
LÉK PRO LIDSKOU NOUZI
Matouš 15,21–28

Kananejská žena mění svou nalé-
havou prosbou původní poslání a
vizi Ježíšovu:"Jsem poslán jen ke
ztraceným ovcím z lidu izraelské-
ho." (verš 24) Ta žena před ním
rozvírá nové rozměry působnosti
evangelia. Příběh zjevuje samu
podstatu misie. Ta není žádným
globálním plánem šířit univerzál-
ní ideologii, nýbrž je motivována
nouzí, rozpoznáním bytostné lid-
ské nouze. I do Evropy přišlo
evangelium podle Skutků teprve
poté, co měl apoštol Pavel v noci
vidění: „..jakýsi Makedonec ho vel-
mi prosil: Přeplav se do Makedo-
nie a pomoz nám!" (Sk 16:9).
Kananejská žena zná až příliš
dobře nouzi, ohrožení, alienaci

své „posedlé" dcery. Známe, chá-
peme nouzi a ohrožení svých bliž-
ních, lidí kolem nás, svého náro-
da? Dotýká se nás to hluboce?
Víme kde to bolí? Trpíme tím i
my?A zjevuje se nám evangelium
jako lék, nebo zůstává jen všeo-
becně platící pravdou? Pokud
platí to první, tak jsme právě v roli
ženy kananejské. A to není malá
věc. Není to malá úloha. Kananej-
ská žena prosí... 
O prosbě, modlitbě Kalvín říká, že
jí člověk upomíná Boha a vyzývá
jej k tomu, aby dostál svým zaslí-
bením. 

Josef Daniel Beneš, 
farář ČCE, 
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Poselství k 17. neděli po sv. Trojici

Kosmický otřes z hlubin, který otřá-
sl svátostným církevním středově-
kem, to byla reformace 15. a 16. sto-
letí. Čeho dosáhla? Křesťanská cír-
kev byla vysvobozena z právněsvá-
tostného krunýře, aby žila svobod-
ně ze slova evangelia, jak je podává
zvláště apoštol Pavel a Jan.
Pohledem zpátky si osvobozená a
evangeliem reformovaná církev
uvědomila, jak hluboké bylo vězení
a jak děsivé bylo otroctví papežské
instituce, která se dosud s pyšnou
samozřejmostí vydává za jediný
dům Kristův. Četba a studium
Nového zákona odhalila, jak dia-
metrálně, naprosto a úplně se liší
novozákonní církev od papežského
zřízení a řízení. Martin Luther,
první a největší z reformátorů, se
pustil do obrovského úkolu vybu-
dovat církev, už ne na svátostech a
církevním právu, ale na evangeliu
Nového zákona, jemuž je Duch
svatý blízko. Víru pochopil na
základě vlastní zkušenosti jako set-
kání s Kristem při slyšení jeho evan-
gelia. Církevní kanonické právo
hodil do ohně. Na piedestal posta-
vil Kristovo evangelium, aby všich-
ni lidé měli k němu přístup, uvěřili
mu a stali se Božími kněžími. Z
lidu, který žil a umíral se svátostmi,
se stává lid svatý, žijící Bohu ke cti a
slávě. 
V církvi zase začalo platit to, co v
církvi prvotní: autorita Kristových
apoštolů v jejich písemném svědec-
tví o Kristu, jak je pod tlakem
Ducha svatého zachoval Nový
zákon. Těch jeho 27 knih předsta-
vuje a určuje hranici, za níž církev
nehledá a nenalézá pravdu, cestu a
život. Dovnitř církve, do jejího
učení a života i navenek vůči nábo-
ženské tvorbě Nový zákon tehdy
na počátku i dnes zůstane i navždy
ostřím, které odděluje zrno od plev.
Vůči množství náboženské literatu-

ry se církev v prvním století správ-
ně rozhodla nepřidávat k 27 kni-
hám Nového zákona nic dalšího,
pamětliva, že Nový zákon končí
přísným varováním: "Nepřidávat
ani neubírat, jinak Bůh odejme
podíl na stromu života a místo ve
svatém městě." ( Zj 22,19) Proč ta
přísnost? Přirozené náboženství,
baalismus se nepřestává cpát do
dobré společnosti a ta se musí jejich
vtíravosti neustále bránit.
Reformace se mu ubránila, přiznala
se výhradně k Ježíši Kristu podle
svědectví jeho apoštolů, jak je
zaznamenal Nový zákon. Byl to
konec procesu, kdy církev prohlási-
la: "Nový zákon a dost." Brzy k
němu připojila Starý zákon, uvědo-
mila si, že Boží dílo spásy člověka a
světa nezačíná velikým příběhem
Ježíšovým, ale má své kořeny v
dějinách lidu Izraele. Kvůli
"výhradnímu" Ježíši a jeho izrael-
ským předkům, Abrahamovi,
Izákovi a Jákobovi se reformovaná
církev oddělila od církve římskoka-
tolické, která měla a má dva prame-
ny pro svou víru - Starý a Nový

zákon (Bibli) a tradici, to jest všech-
ny náboženské jevy a projevy výbě-
rové i lidové. Nelze ji ušetřit vážné
výtky, že tím oslabila význam
samého biblického poselství, jeho
pravdy a závaznosti. Strhla je z jeho
jedinosti mezi ostatní náboženské
zjevy a soudruhy domácí i východ-
ní. Proměnila se v nájemnici (J 10,
Zpěvník EC č. 417, Kralický pře-
klad J 10,12 "nájemník") a ve svá-
tostnou instituci. Reformace ji vola-
la zpět k základům apoštolským a
prorockým, k Písmu, ke Slovu.
Římská církev však neslyšela, byla
opilá světskou mocí. Vyhlásila jako
dogma nadvládu papeže nad císa-
řem. Každý katolík byl povinen
tomu věřit pod trestem věčného
zatracení. Tuto kapitolu dávám do
pomyslné závorky, neboť už se mně
a snad všem evangelíkům příčí pást
se škodolibě na římskokatolických
chybách. Je třeba je však připome-
nout, zvláště proto, že se k ním řím-
ská církev nechce znát a některé z
nich vyhlásila jako dogma. A
dogma - máme-li přiblížit jeho

Ekumenická rada církví v ČR s lítostí a se značným znepokojením
vzala již před několika měsíci na vědomí zprávu o ukončení práce
parlamentní komise pro narovnání hospodářských vztahů mezi stá-
tem a církvemi. Mrzí nás, že několikaletá náročná práce zástupců
státu i církví byla opět zmařena.
V současné době jsme velmi znepokojeni tím, že se nedořešený vztah
státu a církví objevuje i při volební kampani, přičemž jsou zkreslo-
vány doposud nezpochybňované historické skutečnosti, stejně jako i
doporučení a vyjádření expertů, se kterými vládní i parlamentní
komise pro narovnání hospodářských vztahů spolupracovaly a využí-
valy je pro svá jednání. 
Členským církvím ERC leží na srdci budoucnost našeho státu a hod-
lají se účastnit všeho, co je pro občany tohoto státu prospěšné a dobré.
Předpokladem pro takovou službu však musí být jistota, že náš stát je
státem právním, ve kterém nelze zkreslovat údaje a data pouze na
základě momentální poptávky. S lítostí konstatujeme, že vyostřenost
předvolební kampaně a stranické soupeření, ve kterém lze jen těžko
skrývat osobní ambice jednotlivých aktérů, v nás posilují vědomí, že
právu a spravedlnosti se přisuzují pouze role služebné a účelové.
Církve Ekumenické rady si uvědomují problémy společnosti v době
hospodářské krize a jsou ochotny k dialogu. Na druhou stranu si uvě-
domují zodpovědnost za ty, kterým slouží. Velkou pomocí a ziskem
pro celou společnost je každý odpovědný a poctivý občan naší vlasti.
To vícenásobně platí v době, v níž přibývá různých rodinných krizí,
duševních chorob, depresí, závislostí stejně jako i ponižování důstoj-
nosti člověka nebo povyšování lži na úroveň běžného prostředku jed-
nání mezi lidmi. Církve ERC znovu opakují, že nehodlají hromadit
majetek, ale budou jej využívat pro další rozvíjení práce potřebné pro
celou společnost. Takové službě však brání současný stav, kdy narov-
nání hospodářských vztahů mezi státem a církvemi bylo zastaveno.
Církve jsou nyní opět účelovým využíváním a účelovou interpretací
údajů některými stavěny před celou společností téměř do pozice
nepřátel, do pozice, se kterou ostatně mají z dob totalitního režimu
mnoho zkušeností.
Zůstáváme dále připravení k serióznímu dialogu a hledání řešení.
Odmítáme, aby problematika vyrovnání státu a církví byla znovu
používána propagandistickým způsobem v politickém boji.
Zároveň vyznáváme, že více než majetek je pro nás věrnost Ježíši
Kristu, Pánu církve. Proto nebudeme pro dialog se státem užívat stej-
ných metod, jaké jsou vůči nám dnes z některých stran uplatňovány.
Historická zkušenost nám dává jistotu, že režimy odcházejí, zatímco
Kristus zůstává a s ním i jeho lid.

Praha 12.9.2009 

Vyjádření ERC v ČR
k současnému vztahu 

státu a církví

Zásadně k návštěvě římského papeže
ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

Dokončení na str. 2

Vážení přátelé, 
srdečně vás zdravíme a obracíme se na vás s následujím sdělením: 
Finanční situace, do které jsme se jako vydavatelé Evangelického
týdeníku Kostnických jisker dostali zapříčinila, že nebudeme moci
do konce roku 2009 vydat předpokládaný počet čísel. Upřímně a 
s lítostí se všem předplatitelům omlouváme a prosíme o porozu-
mění pro tento stav.
Zároveň se s nléhavou výzvou obracíme na všechny naše odběratele,
členy a přátele, aby svými dary na tiskový fond nám opět pomohli
překlenout alespoň tu největší nouzi. Jak víte, nechceme zvyšovat
cenu předplatného, ale bez vašich mimořádných darů nemůžeme
pokračovat! Svými příspěvky jste nám v minulých letech obvykle
před Vánocemi pomohli – jestli je to ve vašich možnostech, prosíme,
zašlete svůj dar co nejdříve. Můžete tak učinit na adresu redakce
nebo na účet číslo: 228961190/0300

S bratrským pozdravem

Předsednictvo Kostnické jednoty – 
- Sdružení evangelických křesťanů
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ZVRAT V ŘKC VE FINSKU
Pozoruhodně se v poslední době vyvíjela situace Římskokatolické círk-

ve ve Finsku. Poprvé v historii se bis-
kupem stal rodilý Fin, Teemu Sippo
(nar. 1945 v Lahti, jako student kon-
vertoval z luterské církve). Poslední
biskup finského původu se utopil v
Severním moři r. 1522 při útěku před
nastupující reformací. V dnešní době
však byl vztah luterské a římskokato-
lické církve vstřícný. Přispělo k tomu
i to, že luterská církev si uchovala
biskupskou, episkopální strukturu,
do značné míry v nezměněné podo-
bě. Značné problémy však i své vlast-
ní církvi působil předešlý, římskoka-
tolický biskup Wrobel, rodilý Polák.
Teemu Sippo si s ním prožil své.

Dokonce jím byl sesazen z funkce dómského faráře a degradován na
vesnického kaplana. I proto se stalo velkou senzací, když Teemu Sippo
byl jmenován novým biskupem, zatímco předešlý biskup Wrobel byl
poslán zpět do Polska, kde se stal světícím biskupem v Lublinu. Je zají-
mavé, že Sippo vystudoval v Německu a vydal práci „Princip protes-
tantismu u Paula Tillicha". Nadále udržoval kontakty se svým profeso-
rem z Freiburgu, nynějším biskupem, kardinálem Lehmanem. Nyní jím
byl vysvěcen na helsinského biskupa. Pozoruhodné je, že k tomu nedo-
šlo v malém, biskupském kostele v Helsinkách, nýbrž v luterské, sídel-
ní, biskupské katedrále v Turku. Zcela se tím změnila situace nejen v
ekumeně, nýbrž i samotné Římskokatolické církvi ve Finsku. Ta proží-
vá v poslední době příliv nových členů, zejména z řad přistěhovalců z
více než sedmdesáti zemí. Finských katolíků bylo kolem pěti tisíc, nyní
každým rokem přijímají 500 až 1000 nových, nyní jich je kolem 11 000.
V dané situaci Řím promluvil a došlo k důležité změně na biskupském
stolci. 

-faz/kar
BRITŠTÍ KŘESŤANÉ PROSÍ POLITIKY ZA KONVERTITKY V ÍRÁNSKÉM VĚZENÍ
Britští křesťané z Boltonu se připojili k protestům proti uvěznění dvou
íránských konvertitek a požadují jejich propuštění. Křesťané svou pros-
bu směrují na Ruth Kellyovou, členku vojenské policie Bolton West, a
prosí o její pomoc v tomto případě. Vojenská policie vyzvala vládu, aby
vyvíjela neustálý tlak na Írán kvůli vyhrožování ženám, které vězní,
informovaly v pátek boltonské noviny. „Více než 30 voličů kontaktova-
lo paní Kellyovou s prosbou za Maryam Rostampour a Marzieh Amiri-
zadeh, které jsou zavřené v nechvalně známé Íránské věznici Evin v
Teheránu," stálo tam. 
Dvě íránské ženy - Maryam Rostampour (27 let) a Marzieh Amirizadeh
(30 let) – byly zatčeny 5. března za opuštění islámu a zavřeny do ne-
chvalně známé věznice Evin, kde trpí nedostatkem lékařské péče a na
několikahodinové výslechy jsou jim zavazovány oči. Po pěti měsících, 9.
srpna, se je věznitelé snažili přimět, aby se zřekly své víry v Krista, což
odmítly. Byly tedy poslány zpět do věznice, kde čelí obviněné z odpad-
lictví, za což je v Íránu trest smrti. 
Elam Ministries, organizace specializující se na službu rostoucí církvi v
Íránu, se domnívá, že ženy byly uvězněny pouze na základě jejich nábo-
ženského vyznání. Podle zdrojů tato organizace odpověděla na žádost
Kellyové o nějaký čin ujištěním, že zájem vládních úředníků o tyto ženy
se zvýšil z několika důvodů, nezávisle i díky ostatním zemím. 
Ruth Kellyová řekla: „Jsem potěšena, že tato organizace pokračuje v
nátlaku na íránskou vládu a je nápomocná ve zdůrazňování tohoto
tématu na půdě OSN." „Požádala jsem tuto organizaci, aby mne neu-
stále informovala o vývoji a doufám, že tlak britské vlády povede ke
změně srdcí íránských představitelů." 
Za uvězněnou dvojici prosil dříve i biskup Michael Nazir-Ali z Ro-ches-
teru. „Maryam a Marzieh jsou zadržovány jednoduše proto, že změnily
své vyznání. Deklarace lidských práv OSN říká, že lidé kdekoli na světě
mají svobodu toto udělat a také íránská ústava zaručuje svobodu vyzná-
ní," řekl The Times Online. „Vyzývám presidenta Íránu, aby se slitoval
a ihned propustil tyto dvě mladé ženy, aby jim mohla být poskytnuta
lékařská péče, kterou tak zoufale potřebují," řekl Dr. Nazir-Ali. 
Odpadlictví se v Íránu podle islámského zákona „šaríja" trestá smrtí. 

www.krestandnes.cz

Dvě zbožné sestry kdesi na Moravě se vysmály mé ženě, že jsem se v
nedávné anketě KJ o církvích a EU přihlásil k levici. Za zcela samo-
zřejmé přitom přijaly, že ostatní čtyři dotázaní se výslovně uvedli jako
profesionální pravičáci. Nechtěně tím doplnily můj nedávný ironizují-
cí článeček v KJ 16/2009 o tom „Co sluší křesťanu": hlásit se totiž bez
zaváhání k těm, kterým se v uplynulém režimu říkávalo „reakcionáři".
Podobným směrem, i když bez výsměchu, zazněla i replika nepodepsa-
ného bratra v KJ 26/2009, která až vyznavačsky dovozuje božský původ
kapitalismu. Problémem by nebylo, že máme různé zkušenosti, znalos-
ti i myšlení. Problémem je ona samozřejmost, která nejen rozhovor, ale
i samo přemyšlení o uspořádání společnosti odmítá jako uzavřené. My
v církvích ovšem ani nemáme prostor, kde by se o takových otázkách
dalo hovořit. Zato dostatek těch, kteří se každému odvážlivci nebo i jen
zvědavci postaví, aby jej třeba i věroučně zpochybnili. Ačkoliv ta otáz-
ka „Kde by asi stál Ježíš?" zdaleka není nesmyslná. 

Ilja Herold, iherold@upcmail.cz 

závažnost - je definitivní výraz víry
římské církve, který nesmí být pod-
roben žádné kritice ani žádnému
pozdějšímu vývoji. Římská církev
je nereformovatelná, za takovou se
prohlásila. Tridentský koncil (1545-
68) ustanovil jako dogma stejnou
hodnotu tradice a Písma. Vati-kán-
ský koncil (1869-76) dal papeži svr-
chovanost nad biskupy a skončil
ustanovením, že papeži náleží
poslední, rozhodující výklad tradi-
ce i Písma a může "stvořit" a pro-
hlásit dogma ze své vůle bez vědo-
mí a souhlasu biskupů - to je také

papežská neomylnost. Na druhé
straně byl roku 1917 vyhlášením
Codexu iuris canonici dovršen pro-
ces, jenž z církve učinil morální a
právní instituci, jež život křesťanů a
jejich víru sevřela nepravou morál-
ní a právní kazajkou.
Suverenitu, svrchovanost Božího
slova oslabila tradice, kterou řím-
ská církev postavila na roveň
Písma. Když církev postavila pape-
že nad tradici i nad Písmo, suvere-
nita Božího slova v té církvi zhynu-
la na úbytě. Reformace se tomuto
zlověstnému vývoji ubránila. Mar-
tin Luther, reformátor, obdařený

obdivuhodnou duchovní mocí, se
nestal papežem obnovené církve,
věřil ve všeobecné kněžství věří-
cích. Přidal svůj hlas ke Calvinovu
varování, které je v evangelických
církvích v úctě: "V církvi se musí
stále dávat pozor, aby na jednot-
livce nebylo přeneseno víc moci
než na všechny ostatní dohroma-
dy." Posláno římskému papeži na
vědomí, bez rozlišení, sedí-li na
stolci lepší nebo horší papež,
Karol Wojtyła nebo Joseph Rat-
zinger.

Josef Veselý

Z církví doma i ve světě Zásadně k návštěvě římského papeže

Světová rada církví (SRC) zvolila
nového generálního sekretáře. V
roce 2010 se postu ujme norský
luteránský pastor Olav Fykse Tveit.
Ústřední výbor, který v těchto
dnech zasedá v Ženevě, ho zvolil
převážnou většinou.
Fykse Tveit se stane sedmým gene-
rálním sekretářem této světové
organizace, která byla založena v
roce 1948 a sjednocuje anglikány,
pravoslavné a protestanty. Bude tak
druhým luteránem na tomto postu,
po Němci Konradu Raiserovi, a nej-
mladším od dob osmatřicetiletého
Holanďana Willema Vissera, který
stál v jejím čele v dobách, kdy tepr-
ve vznikla, v roce 1938.
48letý Olav Fykse Tveit má na poli
ekumenismu bohaté zkušenosti.
Od roku 2002 byl generálním sekre-
tářem Rady pro ekumenické a
mezinárodní vztahy Norské lute-
ránské církve. Je členem teologické
komise „Víra a ústava" při Světové
radě církví. Nový sekretář se zabý-
val otázkami týkajícími se blízkový-
chodního konfliktu, apartheidu v
Jižní Africe a dialogem s židy a s
muslimy. Spolupředsedá také eku-
menickému fóru Palestina-Izrael
při Světové radě církví.
V oblasti ekumenismu také na uni-
verzitě v Oslu získal doktorát z teo-
logie. Ve svých prvních prohlášení

pro tisk podtrhl nezbytnost najití
správné rovnováhy mezi hledáním
viditelné jednoty a společným svě-
dectvím o tématech mír, spravedl-
nost a ochrana stvoření.
Je podle něj také potřeby zintensiv-
nit spolupráci mezi ekumenickou
radou a katolickou církví. „Spolu-
práce už je velká, ale je třeba v ní
pokračovat a ještě ji posílit, najít
nové způsoby, jak spolu sloužit
světu na všech úrovních, tak jako v
době evangelia a letnic" uvedl
Fykse Tveit.

Podotkl ale, že je nutné rozvinout
také dobré vztahy s ostatními vel-
kými světovými náboženstvími. K
mezi náboženskému dialogu může
podle nového generálního sekretá-
ře Světová rada církví významně
přispět právě díky své mnohostran-
nosti. Při vedení Světové rady círk-
ví chce Olav Fykse Tveit využít také
své manažerské zkušenosti, proto-
že i ji zasáhla světová ekonomická
krize.

www.radiovaticana.cz

Nový generální tajemník SRC chce
zintenzivnit spolupráci s katolíky

Dokončení ze str. 1

Samuel Kobia a Olav Fykse Tveit.

Křesťanská právnická skupina
varuje, že návrh evropské Směr-
nice o rovném zacházení umlčí
křesťany a omezí jejich schopnost
hlásit se ke své víře.

Organizace Christian Concern for
our Nation (CCFON) uvedla, že
tato směrnice má potenciál být pou-
žita jako „nástroj kulturní genoci-
dy" a pronásledování křesťanů.
„Její předpisy natolik omezují
křesťanské svobody, že v někte-
rých případech by mohli být zcela
umlčeni a mohlo by jim být zne-
možněno poskytovat zboží nebo
služby veřejnosti, aniž by přitom
šli proti svému svědomí, napří-
klad když by se po nich chtělo,
aby propagovali jiná náboženství
nebo homosexualitu," řekla ředi-
telka Andrea Minichiello Wil-
liams.
Směrnice chce zamezit diskrimi-
naci na základě náboženství, víry
a sexuální orientace v poskytování

zboží a služeb v každém ze 27
členských států. CCFON varuje, že
by na základě této směrnice mohli
být obchodníci i zaměstnanci pod
hrozbou soudní žaloby za obtěžo-
vání, pokud by nedokázali po-
skytnout zboží nebo služby v oka-
mžiku, kdy se to příčí jejich nábo-
ženskému přesvědčení.
„Vrhne to chladný stín na svobodu
projevu a vyjadřování křesťanů
stejně jako na všechny ostatní, kdo
mají pohledy a názory oponující a
vyzývající převažující >politicky
korektní< ideologii," řekla Wil-
liams.
Šla dále a varovala, že směrnice
neposkytuje ochranu svobody
následovat své náboženské svědo-
mí a ani vyrovnávací mechanis-
mus, který by rozhodoval mezi
soustavou práv, jako je právo
homosexuálů praktikovat svůj
životní styl, a právem křesťanů
odmítnout takové praktiky pod-
porovat.

Dále Williams řekla, že CCFON už
řeší případy křesťanů, kteří byli
kvůli podobným zákonům o rov-
nosti ve Velké Británii propuštěni,
včetně případu úředníka pro bez-
domovce, který byl propuštěn za
to, že smrtelně nemocné klientce
nabídl, že by mohla zkusit věřit v
Boha.
Křesťané ve zdravotnictví, škol-
ství, ubytovacích zařízeních a ná-
boženských asociacích budou
všichni touto směrnicí ovlivněni.
Pro své schválení směrnice potře-
buje jednohlasné schválení všemi
členskými státy.
„Věříme, že členské státy budou
směrnici vetovat," řekla Williams.
„Prosím modlete se, aby neprošla,
a podpořte křesťanské kampaně
po celé Evropě, jejichž cílem je
>nahlas říci NE Evropské směrnici
o rovném zacházení< dříve, než
bude pozdě."

The Christian Today

Směrnice EU „umlčí" křesťany

Otázka



„I kdybych MĚL JÍT údolím stínu
smrti …" Tak začíná čtvrtý verš
třiadvacátého žalmu podle Bible
21 (zvýrazňujeme). Takový pře-
klad neodpovídá dostatečně přes-
ně tomu, co stojí v hebrejském ori-
ginále! 
Doslovný překlad dotyčné pasáže
zní: „I když PŮJDU…," popř.: „I
když JDU…" (zvýrazňujeme). To
u daného místa obecně snad nej-
známějšího žalmu (Ž 23) ponechá-
vá otevřeny dvě diametrálně
odlišné vykladačské možnosti:
1. Spojit téma pochodu údolím stí-
nu smrti s tématem lidské posluš-
nosti (odevzdanosti do Božího
vedení);
2. Spojit totéž téma naopak – v na-

vázání na centrální biblická místa
– s tématem hříchu, lidské vzpou-
ry proti Bohu (blouděním, odpad-
nutím od Boha).
Alexandr Flek (autor překladu
zvaného v populární zkratce „Bib-
le21") upřednostnil první alterna-
tivu. 
Za ošidné považuji, že tak učinil
nikoli v samostatném výkladu, ale
úpravou/opravou vlastního žal-
mového textu. Čtenářům, kteří jsou
odkázáni pouze na češtinu, tak
zamlčel, ano odňal zcela legitimní
vykladačskou alternativu. Zřejmě
na základě zhruba následující úva-
hy: „Kampak by to, prosím vás,
vedlo, kdyby se měl Hos-podin
smilovávat nad hříšníkem?!" 

Právě tuto „pedagogickou" úvahu
– diplomaticky, a přece jednoznač-
ně – v souvislosti s biblickými
komentáři zpochybnil roku 1931
J.B.Souček v práci Theologie vý-
kladů kralické Šestidílky. Nad
verzí Ž 23,4 podle Bible21 tedy u
příležitosti kulatého výročí vydá-
ní prvního dílu Šestidílky (z r.
1579) poznamenejme v navázání
na J.B.Součka rovněž diplomatic-
ky, leč zřetelně: Výše uvedená
„pedagogická" úvaha by jistě
neměla ovládat vykladače Písma.
Nepoměrně horší ovšem je, řídí-li
přímo práci překladatele Písma.
Jeho dílo potom může být zbož-
ným pokusem zkrátit Boží milost. 

František Schilla

3ET-KJ

Poslušnost, nebo vzpoura?

Jde o vězeňské vzpomínky J. J.
Ottera, které vyšly v minulém roce
pod názvem "Za mřížemi a dráty -
také trochu jinak", které našly
značný ohlas i mezi našimi čtená-
ři. Nyní byl pořízen za finanční
podpory Č-n. fondu budoucnosti
a Bavorské evangelické církve i je-
jich německý překlad: "Hinter
Gitter und Stacheldraht - auch
ein wenig anders". Toto vydání je
uvedeno předmluvou pro němec-
ké čtenáře od G. Frey-Reining-
hause a pozdravným slovem
bavorského biskupa Dr. J. Fried-
richa. Protože jde o pozoruhodné
příspěvky i k tématu česko-ně-
meckých vztahů, uvádíme jejich
případné části v českém překladu.
GFR pro německé čtenáře: „V této
knížce dostáváte do rukou zvláštní
poklad: vzpomínky o zkušenostech
českého vězně v době nacistického
režimu, za německé okupace a války.
Jeho vyprávění však má i zcela zvlášt-
ní akcenty, jak to dokládá i neobvyklý
podtitul: - také trochu jinak ! Jde o
spojení vězeňských zkušeností s bib-
lickými texty, které promlouvaly i do
vězeňského života a stávaly se prame-
nem síly v těžkých a bolestných pomě-
rech. Tato knížka může být pramenem
informací o hrůzách, které mnozí lidé

prožívali v nacistickém období. Avšak
ještě důležitější je pro nás její svědec-
tví o tom, jak Bůh, Otec Pána Ježíše
Krista se stal sílou a ochranou v oněch
těžkých poměrech, jak jeho Slovo osvo-
bozuje a jak Duch svatý připravuje
cestu smíření. - Knížka vlastně zna-
mená osobní vyvrcholení literární čin-
nosti Dr. J. Ottera, jemuž děkujeme i
za mnohé vhledy do česko-německých
dějin. Tomuto tématu věnoval mnoho
sil i času. Svými dobře srozumitelný-
mi knížkami pomohl mnoha li-dem v
Česku i Německu k hlubšímu pocho-
pení česko-německých dějin, když se
od doby svého ná-vratu po 2. světové
válce angažoval jako posel smíření a
porozumění mezi našimi národy. -
Jako Němec, který žije v Česku již po
dvě desítky let, jsem velmi vděčný za
tyto vzpomínky očitého svědka o Boží
milosti na přelomu století."
Dr. J. Friedrich, biskup EKB, Mni-
chov: „Dějinné jizvy ve vztahu
Němců a Čechů jsou znatelné ještě i
dnes, i když se ČCE již v r.1995 ujala
smířlivé iniciativy prosbou o vzájem-
né odpuštění, a i když již na obou
stranách hranic vyrostla generace,
která už nezažila ani železnou oponu.
Avšak J.J.Otter nechce svými vzpo-
mínkami na dobu války a věznění tyto
jizvy znovu rozdírat. Je nám naopak

příkladem v tom, že kvůli onomu vy-
trpěnému bezpráví, mučení a věznění,
až do onoho pochodu smrti, nezatrp-
kl . Skoro bez emocí střízlivě řadí po
sobě ony dny a události a dovede být i
v nejtěžších situacích vděčný Pánu
Bohu. Na cestě, kterou mnozí spolu-
vězni nepřežili, rozpoznává, že je
svým Bohem uváděn i do vztahu k
lidem, kteří mu pomohli ulehčovat je-
ho situaci. To se týkalo i bavorsko- čes-
kých vztahů, kdy se mu jeho malá
německá bible stala jedinečným vlast-
nictvím, které si uchoval na pouti
bavorskými lágry. -Dnes, dvacet let po
dějinném obratu, se můžeme těšit z
otevřených hranic do Česka i z nově
rozšiřovaných vztahů k našim souse-
dům. Knížka nás povzbuzuje k pokra-
čování na této cestě, i když nebudeme
zapomínat na to, co se událo. Můžeme
však tak činit v důvěře, že nám naše spo-
lečná víra otvírá i nové perspektivy."
Toto německé vydání prý nachází
příznivou odezvu i v Německu.
Ale může být také vhodným čes-
kým dárkem pro přátele v němec-
kých jazykových oblastech.

(V knihkupectví KALICH za 100
Kč. - Tamtéž je ještě k dostání i
české vydání za 105 Kč.) 

Česká knížka z doby okupace -
také pro německé čtenáře

Málokterá píseň - či písně - mohou toho tolik vypovědět o údělu ze-
mě, jako hymna. Stačí připomenout Smoljakovu divadelní hru Hym-
na. Kdo ji neviděl, ať si její nahrávku alespoň opatří. Nejinak napína-
vé je to s hymnou Ruska. V 19. Století zprvu tu úlohu mohlo plnit
snad několik církevních písní i vojenských pochodů. Tak působila
Modlitba Rusů. Posléze se zřejmě carům zalíbila hymna britská a
Nikolaj I. prosadil ruskou verzi "God Save the car!"; hymnou zůstala
až do únorové revoluce. Po svržení monarchie pak jí byla modifikace
francouzské hymny Marsejéza. Ve Francii jí je podnes. Po bolševic-
kém převratu se v Sovětském svazu té cti dostalo Internacionále. Leč
v době války, po zrušení Kominterny rozhodl Stalin (1943) o další
změně. Té cti se dostalo skladateli Alexandru Vasiljeviči Alexandro-
vovi. Text byl dílem Sergeje Vladimiroviče Michalkova a G. G. El-
Registana. Nemohlo být jinak, než aby v době kultu osobnosti byl
také Stalin v hymně oslavně vzýván: „Kdys volnost jak slunce nám
zářila v dáli,/k ní velký Lenin nás bouřemi veď;/a věrnosti lidu vždy nás
učil Stalin,/nás učil jít v práci i hrdinství vpřed.". Po smrti Stalina se
však na žádost Chruščova začala používat hymna beze slov. Až v roce
1977 byl Michalkov požádán, aby hudbu doplnil novým textem a ten
platil až do rozpadu Sovětského svazu. Michalkovovem provedenou
změnu můžeme dokumentovat proměnou uvedeného textu: „Lenino-
va strana je národa silou/ a k vítězství komunismu nás vede!/ Skrz
bouře svítilo nám slunce svobody/ a veliký Lenin nám cestu ozářil…"
Rusko se pak k původní hymně vrátilo v roce 1977, ovšem opět s pře-
pracovaným textem, koho jiného než Michalkova. Abychom mu tak
docela nekřivdili, je třeba zmínit, že byl autorem i knížek pro děti,
přeložených rovněž do češtiny a u nás dosti oblíbených. A jeho syno-
vé Andrej Končalovskij a Nikita Michalkov jsou dnes významnými
představiteli ruské kinematografie. Sergel Michalkov vyvolal ještě
pozornost letos v srpnu, když ve věku 96 let umřel. Vráťme se k hym-
ně. Uvedeme opět úryvek, nyní již ruské hymny, který jeho práci ilus-

truje: „Naše lesy a pole se rozkládají/ Od jižních moří až po polární
kraje./ Jsi jediná na celém světě, nemáš obdoby,/ Rodná naše vlasti, kte-
rou chrání Bůh!". Dovršil tak kouzlem nechtěného podivuhodnou
linii těch, kteří byli opěvováni jako garanti požehnání pro ruskou
zem: Lenin-Stalin-Hodpodin. 

Jan Kašper 

Lenin, Stalin, Hospodin

(Od Bible21 ke kritickému nálezu J.B.Součka)

Křesťané z celé Indie si připo-
mněli první výročí protikřesťan-
ských násilností v severoindic-
kém státě Orissa.
Nejhorší vlna pronásledování
křesťanů od vyhlášení nezávis-
losti Indie propukla 24. srpna
2008 (z Orissy se rozšířila též do
oblastí Kerala, Karnataka a Tamil
Nadu) a trvala v akutní formě tři
měsíce. Britský anglikánský tý-
deník The Church Times z 11. zá-
ří 2009 bilancuje: 
Oficiální záznamy uvádějí 123
mrtvých, nezávislé zprávy z teré-
nu téměř 500. 
Byly zničeny stovky kostelů a
tisíce příbytků. 
18 tisíc lidí bylo zraněno, 51 tisíc

lidí muselo opustit domovy (mno
ho z nich doposud žije v provi-
zorních táborech). 
V 827 případech trestního stíhání
bylo zatím odsouzeno šest osob.
(Na svědky vykonává nejednou
policie nátlak, aby oznámení
vzali zpět.)
Fundamentalističtí hinduisté
obecně křesťanům zazlívají, že ve
zvěstování a sociální praxi nere-
spektují popř. rovnou narušují
tradiční členění do kast a pod-
kast. 

(Já sám naposled pocítil závan
ostře asociálního pohrdání „ný-
mandy" z českého filmu Tajnosti
– vyznamenaného za „hluboké

umělecké hodnoty", jež mi pohří-
chu zcela unikly, dvěma Českými
lvy – a neváhal jsem se ozvat. V
Orisse bych se, má za to, opravdu
se zlou potázal!)

Bezprostředním („spouštěcím")
podnětem k protikřesťanským
pogromům v Orisse bylo zavraž-
dění vůdce hinduistických extré-
mistů. 
K atentátu se sice záhy přihlásili
maoističtí povstalci, zfanatizova-
ným davům v akci se však po
dobné „detaily" obtížně vysvět-
lují…

František Schilla

Bilance pogromů v Orisse
(K situaci křesťanů v severní Indii)

Dům modlitební ho přezíravě
zvali.

Jak dobré je to, že jak chrám
svatý

na modlitbách z rukou Tvých
jsme ho přijímali,

že jak v rybníku Bethesdě
tu vody Slova mocně vřely

a ve všech časech
zdraví přinášely

a že tu také doufanlivě
staří jako mladí,
muži jako ženy
v řadách stáli

a na to vření očekávali.

Pane, dej, ať neustane!

A ať i v dobách bídy naší
prut Áronův tu stále raší.

A pokoj Tvůj,
jenž převyšuje rozum lidský,

tu vládni vždycky

a nad námi, Pane,
světlo Tvé ať plane

plné jasu Tvého
všem potřebného,

spasitelného.

DALIBOR MOLNÁR

V neděli 18. října vzpomeneme
220. výročí postavení evangelic-
kého kostela v Lysé n/L. od 9 ho-
din budou pravidelné bohosluž-
by, při nichž bude kázat místní
farář Mgr. Emanuel Vejnar. Na
12. hodinu zveme ke společnému
obědu. Ve 14 hodin bude Mgr.
Miroslav Soukup přednášet na
téma: Evangelický kostel v Lysé
n/L do přestavby v roce 1907.
Srdečně zveme.

220 let evangelického kostela v Lysé nad Labem



Vyznání vin v bohoslužbě bude
námětem setkání v Českém Brodě.
Další ze studijních setkání členů a
přátel sdružení Coena a dalších
zájemců o liturgii proběhne s
názvem "Vyznání vin jako součást
bohoslužby" ve dnech 15. - 17.
října 2009 v Českém Brodě.
Hlavní příspěvek pronese Pavel
Hradilek z Institutu ekumenic-
kých studií v Praze na téma
"Vyznání vin a večeře Páně".
Adam Balcar z inciativy Polaris

přiblíží bohoslužebné chápání
vyznání vin v kalvinistické per-
spektivě. 
Dále zazní příspěvky o vyznání
vin u Luthera a v luterství, v dneš-
ní bohoslužbě Českobratrské círk-
ve evangelické nebo v denní mod-
litbě církve. 
Chybět nebude slavení liturgie
hodin a závěrečná eucharistická
bohoslužba.
Setkání se odehraje v prostorách
evangelického kostela Nejsvětější

Trojice a přilehlé zvonice v měst-
ském parku v Českém Brodě.
Coena (z lat. Coena Domini -
Večeře Páně) je otevřená iniciativa
členů Českobratrské církve evan-
gelické a sympatizantů, kteří usi-
lují o prohloubení duchovního,
liturgického a svátostného života
v evangelické církvi.
Program a praktické informace
najdete na http://coena.edunix.cz

Karel Šimr

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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Vyznání vin v bohoslužbě Inzerce
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Českobratrská církev evangelická

HODONÍN, Ne 9.00
Husova 6, adm. Dan Petříček, 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, j Martin Tomešek, adm.
Daniel Heller, k Dušan Tajzler

JASENNÁ, Ne 8.45
Jasenná č.108, f Radmila 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, 756 11 Valašská Po-
lanka,  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, 756 23 Jablůnka n. Bečvou,
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

RŮŽĎKA, Ne 10.00
Růžďka č.138, f Martin Fér

STŘÍTEŽ NAD BEČVOU, Ne 9.30
Střítež nad Bečvou č.120, f Vladimír
Kopecký

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, 757 01 Valašské
Meziříčí, f Jan Krupa

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 Kovářová, j
Pavel Čmelík

ZÁDVEŘICE – RAKOVÁ, Ne 8.45
Zádveřice č.139, 763 12 Vizovice,
f Miloš Vavrečka

ZLÍN, Ne 9.30
Slovenská 3063, f Petr Pivoňka

Bratrská jednota baptistů

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

VSETÍN, Ne 9.30
Rokytnice 273, s Petr Mrázek

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

UHERSKÉ HRADIŠTĚ, Ne 14.00
Blahoslavova 419, k Pavel Novosad
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Slavnostní shromáždění !
při příležitosti vyslání absolven-
tů Evangelikálního teologického
semináře.
Den ETS v sobotu 17. října v 15
hodin.
Součástí hodinového programu
je : kázání absolventa ETS, který
studium dokončil v roce 1999,
imatrikulace prvních ročníků,
přímluvné modlitby za letošní

absolventy,
také výsledky Letní školy 2009.

Zváni jsou všichni - slavnost je
veřejná. 
Zvláště pak zveme studenty,
jejich příbuzné,nebo zástupce
sborů a církví letošních absol-
ventů.
* * *
Ekologická sekce České křesťan-
ské akademie zve k účasti na
ekumenické bohoslužbě vděč-
nosti za stvoření, která bude v
úterý 13. října 2009 v 18.00 hodin
v komunitním centru Armády
spásy v Praze 5, Lidická 18a
(tramvaje 4, 7, 10, 14 -
Zborovská). Kázáním poslouží
RNDr. Jiří Nečas, ředitel
Ekologické sekce ČKA, zpěvem
pěvecký soubor Scandula z
Libčic n.Vlt. Po bohoslužbě cca
od 19.00 hodin následuje beseda
k tématu "Příroda jako zjevení",
kterou uvede Mgr. Marek Orko
Vácha, PhD., ředitel Ústavu
etiky 3. lékařské fakulty
University Karlovy. Při příleži-
tosti bohoslužby bude v 16.30 h
zahájena výstavka dětských kre-
seb "Umění žasnout".

Pozvánky

Pár nadšenců si před sedmi lety
řeklo, že zorganizují festival, kde se
budou zpívat jen spirituály, nic jiné-
ho. Proč? Protože se jim moc zalíbi-
ly a chtěli zdůraznit, že „vědí", že to
nejsou jen písně k táboráku. 
Název je sice patvar: mohl by se
vysvětlovat jako duchovní festival,
nebo spirituály na fest, ale už se
zažil a informovaní posluchači a
hlavně hudební skupiny vědí, že je
to festival afroamerických (dříve
černošských) spirituálů. Každý rok
se k němu přidává příslušná číslov-
ka označující letopočet, letos tedy
Spiritual F est 2009. 
Kdo je za tím? Soubor Geshem
vznikl v roce 2000 a sezpívával se
na písních z Taizé, nádherných
mnohojazyčných meditativních
čtyřhlasých popěvcích. Jsou to křes-
ťanské modlitby vzniklé v ekume-

nické komunitě Taizé na jihu Fran-
cie, která vede tzv. pouť smíření,
což je laicky řečeno stišení se před
Hospodinem v ekumenickém nebo
lépe interndenominačním prostře-
dí. Už po roce ale Gehem začal se
spirituály. Nejprve původní aranže
od amerických autorů jako William
Stickles, John W.Work, James
Rosamond Johnson a dalších, poz-
ději vlastní aranže, protože kabát na
míru Vám přeci jenom „nejlíp
sekne". A když nám spirituály zača-
ly jít dobře, setkali jsme se při jed-
nom koncertě v Nových Butovicích
s Vláďou Křápkem, programovým
vedoucím Komunit-ního centra sv.
Prokopa a dali jsme se do řeči, co
bychom mohli udělat společně.
Padli jsme si do oka. A tak vznikl
pokus, který jsmenazvali Spiritual
Fest 2003. Tehdy tam zazpívalo 10

skupin, byli jsme nadšeni. Hned
jsme plánovali další ročník. 
Kdo nám pomáhá? V Komunitním
centru sv.Prokopa pracuje mnoho
dobrovolníků. Ti pomáhají s přípra-
vou aparatury, občerstvením, orga-
nizací skupin a dalšími nutnými
činnostmi, aby průběh festivalu byl
schůdný. Páter Michael Špilar je
laskavým patronem a celá akce pro-
bíhá i pod jeho záštitou. Vedle
komunitního centra je velká moder-
ní budova – radnice MČ Praha 13,
která nám pomáhá nejen s propaga-
cí festivalu na lokální půdě, ale také
s občerstvením pro hudebníky a
zpěváky. Společnosti pro duchovní
hudbu a Psalteriu vděčíme za
finanční podporu moderování a
ozvučení sálu. Při zviditelnění nám
pomáhají radio Proglas, radio
AWR, TWR, Radiožurnál ČR1,
Countryradio a Radio Ethno, dále
Krestandnes.cz, Sbory.cz, Signaly.cz
a další. 
V dnešní uspěchané době se u akti-
vity, která probíhá posedmé, dá už
použít slovo tradice. Nicméně i
tady sledujeme určitý vývoj.
Spiritual Fest je stále známější a
skupiny mají zájem na něm vystou-
pit nejen proto, aby si porovnaly
svůj styl přednesu s ostatními, ale
aby se zviditelnily. V dnešní době
lidé moc na koncerty nechodí.
Když je jedenkrát ročně v Praze
nějaký americký gospelový soubor,
stojí vstupenka několik set korun.
Spiritual Fest je dostupný všem,
protože vstupné je dobrovolné. Ale
je také dostupný všem hudebním
směrům. Vždyť zde uslyšíte spiritu-
ály ve stylu folk, country, akapela,
bluegerass, world music, Ethno,
sborový zpěv, dětské sbory, ženské
sbory atd. Každý si přijde na své a
ještě se může naučit poslouchat
styl, na který dosud nebyl/a zvy-
klý/á. V období sedmi let se počet
skupin, které se zúčastnily Spiritual
Festu, blíží padesáti. Existují stálí
účastníci, někteří se přihlásí jednou
za 2 nebo za 3 roky, někteří se zúčat-
ní jednorázově. Sledujeme ale také i
odliv zájmu o hraní a zpívání spiri-
tuálů u některých skupin. Snažíme
se tedy oslovit i soubory a skupiny
v okolních státech a ozývají se první
zájemci. Letos byl na festivalu
pouze jeden, ale příští rok (Spiritual
Fest 2010) bude už asi mezinárodní.
Necháme se překvapit. 
Za ta léta fungování Spiritual Festu
se vytvořila skupina spolupracov-
níků, bez kterých by organizace
nefungovala. Potkáváme ale i stejné
tváře mezi diváky. Mám radost,
když člověk, který byl už na festi-
valu několikrát jako divák, dá naje-
vo, že se těšil na nový ročník.
Těšíme se i na vás 

Marek Šlechta 
www.geshem.cz 

Když se řekne „Spiritual Fest" 

Pozvánka na 64. sjezd 
Kostnické jednoty – Sdružení 
evangelických křesťanů, o.s.

Srdečně zveme na jednání sjezdu, který se koná v
sobotu 7. listopadu 2009 od 13.00 h v klubovně

Majáku, Ječná 19, Praha 2 (je to na obvyklé adrese
v objektu Evangelické církve metodistické – na

dvoře vlevo, po schodech dolu).
Na programu jsou závažná jednání a rozhodování,
proto prosíme o účast všechny individuální členy,

zástupce Místních sdružení. Vítáni i hosté.

S pozdravem

Předsednictvo 
Kostnické jednoty – Sdružení evangelických křesťanů

HUSITSKÉ CENTRUM O. P. S. VYDÁVÁ
NOVÉ CD 

"DANA KRAUSOVÁ
ZPÍVÁ ŽIDOVSKÉ PÍSNĚ" 

K ZAKOUPENÍ ZA 250 KČ + POŠTOVNÉ.
OBJEDNÁVEJTE NA 776280369 
NEBO NA
WWW.MONTEKO.CZ/MUSIC. 

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Miroslavi
zve na koncert skupiny

OBOROH

v neděli 4. října 2009 ve 14.00 hodin
v evangelickém kostele v Miroslavi, Husova 44

Při dopoledních rodinných bohoslužbách v 8.30 bude vysluhová-
na večeře Páně.

poté jste zváni k besedě do Kruhu s promítáním obrázků ze
života sboru a ke společnému obědu.

(Zájemci o oběd napište na adresu:
Daniela.bednarikova@seznamcz)


