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Je tohle možné i dnes? Je možné
žít v našem složitém světě bez
hmotných zajištění? 

Mnohé z mých každodenních
úkolů jako otce rodiny jsou staros-
ti o jídlo, šaty a peníze: Je třeba
nakoupit mléko a chleba. Děti
budou potřebovat do školy tohle a
tamto a k tomu musím i já mít
peníze. Takže se taky starám.
Kdybych chtěl pobožně utéci od
těchto světských problémů - pro-
stě by to dolehlo na manželku a
nejspíš by se brzy zhroutila. Tedy
poctivě přiznávám, že nechci-li
utíkat z tohoto světa a žít jen v
poustevně, musím brát do rukou i
ty všeličím pošpiněné peníze a
musím se starat o jejich správné
používání. V 1Tm 5,8 píše Pavel:
Kdo se nestará o své blízké a
zvláště o členy rodiny, zapřel víru
a je horší než nevěřící. 
Zjevně se tu pohybujeme na ostří
nože, protože stejné slovo o stará-

ní je zde použito ve zdánlivě pro-
tikladném směru. 
Ježíšovo slovo je však pravdivé a
osvobodivé. Nestarat se nezname-
ná, že mám žít jako bezdomovec,
živit se z popelnic a oblečen do
čehokoliv, co někde v charitě
dostanu zadarmo. Nepečovat v
Ježíšově duchu znamená nepři-
kládat těmto věcem prvořadou
péči. Hledejte nejprve Boží králov-
ství a spravedlnost a to ostatní
vám bude přidáno. Dostáváme
zde nádherné zaslíbení, které
osvobozuje od úzkostí a strachů
spojených s věcmi pomíjivými.
Hledat při vší práci Boží králov-
ství je dost náročný úkol. Ale stojí
za to odvážit se tak žít.

Mojmír Blažek, 
farář ČCE Vrbka

Evangelický
týdeník
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Poselství k 15. neděli po sv. Trojici

Reformace k tomu měla dva nástro-
je, ne nějaké nové, nýbrž prastaré:
slovo a víru. Uplynulo už 15 století,
co jejich pomocí byla znovu ustave-
na církev k podobě církve novozá-
konní a ty nástroje nezrezavěly a
neotupěly, zase ostře řezaly a odha-
zovaly, co na církvi narostlo cizího
anebo se na ni nalepilo z pohan-
ských náboženství. Uvedu jeden
příklad, který doloží, jak mocně za-
čali reformátoři třást církví a záro-
veň ukáže, jak z nějakého důvodu
nedokončili své očistné dílo: ze
sedmi svátostí ponechali dvě, zruši-
li jich tedy jen pět. Proč ta nedů-
slednost, když přece věděli, že svá-
tost vůbec je cizí dítě, k němuž se
Nový zákon nezná. Je tomu tak: v
celém Novém zákoně se nesetkáte
se slovem svátost. Ani u těch, které
reformátoři vzali na milost, u křtu a
u Večeře Páně, nenajdete přívlastek
upozorňující, že jde o svátost.
Svátost je cizí dítě, svůj původ má
ve světových náboženstvích. Svá-
tost udílí spásu, je to dar, spásný lék
od Boha. Když se uchytila v církvi a
v její praxi, byli pokřtění naváděni
říkat: Jsem pokřtěn, proto jsem spa-
sen. A ten, kdo odcházel od Večeře
Páně, měl se podobně ujistit: Jedl a
pil jsem ze stolu Páně, proto jsem
spasen. Anebo si představte svátos-
ti jako opěrné body v bažinaté kra-
jině, hrozící záhubou. Vy tedy máte
dva pevné body, na nichž lze pevně
stát a žít i obstát na věky. Co teprve
ti středověcí křesťané, kdo těch
opěrných bodů měli sedm! Takové
množství svátostí dokládá úzkost
tehdejšího člověka o spásu. Staral
se o ni: Vsázel nejen na spoustu
pečlivě zaznamenaných hodin v
modlitebních družstvech, na zá-
služné shromažďování ostatků

Ježíšova kříže a jeho oděvu, ale i na
jiné záslužné činy, z nichž některé
by byly dobře křesťanské, kdyby
byly činěny z vděčnosti za spásu,
kterou Bůh uděluje v Kristu a nežá-
dá nic jiného než víru. Vytváření
svátostí a důvěry v ně je jen pokra-
čováním bezbožné pýchy, kterou
nesrazil do prachu pohled na Ježí-
šův kříž. Já sám, hlásá ten zarputi-
lec, postarám se o svou spásu.
Reformátoři vzali na sebe těžký
úkol vrátit církev a její víru k novo-
zákonnímu prameni, jehož voda
vrací životu život. U něho stojí Ježíš
a káže. Svým slovem umožňuje člo-
věku uvěřit, přistoupit blíž, sklonit
se a pít. Reformace šla odvážně do
tohoto skoro nemožného úkolu,
protože Bůh ji k tomu povolal a
měla k tomu dva pracovní nástroje,
slovo evangelia a víru, kterou kázá-
ním evangelia vzbuzuje Duch
svatý. Kdo uvěří tomuto evangeliu,
osvobozeně vydechne - zkuste to
nadechnout se a pak dýchat svo-
bodně, jak to sluší tomu, koho Kris-

tus Pán osvobodil od tíhy zákona.
ALE - všimněte, si, že u všeho, co
člověk podniká a zvláště co podni-
ká podle Boží vůle, se projevuje lid-
ská nedostatečnost a v případě
reformačního úsilí to byla nedů-
slednost, proto jsme nuceni vyslovit
ale reformace nevrátila církev až k
jejímu prameni, k podobě novozá-
konní církve. Jedni dnes říkají, že jí
ten úkol přerostl přes hlavu, druzí,
že jej ani nechtěla důsledně dokon-
čit, jako by zapomněla, že si sama
uložila stále církev reformovat po-
dle hesla o církvi semper reforman-
da. Stagnace, zůstat stát a libovat si
v tom, co je, je opak reformačního
programu.
Večeře Páně a křest zůstávají po sta-
letí trvajících rozhovorů důležitými
sloupy církevního života. Když jim
vezmeme charakter svátostí, nijak
je neznehodnocujeme ani nedegra-
dujeme, naopak jim chceme při-
řknout jejich vlastní význam. Křest
podle novozákonního svědectví je

Dávno nepamatuji tak velikou účast. V horkém odpoledni se tu sešlo
přes dvě stě lidí. Tři autobusy z České republiky (Šumperk, Karviná
a Kolín – Kostnická jednota), desítky Čechoslováků ze Švýcarska, i
auta se slovenskými značkami byla vidět.
Slavnost zahájil pěvecký sbor mládeže Permoník z Karviné českoslo-
venskou státní hymnou (Kde domov můj a nad Tatrou sa blýská), k
níž se s dojetím přidávali i účastníci. Pak se položily věnce. Největší
byl od radnice města Kostnice, od Sokolské župy švýcarské i od skau-
tů. Slavností provázela paní Veronika Müllerová z Německočeského
spolku.
První promluvil zástupce města Kostnice. Vzpomněl i Jeronyma
Pražského a zdůraznil, jak si Kostnice vážila obou mučedníků. Už
1838 byla ulice sv. Pavla přejmenována na Husovu ulici. 1862 byl snad
na místě upálení položen bludný kámen opatřený jménem Husovým
a Jeronýmovým. 1921 byl získán Husův dům a přestavěn na památ-
ník. Od sedmdesátých let minulého století jsou čilé styky mezi praž-
skou a kostnickou univerzitou. 2002 se Kostnice připojila k městům s
husitskou tradicí.
Po vystoupení dechového sexteta města Kostnice měl projev místop-
ředseda senátu ČR Jiří Liška. Připomněl, že máme navazovat na své
předky a pokračovat v zápase o hledání pravdy. Předal pak pamětní
list městu Kostnice a panu Janu Kalivodovi, předsedovi Spolku
Husova muzea z Prahy.
Pěvecký sbor Schola od sv. Jana Křtitele ze Šumperka zazpíval bratr-
skou píseň „Radujme se vždy společně."
Pražský biskup CČSH David Tonzar vyzval k přemýšlení nad sebou
samými. Hus nás volá k životu podle Písma, odkazuje k jediné auto-
ritě, jíž je Ježíš Kristus, a k hájení pravdy Boží. Synodní kurátorka
Evangelické církve Mahulena Čejková pozdravila i švýcarské Sokoly,
kteří se vždy hlásili k Husovi. Připomněla Husovu kazatelskou práci
v Betlémské kapli a jak velice potřebuje právě naše doba vyznavače
pravdy. Připravujme se pomalu na šestisté výročí Husova upálení
2015. Farář Bernard Martin shrnul její proslov německy do Husova
výroku o milování pravdy.
Šumperští zazpívali píseň „Šestého července na strahovských hrad-
bách". Vzpomínkovou slavnost uzavřel Jan Kalivoda. 
Potom byla ještě možnost k rozhovorům při jídle a pití v parku a v
Palmovém domě s přáteli např. s far. Š. M. Pavlincem a jeho paní. Ale
hlavní členové české delegace odjeli hned do Vevey u Ženevského
jezera ke vzpomínkovému setkání u pomníku Jana Palacha a do
Ženevy. Tam byla v pondělí 6. července slavnost u Zdi reformátorů, u
památníku Jana Masaryka, v rezidenci velvyslance při OSN Tomáše
Husáka a večer v kostele „de Plaipalais".
Každé setkání je dobré. Je dobré připomínat Jana Husa. Ale je také
dobré připomenout si Jeronyma Pražského. Což tak v Kostnici 30.
května 2011 při 595. výročí upálení?

Miroslav Frydrych

Vzpomínková slavnost 
u Husova kamene v Kostnici 

v neděli 5. července 2009Otřásla církví

ZAOSTŘENO DO DÁLKY

Druhý seniorátní den diakonie
(křesťanské služby) v novodobé
historii v západních Čechách pro-
běhne letos v sobotu 19. září v no-
vě postaveném sborovém domě v
Domažlicích s tématem "Diako-
nický sbor".
Na programu bude zamyšlení nad
současnými výzvami pro diako-
nické konání církve, tržiště nápa-

dů a dobrých zkušeností s diako-
nickými aktivitami ve sborech u
nás i v zahraničí a prakticky zamě-
řené dílny.
Pozvánku, podrobný program a
praktické informace najdete na:
http://diakonie-zapad.evangnet.cz

Za diakonický odbor 
západočeského seniorátu ČCE

Karel Šimr

Druhý seniorátní den
diakonie

Dokončení na str. 2

AKTUALITA

Husův kámen v Kostnici
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FARNÍ SBOR ČCE V POLIČCE INTERVENUJE U POSLANCŮ ZA ZATČENÉHO
KUBÁNSKÉHO LÉKAŘE
(SR ČCE). Kubánský lékař Dr. Darsí Ferrer, který se věnuje péči o chudé
a boji za lidská práva na Kubě, byl zatčen kubánskou státní bezpečnos-
tí a hrozí mu osm let vězení. 
V březnu letošního roku vyslala synodní rada Českobratrské církve
evangelické na Kubu tři své zástupce. Byli jimi faráři Bernard Martin,
Jan Dus a mexický farář Reynaú Santiago. Tato skupina se s dr. Fer-
rerem setkala a velmi na ni zapůsobila práce, kterou on a jeho paní na
Kubě konají. 
Farní sbor ČCE v Poličce vyzval křesťany k přímluvným modlitbám a
zaslal osobní dopisy členům Poslanecké sněmovny ČR. Na tuto výzvu
již reagoval místopředseda sněmovny ing. Jan Kasal a poslal protestní
list velvyslanci Kubánské republiky. Věříme, že další poslanci a poslan-
kyně budou jeho příklad následovat. 

www.krestandnes.cz
NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MASARYKOVY UNIVERZITY V BRNĚ SE USKUTEČNI-
LA KONFERENCE CÍRKEV A STÁT
(TS ČBK). Již patnáctý ročník konference Církev a stát proběhl v úterý
8.9.2009 na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně . 
Letošní ročník konference "Církev a stát – šedesát let církevních záko-
nů" proběhne již tradičně v aule Právnické fakulty MU v Brně – Katedry
ústavního práva a politologie. 
Proč právě téma "Šedesát let církevních zákonů"? Jak uváedli orgaizáto-
ři: "Není náhodou, že tento podtitul evokuje názvy několika sborníků z
produkce Sekreteriátu pro věci církevní Ministerstva kultury, jež se v 70.
a 80. letech u příležitosti výročí přijetí 'církevních' zákonů z roku 1949
věnovaly právnímu – v praxi však především ideologickému – posta-
vení církví. Dědictví legislativních, politických a společenských kon-
cepcí realizovaných nastupujícím nedemokratickým režimem po roce
1948 totiž poznamenávají vztah církví a náboženských společností k
našemu státu dosud, ať už je to otázka financování církví, problém
navrácení alespoň části církevního majetku, ale i otázka celkového po-
stavení církví ve společnosti a stanovení mezí jejich ústavních práv.
Nejde tak o otázku pro konferenci právních dějin, nýbrž právě pro kon-
ferenci zabývající se konfesním právem a svobodou vyznání. Rozhodli
jsme se proto věnovat letošní ročník konference Církev a stát právě
tomuto tématu, relaci státu a církví v kontextu vyrovnávání se s defor-
mací tohoto vztahu..." 

www.krestandnes.cz 
POZVÁNKA NA SJEZD (NEJEN) EVANGELICKÉ MLÁDEŽE
(ČCE). Ve dnech 25.- 28. 9. 2009 se uskuteční největší akce, kterou naše
církev pořádá - Sjezd (nejen) evangelické mládeže. Přijměte tedy naše
pozvání na akci, která je sice prvotně mířená na (nejen) evangelickou
mládež, ale program je různorodý a zajímavý, takže zváni jsou všichni,
kteří mají zájem o setkání, nové zážitky, nové informace,… Sjezd mlá-
deže se letos koná poslední zářijový víkend v městě Kolíně a jeho téma
a název je „Pod vlivem…" Tento název zastřešuje různé vlivy, které na
člověka působí: vliv křesťanství, pozitivní i negativní vliv církve, život
pod vlivem Ducha svatého, vliv Ježíše Krista na životy lidí. Také se
budeme zabývat vlivem médií na člověka, internetovými komunitami a
jinými jevy spojenými s novými technologiemi. Nemůže být opomenut
ani vliv reklamy, módy a nových trendů na mladé i staré. Ze sociologic-
kých a psychologických témat jsou naplánovány přednášky o vlivu
party na mladého člověka, o vzájemném vlivu partnerů. Také se
dotkneme tématu davu a jeho vlivu na jednotlivce. Přednášky, dílny,
sportování, divadla, koncerty a jiné doprovodné programy jako čajov-
na, nealkoholická hospůdka budou probíhat v různých prostorách
města. Hlavním prostorem bude Městský společenský dům v Kolíně.
Účast na Sjezdu je příležitostí poznat Kolín a jeho atmosféru, nové lidi,
zažít a dozvědět se nové věci. Více informací o programu naleznete v
přiloženém dokumentu. Různé informace o připravované akci najdete
na http://sjezd-mladeze.evangnet.cz/ Přihlašování na Sjezd mládeže je
možné pouze on-line na http://prihlasky.evangnet.cz/ 
Sjezd (nejen) evangelické mládeže pořádá oddělení mládeže ÚCK s
celocírkevní odborem mládeže ve spolupráci s o.s.SEM v ČR 

www.srcce.cz 
NA SLOVENSKU SA CHYSTAJÚ PODUJATIA V RÁMCI PROJEKTU
ROK KRESŤANSKEJ KULTÚRY 2010 
(ECAV, www.ecav.sk). Na pozvanie ministra kultúry SR Marka Ma-
ďariča sa v piatok 21. augusta 2009 na Ministerstve kultúry SR stretli
generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik s ordinárom sloven-
ského Vojenského rímskokatolíckeho ordinariátu Františkom Rábkom.
Generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik za Ekumenickú
radu cirkví v SR a vojenský ordinár František Rábek za Konferenciu bis-
kupov Katolíckej cirkvi na Slovensku hovorili s ministrom kultúry
Markom Maďaričom o pripravovanom Roku kresťanskej kultúry 2010. 
Na stretnutí sa dohodli, že koncom septembra 2009 sa uskutoční zasad-
nutie prípravnej komisie, ktorá bude zložená zo zástupcov Úradu vlády
SR, Ministerstva kultúry SR, Rímskokatolíckej a Gréckokatolíckej cirkvi
na Slovensku a Ekumenickej rady cirkví v SR, ktorá zastrešuje štátom
registrované cirkvi vrátane ECAV na Slovensku. 
Koncom októbra 2009 komisia posúdi projekty, ktoré by sa mohli reali-
zovať v rámci Roku kresťanskej kultúry 2010. 
Pôjde o rozličné kultúrne podujatia, konferencie, výstavy atď. Súčasťou
Roku kresťanskej kultúry 2010 budú aj oslavy 400. výročia Žilinskej
synody, ktoré pripravuje naša cirkev, ako aj oslavy 500. výročia narode-
nia významného predstaviteľa reformácie, bardejovského rodáka Leo-
narda Stöckela. 

www.krestandnes.cz 

dění, které zviditelňuje milost, jež
se poprvé setkává s člověkem. Ježíš
přikázal křtít na znamení, že Otec
přijímá člověka - dítě za své a svou
mocí je chrání. Když jsem vysluho-
val křest, počítal jsem s tím, že
Duch svatý - a v tom je tajemství
křtu - učiní mé slovo účinným, ať
šlo o dospělého nebo o dítě a vytvo-
ří ze všech účastníků křtu společen-
ství víry s Otcem skrze Syna a pro-
střednictvím Ducha svatého.
Večeře Páně má dvojí rozměr.

Zakládá církev jako společenství s
Bohem skrze Ježíšovu smrt a utvr-
zuje bratrské pouto mezi Ježíšo-
vými hosty, které osvobodil od tíhy
zákona a pozval ke svému stolu.
Není to tedy obyčejné jídlo, má
liturgický a duchovní význam. Co
se při Večeři děje s chlebem a ví-
nem, zda zůstává či se mění, o tom
Nový zákon nic neví, jako to neví
apoštol Pavel, který vedle synoptic-
kých evangelií nejen ohlašoval
ustanovení Večeře Páně, ale připojil
i první návody, jak a komu ji podá-

vat. Nikde však ani nenaznačí, že
by tato Večeře byla víc než slovo
evangelia. Je jen jiným způsobem
jeho zvěstování. Křes a večeře Páně
byly právem nazývány viditelným
slovem.
Že se však evangelická církev neo-
svobodila ze svátostných pout ve-
čeře Páně, svědčí výmluvně to, že ji
učinila prahem vyššího stupně
duchovní způsobilosti nejen ke
kázání evangelia, ale i k vysluhová-
ní svátostí.

Josef Veselý

Z církví doma i ve světě Otřásla církví

Koutkem oka jsem už nějakou
dobu pozoroval, že mě sleduje vy-
soký muž s řídkým plnovousem.
Ulice Omar-al-Muchtar v centru
Gazy se pozdě odpoledne hemží
davy lidí, většinou spěchajících za
svými záležitostmi tak cílevědomě,
jak jim obecná orientální ležérnost
dovoluje. Pán v tradiční „galabíji"
(arabském obleku připomínajícím
noční košili) a "kefiji" (bílém šátku)
volně ovinuté kolem hlavy však se
mnou zjevně chce navázat kontakt. 
„Odkud jste?" začíná a nachází ve
mně ochotného partnera k rozho-
voru, neboť mě vždycky zajímají
názory obyčejných „lidí na ulici".
Bez dlouhého chození kolem horké
kaše se záhy dostává k věci: „Musí-
te konvertovat k islámu! Islám je
totiž nejvyšším stupněm pravého
náboženství. Mnoho inteligentních
lidí už na to přišlo. Mnoho racionál-
ních, velmi vzdělaných profesorů
dnes konvertuje k islámu, protože
poznali pravdu. Proto je islám také
nejrychleji rostoucím nábožen-
stvím." Jeho misijní horlivost se
nedá přehlédnout. Pouze s pomocí
argumentu, že i prorok Mohamed
zdůrazňoval: „Nebudiž žádného
donucování v náboženství!" (Ko-
rán, súra 2,256) se mi daří ukončit
mé vůbec první setkání se salafitou.
Souhlasí, že bych neměl přijmout
pravdu jen na základě jeho pře-
svědčování, bez toho, abych si vše
důkladně promyslel. Propouští mě
v pokoji.
Salafité vidí ve „zbožných před-
cích" raného islámu příklady, jak
prakticky uvádět islám do součas-
ného života. Takový „zbožný" ne-
boli „spravedlivý předek" se arab-
sky nazývá „salaf". Podle salafitů
byl islám dokonalý v době Moha-
meda a jeho společníků. „Cesta
salafa" je podle nich nekritizovatel-
ná a je závazná pro každou lidskou
bytost, protože to není „nic než
pravda". Doslovný výklad Koránu
a Hadítu je tedy pro salafity stěžej-
ní. V pozdější době – věří salafité –
pokřivily materiální a kulturní
vlivy to, čím byl islám původně ve
své neznečištěné podobě.
Cílem salafitského hnutí je tedy
uvést prvotní, původní, neposkvr-
něnou a nerozředěnou podobu
islámské zbožnosti a víry zpět do
života. „Jakoukoli inovaci" vidí
salafité jako „blud", který odvádí
lidi od pravé víry. V rozporu s kla-
sickým islámem salafité kategoric-
ky odmítají nejen západní ideolo-
gie, ale také pojmy jako ekonomika,
ústava, politické strany a revoluce.
Viděn z této perspektivy je tedy

Hamas zesvětštělou organizací.
„Vůdci Hamasu nevěří v Alláha!"
tvrdí jeden z představitelů salafit-
ské „Džaiš al-Ummah" (Armády
společenství věrných) palestinské-
mu novináři. 
Al-Kaida je odštěpenou skupinou
militantního „džihádského" salafis-
mu. Proto se o salafitech z pásma
Gazy často uvádí, že „mají spojení s
Al-Kaidou". Je však důležité vědět,
že jeden z významných proudů
salafitského hnutí považuje za nej-
důležitější prostředek reformy islá-
mu „davu". Slovo „dava" lze volně
přeložit jako „evangelizace" nebo
„misijní dílo". V Gaze se pohybují
kazatelé „davy" ve svém zvláštním
oblečení, které „připomíná afghán-
ský Taliban", od domu k domu a
pokoušejí se mluvit se svými kraja-
ny o pravém islámu. Politickým
rozhovorům a diskusím o „sionis-
tickém nepříteli" se vyhýbají. Od-
haduje se, že takto zatím salafité
získali něco mezi 40 000 až 50 000
stoupenců. 
V létě roku 2007 byl svět poprvé
upozorněn na vliv tohoto extrémní-
ho typu islámu v pásmu Gazy. Jistá
záhadná „Džaíš al-Islam" (Armáda
islámu) držela po čtyři měsíce v za-
jetí britského novináře Alana John-
stona. Brzo vyšlo najevo, že za
„Armádou islámu" stojí mocná a
dobře vyzbrojená rodina Dugmošů.
Podobně mlhavý „Výbor lidového
odporu" byl prostředníkem vyjed-
návání mezi Hamasem a klanem
Dugmošů. Při složité proceduře,
zahrnující i zadržení a propouštění
dalších rukojmí, byl nakonec dopi-
sovatel BBC propuštěn. Událost
však znamenala oddělení „Džaíš al-
Islam" od Hamasu, s nímž byla od
svého založení rok předtím až do té
doby spojována. 
V říjnu téhož roku byl unesen a
zavražděn Rami Ajjád, ředitel knih-
kupectví Biblické společnosti na
Palestinském náměstí v Gaze. K od-
povědnosti za čin se přihlásila sku-
pina, která si říká „Spravedlivý meč
islámu". „Západu je jednodušší
vysvětlit, že je za to odpovědný
Hamas," řekl mi tehdy jeden ze
zaměstnanců palestinské Biblické
společnosti, když jsem mu namítal,
že Hamas nemá v této době zájem
na pronásledování křesťanů. Rami
byl několikrát vyzýván, aby se
zřekl své víry – a odmítl. Salafité
připouštějí, že jsou povinni zabít
každého, kdo odporuje pravdě. 
Bylo jasné, že vražda vyznávajícího
křesťana je součástí celé řady pu-
mových útoků na kavárny, kadeř-
nické salóny, internetové obchody,

restaurace a školy. Tyto atentáty
byly provedeny během několika
měsíců a způsobily vládnoucímu
Hamasu víc škody než užitku. Ani
izraelská akce „Lité olovo" na přelo-
mu roku 2008/2009 se svými roz-
sáhlými leteckými útoky na pásmo
Gazy neutlumila horlivost oněch
bojovníků víry. Těsně po skončení
izraelských leteckých operací bylo
v kavárně v Gaze, nedaleko od
„památníku neznámého vojína",
zraněno při pumovém atentátu
sedm Palestinců. 
Pumový atentát na svatebčany z
Dahlanova klanu v Chan Yunis,
při němž bylo letos v červenci
zraněno 50 lidí, přičítá Hamás
rovněž salafitům. Ti ovšem odpo-
vědnost za tento čin odmítají.
Fatáh, jehož významným vůd-
cem je právě Mohamaed Dahlan,
strýc nešťastné nevěsty, viní z
tohoto krvavého činu Hamás.
Mezi salafity a vládnoucím Ha-
masem se tak v posledních letech
opakovaně objevuje napětí. Pri-
márním cílem salafitů je získat
vládu nad mešitami a školami. 
Opravdové vyvrcholení krize však
přišlo v polovině srpna v brazilské
čtvrti města Rafah, přímo na egypt-
ské hranici. Šejk Abdel Latif
Moussa v poledne v mešitě „Šejk al-
Salam ibn Taymeya", kde byl úřa-
dujícím imámem, vyhlásil „nové
zrození, zrození islámského emirá-
tu". Moussa byl duchovním vůd-
cem salafitské skupiny „Džund
Ansar Allah" (Vojáci Alláhových
společníků), která byla založena v
listopadu 2008 a pyšnila se pěti sty
bojovníky, mezi nimiž byli i někteří
cizinci. Doktor Abdel Latif Moussa,
v salafitských kruzích známý spíše
jako Abu al-Nur al-Makdessi, se
domníval, že je v postavení, kdy
může z Rafahu vyhlásit teokracii
nad Palestinou.
Obklopen častečně maskovanými
a silně ozbrojenými bojovníky,
obvinil sedmačtyřicetiletý kaza-
tel před kamerami Hamas, že do-
statečně důsledně neprosazuje
„šaríju", islámské právo. Podle
šaríji musí být cizoložníci kame-
nováni, zlodějům musí být uťata
ruka, a kdo pije alkohol, musí být
zbičován. Poté šejk, jinak také
lékař a ředitel Zdravotnického
centra mučedníků v Rafah, přísa-
hal oddanost Usámovi bin Ládi-
novi, vůdci Al-Kaidy.
Bezprostředně po odpoledních
modlitbách začala v okolí mešity
Ibn Taymeya střelba. Hamas povo-
lal do okolí modlitebny velké
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Eros a agapé! Jaké to téma! Jak s
oblibou říkával prof. Amedeo
Molnár, existují o něm celé kni-
hovny… Ale co takhle filmotéky?
Posviťme si na dva filmy s P. Cru-
zovou.

UMÍRAJÍCÍ ZVÍŘE: 
VĚSTONICKÁ VENUŠE NA DIETĚ
Potřebou kontaktu s minulou epo-
chou, kdy se láska prožívala po
etapách, vysvětluje Milan Kunde-
ra to, že hrdinové románů Philipa
Rotha, „velkého historika americ-
kého erotismu", soustavně medi-
tují o klasické literatuře a že
Rothovy romány jsou plné nostal-
gie. Běží vposledu, naznává Kun-
dera, o „nostalgii po lásce, po
lásce jako takové, po lásce mezi
otcem a matkou, po té dojemné a
anachronické lásce, která dnes,
zdá se, ve světě chybí".
Nad rothovskou etudou „Láska
ve zrychlujících se dějinách" (v
Kunderově knize Setkání) lze je-
nom litovat, že Kundera od jisté
doby vypustil z horizontu svého
zájmu filmovou tvorbu. Pokud by
zhlédl film Umírající zvíře (Ele-
gy), jistě by nad filmovou adapta-
cí stejnojmenného Rothova romá-
nu spráskl ruce. 
Hlavní ženskou postavu Roth jed-
noznačně charakterizuje slovy:
„And she’s big. She’s big woman."
Což český překladatel skvěle pře-
ložil: „A je udělaná. Je to obdařená
ženská." S úvodní charakteristi-
kou stojí a padá celý příběh. Běží o
postavu klasických proporcí z
epochy ještě „nezrychlené". O že-
nu jako od Rubense, o typ, pro
který Bohumil Hrabal používal
výraz „obryně". To úzce souvisí 
s atmosférou nostalgie, v jejímž

rozboru Kundera dospěl až na
práh biblického přikázání o ctění
rodičů… Jenomže baculky v Hol-
lywoodu prostě nejsou! V Hol-
lywoodu dnes „krásky" vesměs
drží diety; výrazem „zhřešit" se
tam rozumí „najíst se v rozporu 
s dietou" … Penélope Cruzová je
sice Hispánka (jako hlavní posta-
va románové předlohy), leč žádná
hrabalovsko-rothovská „obryně"!
Zde se vymstilo propojení filmové
branže s oblastí módního návrhář-
ství, pod jehož diktátem se staví
potenciálním spotřebitelům na oči
ženy typu pochodujících ramínek
na šaty. Nebo jste snad někdy vi-
děli zvíře (animal), jak samo sebe
dobrovolně týrá dietami?

ROZERVANÁ OBJETÍ: 
FOTOGENICKÉ DOMÁCÍ NÁSILÍ
„Protože vy za to stojíte!" – Tento
slogan z reklamy na kosmetiku
má publikum pevně spojen s Pe-
nélope Cruzovou. Jistě nejsem
sám, komu se dané heslo samo-
volně vybavilo „na potvoru" při
sledování filmu Rozervaná objetí
(Los Abrazos Rotos) od režiséra
Pedra Almodóvara: Herečka si 
v zrcadle sebelítostivě prohlíží
obličej. Právě ji surově zmlátil žár-
livý manžel (bohatý filmový pro-
ducent) za nevěru s režisérem. 
Z obličeje crčí krev… Jenomže
chrupavky, vazivo i pokožka zů-
staly nedotčeny – nikde ani zhmož-
děnina, ani škrábnutí… Tvářička
jako z reklamy na kosmetiku,
pouze porůznu ozvláštněná krva-
vými stříkanci. (Když následně
shodí manžel nevěrnici ze schodů,
skončí ošklivě vypadající pád je-
nom zlomeninou holeně. A ta je,
podržme se, vbrzku dokonale

„rozchozena", ba přímo „rozběhá-
na"… )
Penélope Cruzová jako hlavní me-
diální tvář jisté kosmetické firmy
musí zkrátka mediálně reprezen-
tovat za všech okolností. Bez ohle-
du na žánr, v němž momentálně
vystupuje. Leč fotogenické domá-
cí násilí, to je přece lež jako věž!
Roli týrané ženy v díle, jehož
hlavním motivem, jak tvrdí uniso-
no kritici, měla být křehkost těla,
bylo tudíž, mám za to, třeba svěřit
jiné herečce. To ale režisér udělat
nedokázal…Místo těžkého umění
s odkazy až mariologickými tak
vznikl snímek nevěrohodný a to-
porný, u něhož jsou patrné přede-
vším komerčně nastavené (a tudíž
„nepřekročitelné") výrazové limi-
ty hlavní představitelky.

Eros a agapé! Pro filmaře je to, zdá
se, přece jen téma příliš veliké. (V
tomto smyslu lze přitakat Kunde-
rovi, který nad novější kinemato-
grafií zlomil hůl.) Umělecké fiasko
dvou novějších filmů, jež k němu
něco sdělit hodlaly, avšak byly
zničeny tím, že hlavní ženskou ro-
li podle jakýchsi nediskutovatel-
ných šablon obsadila tatáž di-
va/modla/ikona, chápu každo-
pádně jako aktuální ilustraci při-
kázání: „Neučiníš sobě rytiny…"

František Schilla

Odkazy:
Roth,P.: The Dying Animal, Jona-
than Cape London 2001
Roth,P.: Umírající zvíře. Přeložil
Jiří Hanuš. Mladá fronta Praha
2007
Kundera, M.: Une rencontre, Edi-
tions Gallimard 2009
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množství bezpečnostních sil a jed-
notky brigády Izzadin-al-Kassam.
O tom, co se stalo pak, neexistují ne-
závislé zprávy. Ministerstvo vnitra
vyhlásilo, že z důvodu „veřejné
bezpečnosti" jsou město Rafah a
jeho nemocnice pro novináře uza-
vřeny. Krátce nato byl Moussův
čtyřposchoďový dům rovněž obklí-
čen policisty Hamasu. Následovaly
prudké přestřelky, ve kterých bylo
nasazeno těžké dělostřelectvo. Nej-
méně deset dělostřeleckých graná-
tů dopadlo na nedaleké egyptské
území. Egyptské dítě bylo zasaženo
zbloudilou kulkou. 
Abu al-Nur al-Makdessi a jeho
bojovníci dokázali vzdorovat přesi-
le Hamasu několik hodin. Pak
Hamas předvedl světu, jak zachá-
zet se „zločinnými ozbrojenými
gangy" a vyhodil do povětří imá-
mův obytný komplex – „tak jak byl,
se všemi, kdo byli náhodou uvnitř",
jak říká jedna verze. Později Hamas
prohlásil, že se dr. Abdel Latif
Moussa vyhodil do vzduchu sám
se svou rodinou a některými ze
svých věrných přívrženců pomocí
pásu s výbušninou. Nezávislá pa-
lestinská zpravodajská agentura
Maan se domnívá, že výbuch byl
znásoben výbušninami, které byly
uskladněny v šejkově domě. 
Do večera onoho srpnového pátku

Hamas ohlásil, že v Rafahu uvěz-
nil 90 salafitů. Navzdory tomu
střelba pokračovala až do soboty
večer. Bylo slyšet dvě silné explo-
ze. Předpokládá se, že se bojovní-
ci Džund-Ansar-Allah vyhodili
do vzduchu v blízkosti policistů
z Hamasu. Maskovaní příslušníci
Hamasu následně rozšířili proná-
sledování salafitů na celé pásmo
Gazy. V sobotu odpoledne obklí-
čily bezpečnostní síly Hamasu v
Gaze dům patřící Dugmošovu
klanu a požadovaly, aby rodina
vydala jednoho ze svých členů,
který je podezřelý z příslušnosti
k Al-Kaidě a z vraždy příslušníka
rodiny patřící k Hamasu během
povstání v Rafahu. 
Palestinské centrum pro lidská
práva (PCHR) odhaduje ztráty
na 28 mrtvých a nejméně 150 zra-
něných. Ministerstvo vnitra po-
tvrdilo 24 mrtvých, mezi nimi 
6 důstojníků Hamasu a jedenác-
tiletou dívku. Některé oběti ne-
mohly být identifikovány. V týd-
nu před masakrem v Rafahu pre-
miér Hamasu Ismail Haniye re-
zolutně odmítl tvrzení izrael-
ských médií, že do pásma Gazy
se přes Sinaj dostali islamističtí
bojovníci z Afghanistánu, Pákis-
tánu a Iráku.
Spolu s dr. Moussou a jeho asisten-
tem Abu Abdullahem As-Suri byl

zabit v tomto vnitřním boji islámu
také jeden z nejvyšších velitelů
Hamasu, Muhamad „Abu Džibril"
al-Šamali. Šamali byl odpovědný
za brigádu Izzadine-al-Kassam,
ozbrojenou složku Hamasu, v jižní
části pásma Gazy. Podle izraelské
rozvědky hrál významnou roli v
únosu izraelského vojáka Gilada
Šalita v létě roku 2006. 
Mluvčí Hamasu Taher a-Nunu
vysvětlil, že Hamas nedovolí ná-
vrat bezpráví a anarchie v pásmu
Gazy. Přítomnost soupeřících
islámských skupin v pásmu Gazy
nebude tolerována a pokusům o
ustavení takových skupin bude
zabráněno železnou pěstí. Navíc
Hamas vznesl obvinění proti
sekulárnímu Fatahu, podporova-
nému Západem, stejně jako „ně-
kterými arabskými státy", že se
snaží oslabit jeho autoritu v pás-
mu Gazy pomocí salafitů. Tak
zvané „internetové stránky Al-
Kaidy" varovaly své čtenáře, aby
se drželi dál od mešit, budov par-
lamentu a zvláště vojenských ob-
jektů, které patří „odpadlíkům". 

© Johannes Gerloff, 
Křesťanský mediální svaz KEP
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V Jablonci byly raženy pamětní medaile k návštěvě Benedikta
XVI. podle výtvarné předlohy akademické sochařky Daniely
Kartákové. Zlaté, stříbrné a platinové varianty zde vznikly pod
záštitou České biskupské konference, na jejíž pozvání papež kon-
cem září přijede. První pamětní medaili z unikátní řady zhlédl
přímo v Jablonci a symbolicky zkontroloval kardinál Miloslav
Vlk. Přímo z mincovny si pak první oficiálně vyražený kus odve-
zl. 
Ta nejcennější medaile ale čeká na samotného papeže. „Bude to
medaile z platinové řady s pořadovým číslem jedna," uvedl mluv-
čí pražského arcibiskupství Aleš Pištora. Benedikt XVI. ji obdrží
během své návštěvy. 
Ostatní budou rozdány nebo prodány. „Výtěžek prodeje půjde na
podporu mobilního hospice Cesta domů a na domov sv. Karla
Boromejského," líčil mluvčí. 
Velké uncové zlaté medaile jsou v současnosti již předem vypro-
dány. Bylo jich 60 kusů. Část medailí, přesněji sto kusů, použije
Česká biskupská konference jako dar významným osobnostem,
které se zúčastní akcí v rámci papežovy návštěvy v Praze, Brně a
Staré Boleslavi. 
Samotná medaile je numismatickou raritou. Jsou na ní totiž dva
portréty, což není u mincí příliš obvyklé. Na jedné straně je vyob-
razen portrét Benedikta XVI. a na druhé sv. Václava. Spojení obou
osobností má údajně symbolizovat dialog věků, tedy propojení
minulosti se současností a zároveň vazby mezi národní a světovou
katolickou církví. Podobizna Benediktova souvisí se Starou
Boleslaví, kterou papež během své cesty navštíví, a římskokato-
lickým světcem Václavem.

dle.mm-kar

Nedávno mě oslovil jeden veterán duchovní služby, náruživý
chvalič, svým upřímným tvrzením: "Na prvním místě musí být
text, pak melodie a nakonec až rytmus. Nezáleží na tom, zda
duchovní píseň je roková či folková, musí v tom být cit!"
Samozřejmě dodal, že ty nové americké styly mu připomínají hity
v rádiu a že to v kostele nesnese. 
Ovšem že reprodukovaná muzika dokáže někdy pěkně podráždit,
ale ne vždycky a ne každého. Osobně sice preferuji akustický
doprovod, nicméně má dcera se mnou nesouhlasí. Navíc americké
křesťany mám docela rád.
Musím se však přiznat, že ne každá mnohosetletá píseň se mi líbí.
Zvlášť když začíná těžko vyslovitelnou staročeštinou typu: "Bože,
jenž ráčils či Ó přijdiž, přijdiž" apod. Jistě, asi si nedokážu před-
stavit češtinářsky zmodernizovanou koledu. Na druhou stranu
některé kancionály přímo k zásahu vybízejí. 
Též bych chtěl upozornit na mnohočetnost různých verzí a to jak
textů u stejných nápěvů, tak i co se týče melodické tvořivosti.
Když se například člen husitské církve přesune k evangelíkům,
tak se občas stává, že se v nějaké sloce promění slova, což člověka
většinou mate.
Všiml jsem si také, že ve zpěvnících českých protestantských círk-
ví je minimum písní v jiných jazycích. A přitom dnešní mládež
zpívá cizojazyčné písně zcela běžně. Rád bych si někdy zazpíval
například na bohoslužbě v rámci Partnerschaftu společně s Něm-
ci, ale musím se přiznat, že žádnou tu jejich neumím. A to si při-
znejme, že zpíváme hodně německých chval s českým textem. 
Vzpomínám si také na věčné pokusy zavést do kostela kytaru
místo varhan. Zajímavé je, že nástroj, který se hodí k táboráku
jakoby najednou byl trapný, ale znáte to, pokrok nezastavíte. 
Podle mne ale nezáleží na tom jaká je to hudba - moderní či stará.
Hlavně, že se chválí s láskou. 
A vskutku je smutné pozorovat jak se lidé v církvi nechytají na
náročné středověké chorály, někdy mlčí a jsou smutní. Možná, že
by si raději poslechli nějaké profi těleso z kůru, ale to do protes-
tanského prostředí nepatří. 
Jindy člověk upí nad tím, jak moderní skupina před shromáždě-
ním ladí nástroje či zkouší mikrofony jako před nějakým umělec-
kým vystoupením. Jak si má člověk zazpívat, když se pak ani
neslyší?
Nedávno se mi stalo, že jsem při skupinové pastoraci u mne v
práci měl hrát a nějak mi to nešlo. Zkusili jsme to bez nástrojů a
najednou to bylo úplně jiné, od srdce. Uvědomil jsem si, že Bůh je
ten, kdo chce být na prvním místě. On je přece hoden chval.

Ivo Kraus

Duchovní písně

Václav a Benedikt na medaili

(Na okraj filmů Umírající zvíře a Rozervaná objetí)

Dokončení ze str. 2



Nový pořad s názvem "Biblická
pátrání" začala v sobotu 5. září v 8 h
vysílat televizní stanice ČT 1. Pořad
bude pokračovat každou sobotu ve
stejnou dobu až do konce roku.
Sedmnáctidílný cyklus, který při-
bližuje dětským divákům základní-
biblické příběhy, na jejichž základě
se formovala euroatlantická civili-
zace i kultura, připravila do vysílá-
ní Česká televize. Pořad z dílny
Centra náboženské tvorby Televiz-
ního studia Brno je určený přede-
vším dětem ve věku od 8 do 12 let.
Obsahem pořadu jsou epizody ze
života dvou dětí, Johanky a Adama,
které dostaly za úkol připravit tele-
vizní pořad o Bibli. Ve chvíli, kdy se
začínají na celém projektu domlou-
vat, se jim ozve záhadný profesor
Fridrich. Nabídne svoji pomoc a
uloží dětem první úkol. Tím se roz-
běhne celá série pátracích výletů,
kdy Johanka s Adamem hledají
stopy daného biblického příběhu, a
současně i odpověď na otázku,
zadanou profesorem Fridrichem.
Ta nakonec vede i k pochopení

smyslu zkoumaného příběhu.
Pátrání děti zavede na nejrůznější
místa v České republice, ale také v
Izraeli, kde se největší část biblic-
kých příběhů odehrála. Získávají
informace od řady informovaných
lidí - odborníků. S některými se set-
kávají osobně, s jinými navazují
spojení prostřednictvím Adamova
PDA, podobně, jako s profesorem
Fridrichem.
Jednotlivé díly cyklu nabízejí zá-
kladní informace o klíčových příbě-
zích Bible. To může mít vedle zá-
kladního ontologického dopadu i
přínos etický; děti dostávají příleži-
tost uvědomit si souvislosti a dů-
sledky určitých typů praktického
jednání. Porozumění těmto souvis-
lostem by ovšem mělo vyplynout z
příběhů samotných, pořad se snaží
vyhnout se moralizování.
Celý pořad má bohatou grafiku;
znělky a předěly mají jednotnou
tvář, která pracuje s charakteristic-
kým vzhledem starých map a moti-
vy starých zeměměřičských přístro-
jů. Jiný charakter pak má obrazová

podoba vyprávěného biblického
příběhu; kreslené ilustrace, které
vytvořil významný výtvarník Jaro-
mír F. Palme, jsou občas zpestřeny
lehkou animací.
Cyklus obsahuje tyto části: Bible -
kniha knih, Adam a Eva, Bláznivý
Noe, Abraham - otec národů, Josef a
jeho bratři, Vysvobození z Egypta,
Desatero, David a Goliáš, Královna
Ester, Vánoční příběh, Pokušení na
poušti, Svatba v Káně, Utišení bou-
ře, Milosrdný Samaritán, Dobrý
pastýř, Velikonoce a Letnice. 
Každý díl trvá 17 minut, režisérem
cyklu je Martin Benc, scénáristkou
Ráchel Bícová.
Věříme, že tento pořad může děti
přirozenou a poutavou formou
seznámit se základními Biblickými
příběhy a jejich praktickou aplikací
pro jejich každodenní život. 

Za realizační tým 
Ing. Aranka Bergnerová

vedoucí produkce

http://www.samuelcz.com

PŘI NÁVŠTĚVÁCH V KARLOVÝCH VA-
RECH je možné využít pokojík pro
hosty ve sborovém domě ČCE,
Karlovy Vary, Zahradní 33, PSČ 360
01, tel: 353 221 952, e-mail: karlovy-
vary@evangnet.cz

Č. 40
NAŠE VZNIKAJÍCÍ CENTRUM PÉČE O DĚTI
VE HVOZDNICI hledá pedagoga - paní
- slečnu, mladého alternativního ho-
cha. Nabízíme prostory a máme
zájemce z řad rodičů o celotýdenní
hlídání malých, tzn. předškolkových
dětí formou výdělečné činnosti.
Oprava fary je před dokončením -
bude zde kvalitní dětské hřiště, půdní
prostor po rekonstrukci, máme hrač-
ky atd. Máme děti, které by sem cho-
dily - ale nemáme vhodného člověka,
který se o ně bude kvalitně starat.
Organizační záležitosti budou věcí
společné dohody. Spojení MHD z
Prahy - vhodné pro samostatnou,
kreativní osobu. 
E-mail: balcarova@srcce.cz. 
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Nový televizní pořad pro děti 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 283/23, f Jaroslav Nečas
DVAKAČOVICE, Ne 9.00
Dvakačov 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 8.30 
b 14.00
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 Ladislav
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

Bohoslužby
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MORAVIAN Historicko-vlasti-
vědná společnost v Suchdole
nad Odrou si dovoluje Vás po-
zvat na  

5. mezinárodní konferenci 
zaměřenou na obsáhlé 

opomíjené téma 
Moravští bratři, 

která se bude konat ve dnech
pátek 16. – neděle 18. října 2009

Hlavní témata konference:

* David Zeisberger
1721-1808
apoštol indiánů

* Georg Schmidt
1709-1785
apoštol Hotentotů

Kontakt: Úřad městyse 
tel.: 556 770 101
obec@suchdol-nad-odrou.cz

* * *

V rámci semináře historické spo-
lečnosti VERITAS prosloví Mgr.
Ota Pavlíček, doktorand Husit-
ské teologické fakulty Univer-
zity Karlovy, přednášku na téma:
„Mistr Jeronym Pražský. 
Život a dílo českého intelektuála
pozdního středověku."
Seminář se bude konat v sobotu
dne 24. října 2009 v 10 hodin, a to
v Pardubicích, v sálku na faře
Českobratrské církve evangelic-
ké ve Sladkovského ul. č. 638. 
Všichni zájemci jsou srdečně
zváni.
(Od nádraží jedou k ul. Sladkov-
ského trolejbusy č. 2 a 13 do sta-
nice Třída míru. Fara je šestý dům
za evang. kostelem.)

Pozvánky

Ekumenická rada církví organizu-
je letos již třetí ročník ekumenické-
ho shromáždění Modlitba za do-
mov. Uskuteční se tradičně na
Řípu a v jeho okolí. V letošním
roce je hlavním tématem Modlitby
za domov "Být solí země". 
Jak uvádí scénáristka Petra Kalu-
schová, bude věnována lidem, pro
něž domov nezačíná a nekončí za
prahem vlastního obydlí. V pořa-
du budou otevřeny otázky vlastní
odpovědnosti za prostředí, ve kte-
rém žijeme, otázky významu du-
chovního života, duchovního
vedení a podpory. Také proto začí-
náme novou spolupráci s Míst-
ními akčními skupinami, což jsou
organizace fungující v regionech,
jejichž členové se aktivně starají o
rozvoj v dané oblasti. V rámci péče
o prostředí, které je jejich domo-
vem, se často starají například i o
církevní památky. I proto bývají
členy těchto skupin také křesťané
z různých církví. Právě v Modlitbě
za domov se mohou církve s těmi-
to skupinami spojit a zároveň ini-
ciovat budoucí spolupráci. 
Po organizační stránce dojde k ně-
kolika změnám. Letos se přesune
konání dopoledního programu z
parkoviště pod Řípem do areálu
Diakonie ČCE v Krabčicích (Do-
mov odpočinku ve stáří), kde se
budou na stáncích prezentovat
různé církevní a ekumenické orga-
nizace, na menším pódiu vystoupí
hudební skupiny a divadlo, při-
pravujeme také dětský program.
Odtud budou poutníci odcházet
na Říp, kam povede asi tříkilomet-
rová stezka s několika zastavení-
mi. V rotundě sv. Jiří proběhne
pásmo čtení z Písma a před ní
bude opět instalován řípský kříž,
na nějž poutnící zavěsí své modlit-
by a přímluvy. Samotná Modlitba
za domov, opět živě přenášená
Českou televizí, se přesune do
evangelického kostela v Krabči-
cích. Podrobnější informace k akci
najdete na stránkách www.modlit-
bazadomov.cz. 
V tradičním zvacím dopisu od
Michaela Otřísala stojí: "Letos už
potřetí se okolí bájné hory Říp
stane místem, kde se chtějí potkat

a povzbudit ti, kteří si stále ucho-
vávají touhu neproletět životem
jako osamělý meteorit, který krát-
ce zazáří a v nejlepším případě
neublíží. Není jich málo, ale proto-
že na ně nemíří kamery a nesvítí
světla ramp, vypadá to, že snad i
vymírají. Setkání s mottem „Být
solí země", při němž si členové
Místních akčních skupin, tj. spole-
čenství dobrovolníků, kteří se spo-
jili pro uvedení nějaké konkrétní
aktivity do života, budou hledat
svého duchovního patrona v řa-
dách křesťanských církví, by mělo

alespoň všechny zúčastněné osvo-
bodit od pocitu osamělé partyzán-
ské jednotky. Objevit v proudu mo-
derovaných i neformálních rozho-
vorů, hudby, divadla a modliteb
pod Řípem i na jeho vrcholu nevi-
ditelný řetězec lidí dobré vůle
nemusí být jen snem pro ty, kdo
překonají strach z podzimní sy-
chravosti a přijedou hledat po-
vzbuzení ze společné cesty a úžas-
ných zážitků těch, co příslovečnou
díru do světa hloubí nadějí, vírou
a láskou." 

www.krestandnes.cz 

3. ročník „Modlitby za domov“

Seznamovací pobyt
Hledejte a naleznete

Herlíkovice v Krkonoších 

6. – 8. 11. 2009
Milí přátelé,
nabízíme Vám možnost účasti na dalším seznamovacím
pobytu v Krkonoších, Horský domov ČCE který je určen pro
nezadané křesťany, kteří hledají svého životního partnera. 
Pokud se chcete přihlásit, je třeba napsat formou krátkého
dopisu svůj věk, stav, církev, do které patříte a stručně popiš-
te, jak jste se stal -a křesťanem. Toto je třeba poslat na naší
adresu nebo na e-mail. Pokud použijete obálku, je třeba při-
ložit 2 známky na dopis. Na neúplné přihlášky nemůžeme
brát zřetel, proto věnujte pozornost jejímu napsání.
Pokud se na pobyt přihlásí někdo, ke komu nebude věkově
přiměřený protějšek, samozřejmě na to předem dotyčného
upozorníme .
Každému přihlášenému odpovíme. V případě dotazů se
obracejte, prosím , telefonicky. Pobytu se obyčejně účastní
lidé ze sedmi různých církví. 
Cena pobytu je 1200 Kč. 
Kontakt: Petr + Jovanka Rýglovi KS Jičín
Jarošovská 225, 506 01
Tel: 724 440 391
E-mail: jovka.petr@tiscali.cz 

Petr + Jovanka Rýglovi


