tedy odpuštění bez
kříže.
V každém případě platí, že večeře
Páně je jedinečnou slavností našeho
osvobození od hříchu a smrti, od
viny, ať je kolektivní, nebo osobní,
ať je pravá, nebo falešná, a zároveň
slavností smíření, především s Bo-
hem, ale také s lidmi, kteří jsou
kolem nás.
Na tomto místě je potřeba připome-
nout myšlenku, kterou Pán Ježíš
formuloval v podobenství o nemi-
losrdném služebníku. Ten, kterému
byl právě odpuštěn neuvěřitelně
vysoký dluh, není v zápětí schopen
odpustit nepoměrně nižší dluh
svému kolegovi. A to proto, že nevi-
děl přímou souvislost mezi svým
dluhem a dluhem svého kolegy.
Jestliže tedy my přistupujeme k ve-
čeři Páně a nevnímáme přímou
souvislost mezi Boží láskou k nám
a naší láskou k lidem, potom při-
stupujeme k Večeři Páně nehodně.
Naopak tam, kde Boží láska proni-
ká do vztahů uvnitř církve a dokon-
ce ještě dál, tam může Pán Ježíš ve-
lice požehnat.

Roman Toušek

Pokračování příště
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Žiješ

dokud
v jádru

duše

říkáš
Ježíš.

Umíráš

když zdi
jež se hroutí dovnitř

toto jméno
pohřbívají.

Josef A. Pilz, přeložil Jan Zámečník

Historický obrázek z konce 17. století

litby za vylití Ducha svatého zna-
menal mezník v jejich životě, od
něhož se mnohé věci změnily. To
vše ukazuje, že Duch svatý je
Duch tvůrčí a dává to, co on sám
vidí za dobré.
Židovské letnice jsou také vzpo-
mínkou na předání Zákona na
hoře Sinaj. Sestoupení Ducha sva-
tého (Sk 2) silně připomíná Boží
zjevení na Sinaji. Zemětřesení a
oheň doprovázely odevzdání
Zákona. A Duch svatý sestoupil
právě o letnicích, také mimořád-
ným způsobem, aby ukázal že ON
je nový duchovní zákon, který
není vepsán na kamenné desky,
ale do srdce lidí. Tak se naplnila i
dávná starozákonní  proroctví (Ez
36,26)- dám vám nové srdce a do
nitra vám vložím nového ducha…
Duch svatý sestoupil v podobě
ohnivých jazyků a apoštolé napl-
něni tímto Duchem začali zázrač-
ně hovořit živými cizími jazyky k
poutníkům o velkých skutcích
Božích, aby i oni rozuměli.
Strach apoštolů se proměnil v
odvážná svědectví, jejich opatr-
nost se změnila v horlivost. 
Duch svatý dává odvahu k vyzná-
ní, dává rozličné dary,  které jsou k

osobnímu obohacení, ale i k obo-
hacení společenství věřících a
vlastně k obohacení i ostatních
lidí.
Duch svatý nám pomáhá pronik-
nout do velikonočního tajemství
kříže a vzkříšení jako středu dějin
spásy.
Tím, že apoštolé dostali zázračný
dar mluvit živými cizími jazyky
mohli odstranit barieru neporozu-
mění. Duch svatý vytváří komuni-
kaci, porozumění, společenství,
sbližování. Vzniká církev z ma-
lých začátků a my jsme její pokra-
čovatelé a společně s prvními
křesťany můžeme vděčně vyzná-
vat „Ježíš Kristus je Pán“ a chválit
Boha a kéž bychom také byli vše-
mu lidu milí.
Prožívejme letošní letnice hluboce,
radostně a vděčně.

Prosba:
Duchu svatý,
též v našem nitru konej své mocné
dílo,
abychom mohli být živou církví.
Chceme se ti více otevřít,
abys stále hlubším způsobem
vcházel do našich životů.

Jan Trnka

Dokončení ze str. 2

Dobrý pastýř a letnice



Stejně tak nezmiňují ani jakkoliv ra-
sově podmíněné stvoření člověka.
Ano, hodně vypovídají o problé-
mech či dokonce velmi krutých
konfliktech sousedských, etnic-
kých, politických i náboženských
mezi jednotlivými národy i uvnitř
nich. Ovšem tyto národy jsou pak
často zosobněny SOUROZENCI,
nebo jsou jinak rodopisně spojeny s
prvním stvořeným (jakkoliv etnic-
ky nespecifikovaným) člověkem,
čímž tyto konflikty jasně vymezují
z oblasti definice, kdo je nebo není
člověk, do oblasti příbuzenské.
Proč? Domnívám se, že prostě pro-
to, že reflektují člověka takového,
jaký je, počítají s jeho hříšností a do
této situace k člověku mluví.
Nijak nezastírám, že se v dějinách
výkladů svatých knih posléze všeli-
jaké rasistické motivy, v historii i
dnes, objevují. Je však nutné si uvě-
domit, že Knihy a jejich výklady
nejsou totéž. Vykladač je člověk,
omylný, hříšný člověk determino-
vaný svými sympatiemi i antipatie-

mi, osobní i dobovou situací, přeja-
tými tradicemi a třeba i vlastními
komplexy méněcennosti či velikáš-
ství.
To jistě platí i pro mne zde. Kromě
jiného jako memento, proč si ne-
myslet, že jsem předurčen jako něco
hodnotnějšího, lepšího, ať již z hle-
diska přírodního vývoje nebo zvěs-
ti o stvoření člověka. Stejnou měrou
však i jako memento, proč nebýt
lhostejný ke snižování a ničení
jiných lidí.

Poznámka akademická:
Jako člen akademické obce UK si
vážím rozhodnutí vedení Univer-
zity nedovolit „přednášku" p. Du-
kea na univerzitní půdě. Ctím aka-
demickou svobodu vyjádření názo-
ru, avšak nepletu si ji se šířením
předsudku a skrytými či otevřený-
mi výzvami k nenávistnosti s „uni-
verzitním posvěcením". Ostatně,
počínaje imatrikulačním slibem se
každý člen obce zavazuje nezneu-
ctít dobré jméno Univerzity. To platí
jak pro svolavatele akce, kteří je

svým jednáním dle mého mínění
ohrozili, neboť věděli, koho a proč
jej zvou, tak právě pro vedení, které
dobré jméno Univerzity i akade-
mickou svobodu proti devalvaci
parapolitickými cíli obhájilo.
Ještě více si však vážím toho, že tak
vedení UK učinilo v době, kdy ještě
nebylo zdaleka jasné, jakým smě-
rem se návštěva p. Dukea nakonec
bude ubírat, i jasného pojmenování
důvodu zákazu přednášky. Roz-
hodnutí nebylo ukryto za organi-
zační, technické či dopravní problé-
my a problém nazván pravým jmé-
nem. Osobně jsem za to rád.
Snad jsem si právě na svou úvodní
otázku odpověděl, alespoň na její
část. Ta druhá pak už nezávisí jen
na mně. Ano, takovýmito věcmi má
cenu se zabývat. Přinejmenším do
té doby, dokud budeme chtít večer
chodit spát a ráno se probouzet bez
zjišťování, naši bližní nebo my sami
jsme stále ještě uznáni za lidské
bytosti.

Ondřej Wolf, 
farář ČCE v.v.

DOVOLENÁ V KARLOVÝCH VARECH.
Dvě bytové jednotky a turistická uby-
tovna. Možnost vaření, zahrada,
úschovna kol 
http://web.iol.cz/futtl 
e-mail: futtl@seznam.cz 

č. 23
KOUPÍM BIBLI KRALICKOU vydanou v
Kutné Hoře r. 1940. Tel.: 731 483 270. 

č. 24
FS ČCE V CHRUDIMI nabízí členům
ČCE pronájem bytu 2+1; Pardubická
303, 537 01 Chrudim. Informace na
telefonu: 469 622 110. 

č. 25

Několik poznámek k návštěvě exšéfa KKK v ČR 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
Bukovka č. 59, f Martin Grombiřík
ČÁSLAV, Ne 9.00
Jana Karafiáta 159, f Pavel Jun
ČESKÁ TŘEBOVÁ, Ne 9.00
Riegrova 283/28, f Jaroslav Nečas
DAKAČOVICE, 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
Zahradní 537, f.Jan Plecháček
HOLICE V ČECHÁCH, Ne a.c.d.8.30 hod.
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, adm. Miloš Hübner
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
Trnávka 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 Ladisláv
Morávek, adm Petr 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

Dokončení ze str. 1

Bohoslužby

MISIJNÍ ODBOR KOSTNICKÉ JEDNOTY
pořádá i letos seminář křesťanské
psychiatrie a pastorace se švýcar-
skými lektorkami.
Místo konání: Bethel, Litoměřice
Kdy: začátek večer ve středu 30.
září, závěr odpoledne, příp. večer v
pátek 2. října
Lektorky budou k dispozici k roz-
hovorům i v sobotu 3. října.
Náměty:
* Nový život – nová identita, 
* Strach
* Naslouchající modlitba
Přihlášky do konce srpna:
bethel@email.cz
Informace: 
Ludmila Hallerová, Ve Vilách 7, 140
00 PRAHA 4 – Michle
hallerova@volny.cz 
tel.: 242428814 (774 572 671)

* * *
SBOR ČCE V ČÁSLAVI oslaví 21. 6. 2009
při sborovém dnu 225 let od založení
sboru a 140 let od dokončení stavby
kostela. Hostem bude br. farář Jan
Čapek, který bude při dopoledních
bohoslužbách (od 9 hodin) kázat, od-
poledne od 14.00 hod. bude předná-
šet na téma „Evangelictví v toleranční
době a dnes". Po bohoslužbách zazpí-
vá seniorátní pěvecký sbor. 
Zveme nejen ty, kteří mají k Čáslavi
osobní vazby. 
Za staršovstvo sboru farář Pavel Jun

* * *
VERITAS, HISTORICKÁ SPOLEČNOST
PRO AKTUALIZACI ODKAZU ČESKÉ RE-
FORMACE, O. S., svolává svou letošní
řádnou valnou hromadu na sobotu
30. května 2009 od 10.00 hodin do
sálku v zadním traktu sborového
domu Českobratrské církve evange-
lické v Praze na Smíchově, ulice Na
Doubkové 2040/8. Hlavním bodem
programu letošní nevolební valné
schůze budou zprávy a referáty
účastníků konference Život v Evropě
ve vzájemném respektu (a beseda o
nich). Tuto konferenci VERITAS us-
pořádala 13.–16.5.2009 v Telči a Velké
Lhotě u Dačic. Malé občerstvení zajiš-
těno. K účasti jsou zváni i další zájem-
ci (tedy i nečlenové VERITAS).
K místu konání se lze dostat pohodl-
ně s využitím pražské MHD: Ze sta-
nice metra B Anděl pokračovat vý-
chodem k zastávce autobusu Na
Knížecí. Na lince č. 137 (směr U Walt-
rovky) je Santoška v pořadí první za-
stávka. Z ní je nutno již jít do ulice Na
Doubkové pěšky (prakticky to zna-
mená obejít ze dvou kostelů ten níže
položený).

Výbor VERITAS

Pozvánky

Téměř 1,1 milionu návštěvníků
sledovalo ve dnech 29. března až
6. dubna největší bohoslužbu v
Evropě, která byla přenášena z
Arény Chemnitz přes satelit do
více než 1.300 míst v 18 evrop-
ských zemích.
A co je zvláště zajímavé: více než
56.000 lidí v Německu, Rakousku
a Švýcarsku využilo nabídku hlav-
ního řečníka ProChrist, faráře
Ulricha Parzanyho, a vyhledalo
rozhovor s duchovními poradci na
místě konání akce ProChrist. Akce
s mottem „Pochybnosti a úžas" se
konala již posedmé.
ProChrist je pozvánkou k tomu,
aby se lidé zabývali základními
otázkami svého života a křesťan-
skou vírou. 
Bohoslužby v Chemnitz navštívilo
mnoho oficiálních zástupců církví
a řada prominentních hostů, poli-
tiků i podnikatelů.
„V příštích týdnech se budeme
zabývat příčinami extrémně zvý-
šeného zájmu o nabídku rozhovo-
ru," říká Ulrich Parzany.

NÁSLEDNÁ PRÁCE PO PROCHRIST

Sbory, které se účastnily ProChrist,
nabízejí v následujících týdnech
další kurzy k otázkám víry. Ulrich
Parzany má také další speciální
pořady v TV a na rádiových stani-
cích.

POVZBUZENÍ PRO MĚSTO CHEMNITZ

Klaus Rudolph, předseda ProChrist
v Chemnitz, byl nadšen zájmem
lidí o jednotlivá témata ProChrist.
„Při přípravách jsme ani nesnili o
takovém návalu. Během osmi
večerů do Arény Chemnitz přišlo
asi 52.000 hostů, o které se staralo
více než 1.000 dobrovolných spo-
lupracovníků. „Nejenže všechno
dobře klapalo, úžasným a povzbu-
zujícím zážitkem bylo to, jak byli
spolupracovníci ochotní a angažo-
vaní, každý podle možností, které
měl. Jsem si jistý, že si návštěvníci
odnesli spoustu zážitků do svého
všedního života."

PROCHRIST V ČESKÉ REPUBLICE

ProChrist v České republice má tě-
žiště spíše na Moravě a odehráva-
lo se asi na 40 různých místech.
Část zúčastněných míst přijímala
program přímo přes satelit z
Chemnitz, jinde probíhalo nebo
ještě bude probíhat promítání
večerních programů ze záznamu,
z DVD. 
Dosavadní reakce z České republi-
ky byly vesměs příznivé. Přenosy
fungovaly bezvadné, obraz i zvuk
přicházel v dobré kvalitě. Pozi-
tivně byly hodnoceny i výkony
tlumočníků. 
Farář Ulrich Parzany se podle
reakcí ze sborů přesně trefoval do
životních výzev a kázání byla
pozitivně hodnocena věřícími i
nevěřícími lidmi. 
S dobrým ohlasem se setkaly i
předprogramy – svědectví lidí,
kteří našli cestu k víře přes nejrůz-
nější obtíže ve svém životě, i vy-
stoupení hudebníků a dalších
umělců.

www.prochrist.cz
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Změna účtu
Rádi bychom vás upozornili, že
jsme v rámci snižování nákladů
přistoupili ke změně bankovní-
ho ústavu Kostnické jednoty. Je
to nyní Poštovní spořitelna, 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 své 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

Největší bohoslužba v Evropě

NICO TER LINDEN, POVÍDÁ SE... PODLE MARKA A PODLE MATOUŠE

Převyprávění dvou novozákonních evangelií od známého nizozemského
vykladače a vypravěče. Bohatství a síla příběhu o Ježíši bez dogmatizování,
frází a církevní nadřazenosti. Před čtenářem se zároveň otevře, jak důleži-
tou roli ve vyprávění evangelistů o Ježíši hrají motivy z textů starozákon-
ních, jakou roli hrají sami evangelisté a proč se jejich podání liší. Další díl
převyprávěných biblických celků z cyklu Povídá se...
ISBN 978-80-86211-66-4, 288 str., 14*24 cm, polotuhá vazba, 236 Kč
„Povídá se, že Ježíš je Mesiáš, Syn Boží. ... Je to příběh, ne biografie; Marek
nám nevypráví život historického Ježíše. Přesto však nefantazíruje; svůj pří-
běh čerpá z Ježíšova života. ... Marek vidí Ježíše jako Mesiáše, Syna Božího.
Kdo chce té tajemné řeči porozumět, kdo chce vědět, jak evangelista přišel k
této víře, měl by si přečíst jeho evangelium."
„Tradice udělala z Ježíše milého, kultivovaného muže, mírně zženštilého,
křehkou postavu v bílém; něžně se dívá, sladce hovoří, jemně a zbožně vklá-
dá na lidi ruce. Jenže je to romantické zkreslení. ... Byl to muž bolesti – muž
bojovník: na život a na smrt se utkal s říší ďáblovou, rval se a zápasil o
uzdravení vzácných dětí Božích."

Objednejte u EMANA
Husova 656, 256 01 Benešov
t. 317 722 215
http://eman.evangnet.cz

Novinky zasíláme bez účtování poštovného.

EMAN právě vydává


