
JAK SE S NÍM NEMINOUT?
Marek 12, 28-34

Náš život je zahlcený množstvím
požadavků, povinností a nároků,
kterým se snažíme dostát. Otázka,

kterou klade zákoník Ježíšovi, je
pokusem získat nad nimi nad-
hled. Nejde tu o nějakou intelek-
tuální hru, nýbrž o vážné volání
po orientaci: Podle čeho mám žít?
Na co se mám ve svém životě sou-
středit, abych se neminul jeho
smyslem? 
Ježíš překvapivě odpovídá slovy
židovského Šema: „Slyš Izraeli."
Na prvním místě otevři uši a po-
slouchej. „Hospodin, Bůh náš, jest
jediný Pán." Jemu jedinému patříš
a ze všeho se zodpovídáš. Ale
nemusíš se před ním třást ani str-
kat hlavu do písku. On tě miluje a
zachraňuje z moře tvých selhání a
přešlapů. Proto jej miluj. Jako se
on dává tobě, dávej se i ty jemu.
Ne povrchně, jednostranně a po-
lovičatě, ale celou svou bytostí.
Celým svým rozumem, city, vůlí i

schopnostmi. A to už jsme vlastně
u toho druhého přikázání. Stejně
bezmezně, jako miluješ sebe, miluj
i druhého člověka a jednej v jeho
prospěch. Usiluj mu porozumět v
jeho jinakosti a pomoci mu v jeho
nouzi. Někdy je však třeba, abys
také šetrně vyslovil kritiku. Stále
totiž platí i to první přikázání, a
proto tvůj bližní není tvůj Bůh.
Jeho prospěch, o který máš usilo-
vat, je stejně jako ten tvůj dán tím,
co je dobré v Božích očích.
Ježíš vyslovuje obě přikázání tak-
řka jedním dechem. A v tom je
pointa jeho odpovědi. Božímu
království jdeme vstříc právě v
propojení těchto dvou dimenzí
našeho milování. 

Tabita Landová 
farářka ČCE v Liberci

Evangelický
týdeník
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Poselství k 21. neděli po sv. Trojici

Nejlepší věci v životě dostáváme
zadarmo. Proto si jich dost nebo
vůbec nevážíme. Dříve než apoštol
napíše římským křesťanům o spra-
vedlnosti, kterou věřící získávají
zadarmo skrze víru v Ježíše Krista,
postaví je před Boží soud, aby jim
připomněl, co byli zač a co by bez
Krista zase byli. Ekumenická Bible
pěkně graficky odlišila seznam
našich nepravostí, jejichž kořenem
je neúcta před Bohem. Najděte si jej
a přečtěte v Ř 3,10-18. Kdybyste
podobný seznam svých tělesných
nemocí dostali od svého lékaře,
zbledly by vám tváře a zkrátil by se
vám dech v očekávání nejhorších
trápení před smrtí. Vy možná řek-
nete: "Naštěstí jsou v tom biblickém
seznamu většinou nepravosti, které
neničí a nezabíjejí tělo." To jste
ovšem zapomněli nebo jste si do-
sud nevšimli, že vám ten seznam
posílá Bůh, jenž vám vzkazuje:
"Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo,
ale duši zabít nemohou; bojte se
toho, který může i duši i tělo zahu-
bit v pekle" (Mt 10,28).
Duši i tělo; tělu hrozí Bůh smrtí,
duši hanbou, jenže by jsme od těch
dob, kdy se lidé Pána Boha báli,
pokročili. Už se ho nebojíme, jsme
vůči němu a jeho hrozbě imunní, ne
však chytřejší ani vědoucnější.
Jsme... ale přečtěte si ten seznam
znovu a pěkně nahlas, abyste zůsta-
li v pravdě a v hloubi duše si uvě-
domili, že jsme břídilové a ničemo-
vé, a to bez urážky. Pokud to evan-
gelík neuzná tak, že jej to až dusí,
nepozná radost z ospravedlnění,
které mu Kristus daruje zadarmo.
Co by také mohl od nás požadovat,
když nic nemáme mimo svou nepo-
dařenost, nemajetnost a své nepra-
vosti, a ty mu ovšem dáme a on je

bere na sebe, jako by byly odevždy
jeho.
Hříšník poznává své nepravosti v
zrcadle spravedlnosti Boží, dosvěd-
čené zákonem. Zákon vyhledává a
usvědčuje hříšníka, že se provinil
proti Boží spravedlnosti. Boží spra-
vedlnost je daleko, zákon je blízko,
nepříjemně blízko jako osobní ne-
přítel přede dveřmi. Usvědčuje
mne z hříchu a tím pádem mne
vzdaluje daleko od Boha, vlastně až
do pekla. Po Ježíšovi nejprve apoš-
tol Pavel a po mnoha staletích refor-
mační otcové, Hus a Čeští bratři a
posléze evropští Martin Luther, Jan
Calvin a Huldrych Zwingli ustavili
církev znovu na osvobozujícím
poznání apoštola Pavla Ř 3,28, že
spravedlnost je hříšníkovi darová-
na zadarmo skrze víru. Ovšem ro-
zumíme, že ne víra, ale Kristus nás
ospravedlňuje. Věřte tomu, nic jiné-
ho nám nezbývá, nechme-li zbank-
rotovat a zahynout, což by nám ne-
přineslo jen smrt, ale věčnou hanbu
v pekle. Byla by to opravdu hanba,
neboť Kristus Pán ospravedlněním
hříšníka vzal peklu oprávnění exi-
stovat. My však chceme to zavřené
peklo proti vůli Kristově otevřít.
Jestli se včas nevzpamatujeme,
otevřeme je především pro sebe.
Jak k takové zvrácenosti dochází?
Něco o tom vím, protože nejsem
žádných pokušení prost. Ale abych
nikoho neurazil, použiji podobnos-
ti ze světa zvířat. Nebudu v tom
první, Bible tak činí. Mluví o křesťa-
nech, kteří se zapletli do poskvrn
světa a podlehli jim: "Pes se vrátil k
vlastnímu vývratku a umytá svině
se zase válí v bahništi" (2P 2,22).
Podlehli svodu světa. Jiný případ je,
když umytá svitě (Bible se s námi
nemazlí) - křesťan, jenž vírou ve

křtu přijal Kristovu čistotu a byl po-
staven nad zákon, začne pochybo-
vat o tom, zda je opravdu čistý.
Jeho pochybování vzbudí umrtve-
ný hřích k životu, a je to ten můj
starý, známý hřích. A někdy se mi
zdá, že je živější než darovaná čisto-
ta. To už beru sebe se svými po-
chybnostmi vážněji než Krista Pá-
na, ocitám se na nakloněné rovině a
zoufale vzdychám: "Můj hřích je tak
těžký, že na něj Kristus nestačí."
A zoufalství mi diktuje: "Ne
Kristus, ale já se musím o sebe
postarat. Z bahniště, z něhož jsem
byl údajně, virtuálně, neskutečně
vytažen, se dostanu sám. Zadarmo
nic nechci. A zákon, který mne od-
soudil, mně musí pomoci. Zatnu
zuby a budu statečnější a vytrvalej-
ší než Martin Luther v úsilí o vlast-
ní čistotu a spravedlnost zachová-
váním všech Božích i církevních
zákonů; a i když nedosáhnu na-
prosté čistoty, tedy aspoň tolik,
abych se s tím mohl objevit před
Bohem.
Z pokušení dosáhnout spravedl-

V našem státě si kdekdo ztotožňuje sociálno s termínem "chudým
dávat". Veřejnost většinou s radostí vítá zvyšování důchodů či rodičov-
ských příspěvků, a protože je politika politikou, rozdává se především
těm skupinám potřebných, kterých je voličsky nejvíc. Ovšem málokdo
se již zamýšlí nad možností, že by se domnělé sociálno mohlo stát svým
způsobem i asociálnem. V této souvislosti si můžeme například položit
otázku, zda je rozumné uplatňovat propopulační opatření u rodin s
neodpovědným vztahem k výchově potomků nebo proč někdo potře-
buje příspěvek na péči, když si péči nekupuje, apod.
Zvlášť zajímavým příkladem je regulace nájemného. Ta chrání nájem-
níky a je běžná všude na světě. Její zrušení je pochopitelně nesmyslem.
Na druhou stranu náš typicky český celoplošný státem řízený systém
regulace již nějakou dobu pomáhá pouze nájemníkům ve velkých měs-
tech, zatímco v menších obcích by klidně tržní nájemné mohlo být nižší.
Navíc, přijde-li chudá rodina o byt z důvodu neplacení nájemného,
často musí za ubytování platit víc a to je divné. Ostatně, mladé rodině
mnohdy nezbývá nic jiného, než platit tržní nájemné a nebo se postarat
o vlastní bydlení, tedy splácet. Jindy zase v regulovaném bydlí bohatí,
kteří by si mohli pořídit svůj byt, ale nechce se jim. Vlastně proč?
Navíc, Boží Slovo vlastně k pořízení bydlení vyzývá: "Zajisti své dílo
venku, starej se o ně na svém poli a potom si postavíš i dům." (Př. 24:27)
Osobně to chápu tak, že člověk má pracovat a pak se již nějaké bydlení
sežene. Jenže je tu spousta osob, kteří vydělávat nemohou nebo jim to
nepříznivá životní situace neumožňuje. A pro ty by mělo být sociální
bydlení, jenže není. Byl bych velice rád, kdybychom se my křesťané více
modlili za moudrost našich ministrů, aby v čase krize začali uvažovat
více systematicky a nerozhazovali peníze tam, kam to není potřeba. Přál
bych si, aby společnost nezapomínala na ty nejpotřebnější, kteří si již
pomoci nedovedou. Pán Vám žehnej.

Ivo Kraus, monteko@wo.cz

Sociální asociálnoZadarmo
ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

Dokončení na str. 2

Z tiskové konference ČCE 

Na tiskové konferenci 12.10.2009 synodní senior Joel
Ruml, Petr Morée z Evangelické teologické fakulty UK a
Gerhad Frey-Reininghaus představili program vzpo-
mínkových akcí k 20. výročí pádů totalitních režimů,
které byly připraveny na 14. - 18. října. Probíhaly v
Herlíkovicích (seminář) a v Praze. Zajímavostí je, že čás-
tečně se bude konat obdobný program v německém
Alexandersbadu. Bohatý a promyšlený program bsahu-
je mezinárodní seminář, přednášky, skupinové práce s
textem, filmová a hudební představení, zastavení u
pomníků obětem komunismu (O.Zoubek) a 17. listopa-
du - a samozřejmě bohoslužby. Podle slov synodního

seniora nejde jen o vzpomínky, ale o zjišťování, jak žít,
aby nás totalizující tendence nezotročovaly a neohlupo-
valy. Použil citát z textu Dietricha Boenhoffera "O hlou-
posti" ...nemíváme ani tak dojem, že hloupost je vrozený
defekt, ale spíše, že lidé jsou za jistých okolností ohlupo-
váni... Moc jedněch využívá hlouposti druhých..."
Termín této akce je jakousi spojnicí mezi zářijovými udá-
lostmi 1989, kdy na západoněmeckém velvyslanectví v
Praze hledali občané z NDR možnost dostat se na dru-
hou stranu železné opony, a mezi 17. listopadem, kdy se
daly věci v naší zemi do pohybu. 

bok
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K výročí pádu totality
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ORDINACE NOVÝCH KAZATELŮ ČCE
V neděli 11. 10. odpoledne se v kostele ČCE v Praze na Smíchově usku-
tečnilo hojně navštívené slavnostní a radostné shromáždění - bylo ordi-
nováno 9 nových pracovníků v církvi, 6 sester a 3 bratři. Ordinujícími
byli synodní senior Joel Ruml, synodní kurátorka Mahulena Čejková, a
protože jednou z ordinovaných byla kazatelka ochranovského seniorá-
tu, aktivně se účastnil i biskup Jednoty bratrské Theo Gill z Herrnhutu.

bok

SLAVNOST V KOŘENOVĚ
Na sobotu 19. září svolal Ochranovský seniorát při ČCE slavnostní shro-
máždění do Kořenova, protože tamnímu kostelíku je 100 let.
Podle plánů mladého Otto Batrninga (1883 – 1959) si ho postavila malá sku-
pina německých evangelíků luterské církve a. v. za pomoci spolku Gustav
Adolf Werk. Základní kámen byl požen v den Nanebevstoupení Páně 20.
května 1909 a 20. října 1909 byla slavnost vysvěcení nového kostelíka. Kázal
farář F. Blankmeister z Drážďan. Před kostelem. Dovnitř se všichni účastní-
ci nevešli.
Po konci druhé světové války získala tři chaloupky Jednota bratrská a kos-
telík k užívání. Byl tu vybudován Horský domov pro rekreační péči o děti a
mládež. Padesátá léta ale tuto činnost zastavila. Kostelík dostala Jednota
bratrská do vlastnictví v r. 1959. Spravoval a opravoval ho především tan-
valdský sbor Jednoty bratrské, v jeho čele celá desetiletí (až do svých 78 let)
stál kazatel Rudolf Borski. On také řídil generální opravu kostelíka v roce
1968. Letní bohoslužebná shromáždění se tu konají dodnes, organizuje je
Ochranovský sbor při Českobratrské církvi evangelické v Tanvaldě.
19. září jsme přišli Pánu Bohu poděkovat za toto místo, za tento kostelíček,
za slovo evangelia, které s něm zaznívá už 100 let. Jsme přitom vděční i těm,
kteří jej postavili a posvětili svými modlitbami … Sešlo se nás asi 170, mnozí
byli překvapeni, že má kostelík novou fasádu – podařilo se ji bleskově opra-
vit za čtrnáct dní! Obecní úřad přidal oplechování stříšek a okapy.
Byli jme rádi, že přijela delegace z rakouského města Dornbirn v čele s kurá-
torem reformovaného sboru Uwe Bergmeisterem. Tam totiž mají stejný kos-
telík z roku 1931. Dostali jsme jeho velkou fotografii. Pozvání přijali: sestra
Mahulena Čejková, synodní kurátorka ČCE, starosta Kořenova Luboš
Marek, trubači z Nízkého a z Ochranova, dětský pěvecký soubor Řetízek ze
Železného Brodu pod vedením Josefa Hlubučka. 
Protože bylo krásné počasí, shromáždění se konalo venku před kostelíkem.
Kázal Jiří Polma na text Mt 5,13-14: Vy jste sůl země.... Vy jste světlo světa.
Jana Uhlířová předenesla historii kostelíka, na varhany doprovázel Viktor
Kalista. 
Následovaly Hody lásky. Byly roznášeny tradiční bratrské bochánky a čaj,
zazněly pozdravy hostů. Jako první zavzpomínal na své spojení k kostelí-
kem emeritní kazatel Rudolf Borski.
Kostelík v Kořenově byl postaven před 100 lety. Jako prostor pro zvěstová-
ní i jako tichá připomínka: Bůh je uprostřed vás. Můžeme parafrázovat
Ježíšovo slovo: Nemůže zůstat skryto město, ležící na hoře do podoby:
Nemůže zůstat skryt kostelík, ležící na hoře. Rádi se na něj díváme, někteří
do něj i velmi rádi chodíme.
Bývá nasvícen ten náš kostelík – díky Obecnímu úřadu v Kořenově – aby
nebyl skryt ani noční tmou. Má své viditelné místo v našich životech. Kéž je
má i slovo, pro které byl zbudován a Ježíš Kristus, který nás tu oslovuje pro
slávu Hospodina Boha, Otce našeho v nebesích.
4. 2. 2009 odkoupil kostelík od Jednoty bratrské Ochranovský seniorát při
ČCE. Velice si vážíme všech finančních darů, které to umožnily, děkujeme i
touto cestou srdečně všem, kdo se sbírky účastnili.

Jiří Polma

nosti vlastním úsilím jsem se brzy
dostal. Dychtil jsem po rychlém
úspěchu a když konečně došlo k
tomu, že jsem odložil růžové brýle
a vzal ty své všední, zjistil jsem, že
jsem nijak nepokročil na cestě
poslušnosti zákona.Zůstal jsem sta-
rým hříšníkem. V té chvíli pravdy
už mi není nepříjemno ani stydno
znovu číst, co o mně a všech lidech
platí, Ř 3,10-18, kde se každý pes a

každá svině pozná jako v zrcadle.
Pak ale pokračuji v té četbě, kde mi
Pavel vykládá, jaký poklad tam
objevil - Kristovu spravedlnost, kte-
rá je k mání zadarmo všem, kteří
uvěří a přijmou ji. Stydím se pak
hluboce, že jsem se kdy snažil proti
Kristově spravedlnosti postavit
spravedlnost vlastní.
Prosím vás, bratři a sestry, abyste to
pokušení vlastní spravedlnosti
vykázali z mysli a srdce a radovali

se ze spravedlnosti darované.
Draze si jí važte, i když jste ji dosta-
li zadarmo. Když půjdete v neděli
do kostela, ať vás to pokušení
znovu nesvede, když zrovna váš
farář bude kázat o tom, co křesťanu
sluší činit. Jsou to vždycky jen pří-
klady, jak za darovanou čistotu a
spravedlnost máme děkovat a
chválit Boha, i jeho Syna, i Ducha
svatého.

Josef Veselý

Z církví doma i ve světě Zadarmo

V neděli ve čtvrt na šest jsem si pus-
til televizi, abych se podíval na set-
kání papeže s představiteli
Ekumenické rady církví. Nikde
neměl papež větší zpoždění než
tady. Celých deset minut zabíralo
oko kamery zlatý papežský trůn, v
auditoriu sedící preláty a u bočních
zdí přitisknuté ekumenické hosty.
Občas kamera nakoukla i na chod-
bu arcibiskupství. Když zde na svo-
lavatele nenarazila, vrátila se zpět
na jeho prázdné křeslo. Papež přišel
provázen svými a uvítán povstá-
ním čekajících. Neodmítám respekt
vůči autoritám. Zahájení tohoto set-
kání však bylo pro představitele
pozvaných křesťanských církví
ponižující. To muselo alespoň
dodatečně trknout každého, kdo
viděl následující setkání papeže s
akademickou obcí a papeže vstu-
pujícího do Vladislavského sálu
bok po boku s rektorem univerzity.
Předseda Ekumenické rady církví
Pavel Černý mohl zvolit méně
devótní oslovení nežli „Vaše svatos-
ti!" Ale mohlo to dopadnout i hůře.
Nemyslím, že by se snad zrovna
řídil instrukcemi šířenými před
papežovou návštěvou médii – že
má člověk při setkání s papežem

pokleknout na jedno koleno, s
výslovným připomenutím, že se to
týká i nekatolíků. Znám však evan-
gelické faráře, kteří jsou schopni
líbat papeži prsten a pak o tom
vyprávět jako o vzrušujícím zážit-
ku. Pavel Černý papeži nic nelíbal
ani se mu neklaněl, ba ve svém pro-
jevu k němu nemluvil ani nikterak
servilně. Myslím, že Ekumenická
rada církví má v jeho osobě před-
stavitele, jemuž je jasné, že konfesní
svaz, který reprezentuje, není něja-
kým „béčkem" Římskokatolické
církve.
Nevím, jaké jsou vatikánské před-
pisy týkající se oslovování. Pokud
stanoví, že papež musí nejprve
oslovit své kardinály a teprve
potom pozvané hosty, jsou ty před-
pisy pro ekumenické setkávání v
21. století přežitkem. To byl druhý
moment, kdy navenek dýchlo, že
jsme si sice v Kristu rovni, tradice
že však biblickou bezprostřednost
podivně deformuje. Skutečnost, že
předseda Ekumenické rady církví
při svém projevu k papeži stál,
zatímco papež při své promluvě
seděl, bych vzhledem k rozdílnému
věku těch dvou ani nezmiňoval. Za
půl hodiny však papež proslov k

akademikům vstoje zvládl. Nutno
říci, že i oslovení přítomných zde
znělo trochu jinak než chvíli před-
tím v arcibiskupském paláci. Pan
prezident v něm dostal přednost
před kardinály. 
K tomu, abychom „všichni jedno
byli", má před sebou Římskokato-
lická církev ještě dlouhou cestu.
Takové je pro mne neverbální
poselství onoho nedělního ekume-
nického sejití. Psychologové říkají,
že neverbální projevy mají větší
vypovídací hodnotu nežli verbální.
Na jazyk si totiž člověk dává pozor.
Mluví diplomaticky a papež navíc
zcela jistě i strategicky. Vyslovením
jména Jana Husa si samozřejmě
nijak nezadá a k ničemu se nezava-
zuje. Je to jen „materiál", z něhož
mohou a mají církevní komentátoři
vyvozovat závěry, které by papež
nikdy neučinil. Ostatně husité
nebyli poraženi křižáckými vojsky,
ale právě papežskou diplomacií,
která je postavila proti sobě navzá-
jem. Slovní projevy mohou vyznít
zcela korektně. Jediné gesto však
odhalí víc než sáhodlouhé řeči.

Emanuel Vejnar, 
evangelický farář

V neděli ve čtvrt na šest

Dokončení ze str. 1

Vaše svatosti – drahý bratře v Kristu,
je pro nás všechny výsadou a rado-
stí, že se s Vámi můžeme setkat při
příležitosti Vaší návštěvy v České
republice. Jako zástupci církví – eku-
meny České republiky, si vážíme
tohoto společného setkání a vítáme
Vás také jménem věřících našich
církví.
V tomto roce Vaší návštěvy České
republiky si připomínáme dvacet let
občanské i náboženské svobody od
pádu totalitního režimu. Je to pro
nás příležitost, abychom hlouběji
přemýšleli, jak jsme Bohem darova-
ná léta svobody využili ke službě
potřebným a ke sdílení Kristova
evangelia milosti a lásky. Velmi silně
si uvědomujeme, že v samém srdci
Evropy, jak někdy nazýváme svou
vlast pro její geografickou a historic-
kou pozici mezi Západem a
Východem, není situace snadná.
Patříme mezi státy silně zasažené
ateistickou propagandou různého
stupně, pluralismem a relativismem.
Prožíváme, že pouze jako celé křes-
ťanstvo můžeme společně hodno-
věrně svědčit o Kristu a nově rozví-
jet službu, která byla před lety vál-
kou a potom dobou komunismu
omezena. Na druhou stranu si uvě-
domujeme vzácné dědictví ekume-
nického hnutí v naší zemi. V době
nedávného pronásledování církví,
mnozí duchovní i laici, bez rozdílu

církevní příslušnosti, společně trpěli,
společně se modlili a povzbuzovali
ve vězeňských celách i při skrýva-
ných bohoslužebných a vzděláva-
cích akcích. Tam padaly přehrady a
předsudky a rodilo se nové ekume-
nické hnutí. 
Naše země je známá tím, že zde od
počátků reformace docházelo k hlu-
bokému rozkolu s katolickou církví.
Osoba Mistra Jana Husa po celá sta-
letí rozdělovala církev i pochopení
dějin. Jsme vděčni, že z iniciativy
mnoha odborníků – teologů a histo-
riků a pod záštitou Vašeho před-
chůdce – papeže Jana Pavla II. došlo
k historickému symposiu před dese-
ti lety v Římě, které nám pomohlo,
abychom Jana Husa mohli společně
brát jako postavu středověkého
křesťana, který sjednocuje a jehož
charakter a zápas o pravdu má co
povědět do našich zápasů i dnes.
V situaci české ekumeny si uvědo-
mujeme, že na mnoho úkolů nestačí-
me v jednotlivých církvích a že
musíme sloužit a pracovat společně.
Dobrým dědictvím je ekumenický
překlad Písma, na kterém po řadu
let pracovali odborníci z většiny
církví. Ekumenická rada církví má
velmi dobrou spolupráci s Českou
biskupskou konferencí. Společně
připravujeme a projednáváme řadu
projektů. Vysíláme kaplany do
Armády ČR, do služby ve věznicích,

v poslední době i do nemocnic a
zdravotnických zařízení. V rozhlase
a televizi vysíláme střídavě křesťan-
ské bohoslužby. Pořádáme ekume-
nické bohoslužby a v řadě měst se
společně scházejí kněží a pastoři k
modlitbám a k přípravě společných
projektů služby. Uskutečnili jsme
ekumenicky i některé evangelizační
iniciativy a postupně dál rozvíjíme
sociální službu. Většina církví spo-
lečně podepsala dokument Charta
oecumenica a zavázala se k další
spolupráci a dialogu ve vzájemné
úctě. V naší společnosti prožíváme,
že dobrá služba kterékoli z našich
církví dává věrohodnost všem křes-
ťanům, ale zároveň za chyby které-
koli církve platíme všichni ztrátou
důvěry.
Na ekumenické cestě spolupráce
samozřejmě prožíváme i chvíle, kdy
naše touha po jednotě ještě nedochá-
zí dalšího naplnění. Vzájemně si
uznáváme trojiční křest, ale ještě
nemáme společné slavení eucharis-
tie. Víme o překážkách, ale přesto
toužíme po tom, abychom jednou
mohli být společně kolem Pánova
stolu a sdílet tajemství jeho oběti. 
Mnozí z nás četli Vaše knihy a znají
také Vaše encykliky a pastýřské listy.
Oceňujeme Váš vztah k Písmu sva-
tému i mnohé Vaše teologické doku-
menty. Právě vydaná Vaše nová

Projev předsedy ERC Pavla Černého

Dokončení na str. 4



„I kdybych MĚL JÍT údolím stínu
smrti …" Tak začíná čtvrtý verš třia-
dvacátého žalmu podle Bible 21
(zvýrazňujeme). Takový překlad ne-
odpovídá dostatečně přesně tomu,
co stojí v hebrejském originále! 
Doslovný překlad dotyčné pasáže
zní: „I když PŮJDU…," popř.: „I
když JDU…" (zvýrazňujeme). To u
daného místa obecně snad nejzná-
mějšího žalmu (Ž 23) ponechává
otevřeny dvě diametrálně odlišné
vykladačské možnosti:
1. Spojit téma pochodu údolím stí-
nu smrti s tématem lidské posluš-
nosti (odevzdanosti do Božího ve-
dení);
2. Spojit totéž téma naopak – v na-

vázání na centrální biblická místa – s
tématem hříchu, lidské vzpoury
proti Bohu (blouděním, odpadnu-
tím od Boha).
Alexandr Flek (autor překladu zva-
ného v populární zkratce „Bible21")
upřednostnil první alternativu. 
Za ošidné považuji, že tak učinil
nikoli v samostatném výkladu, ale
úpravou/opravou vlastního žalmo-
vého textu. Čtenářům, kteří jsou
odkázáni pouze na češtinu, tak za-
mlčel, ano odňal zcela legitimní
vykladačskou alternativu. Zřejmě
na základě zhruba následující úva-
hy: „Kampak by to, prosím vás,
vedlo, kdyby se měl Hospodin smi-
lovávat nad hříšníkem?!" 

Právě tuto „pedagogickou" úvahu –
diplomaticky, a přece jednoznačně –
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 vydání prvního dílu Šestidíl-
ky (z r. 1579) poznamenejme v navá-
zání na J.B.Součka rovněž diploma-
ticky, leč zřetelně: Výše uvedená
„pedagogická" úvaha by jistě nemě-
la ovládat vykladače Písma. Nepo-
měrně horší ovšem je, řídí-li přímo
práci překladatele Písma. Jeho dílo
potom může být zbožným poku-
sem 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 lidem v
Česku i Německu k hlubšímu pocho-
pení česko-německých dějin, když se
od doby svého návratu 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 inici-
ativy prosbou o vzájemné odpuštění, a i
když již na obou stranách hranic vyrost-
la generace, která už nezažila ani želez-
nou oponu. Avšak J. J.Otter nechce svý-
mi vzpomínkami na dobu války a vězně-

ní tyto jizvy znovu rozdírat. Je nám nao-
pak příkladem v tom, že kvůli onomu vy-
trpěnému bezpráví, mučení a věznění,
až do onoho pochodu smrti, nezatrpkl .
Skoro bez emocí střízlivě řadí po sobě
ony dny a události a dovede být i v nej-
těžších situacích vděčný Pánu Bohu. Na
cestě, kterou mnozí spoluvězni nepřežili,
rozpoznává, že je svým Bohem uváděn i
do vztahu k lidem, kteří mu pomohli
ulehčovat jeho situaci. To se týkalo i
bavorsko - českých vztahů, kdy se mu
jeho malá německá bible stala jedineč-
ným vlastnictvím, 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 pokračo-
vání 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 českým
dárkem pro přátele v německých
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

Ve dnech 1. a 2. listo-
padu prožíváme kaž-
doročně svátky nej-
známější pod lidovým
názvem Dušičky. Pře-
hlédnout je nelze už
proto, že se jich stejně
jako Vánoc chopila ko-
merce a my jsme tomu
všemu podlehli. Kvě-
tinářství, prostranství
u hřbitovů jsou plná
vkusných a nevkus-
ných umělých i rost-
lých kytic, věnců, ko-
řenáčů a davy lidí ma-
sově nakupují a nosí je
většinou na hroby
svých předků. V těchto dnech proudí tisíce lidí na hřbitovy. Někteří si oprav-
du vzpomenou na zemřelé, jiní nechtějí, aby je ostatní nepomluvili a další
tam jdou jen ze zvyku. Některé rodiny už žádné hroby nemají protože popel
svých blízkých nechali rozptýlit, pokud na to nezapomněli. Evangelíci říka-
jí, že svátky zemřelých neslaví, ani v kalendářích není zmínka ( luteráni znají
svátek Všech svatých), ale většinou se na hřbitovy také hrnou, aby ozdobili
hroby,setkali se tam s příbuznými a známými, které zase rok neuvidí.
Ovšem každé svátky mají své kořeny. Je dost obtížné se vyznat v nepře-
hledné, popletené a prolínající se změti dostupných informací z encyklope-
dií, časopisů, internetu… 
Světské kalendáře mají 2. listopadu napsáno: Památka zesnulých. Je to do
sekulárních poměrů převzatý katolický svátek, který mnohým nějak splývá
i s 1.listopadem.
1.a 2.listopad není zdvojený svátek, jak bývá u některých církevních svátků,
ale jsou to dva význačné dny, kdy se proplétají nejméně dvě tradice – kelt-
ská a římská.
První listopad se oficiálně jmenuje v katolických kalendářích Všech svatých.
Na našem území žili Keltové od 5. nebo 4. století př.Kr. a v 6.-7. století po Kr.
se začali prolínat se Slovany. Keltové slavili v noci z 31. října na 1. listopad
nový rok – Samhaim (jindy Samaim). Proto asi slavíme svátky, v předvečer.
Církev užívá názvu vigilie (původně noční hlídka, večerní pobožnost) např.
na Štědrý večer, Bílou sobotu, naše narozeniny. Ten název Samhaim zname-
ná česky Konec léta. Měl to být svátek zesnulých s přelomem letního a zim-
ního období, největší ze čtyř keltských svátků. Tehdy byla představa, že se
mezi živé mohou vplétat také již mrtví, lidé se báli a vycházeli z domu až
druhý den ráno. Tady je pravděpodobně prapůvod svátku Halloween, ale
o tom až za chvíli.
U svátku Všech svatých jsou římské křesťanské kořeny, původně památka
všech mučedníků, kteří již dosáhli spasení. Svátek souvisí v vysvěcením
Pantheonu v Římě, ten byl původně antickým chrámem. Nechal ho posta-
vit v roce 27 př.Kr. zeť císaře Augusta konzul Markus Agrippa na počest
všech bohů. Současná podoba je z let 118 – 125 kdy ho po požáru obnovil
císař Hadrián ( potlačitel židovského Bar Kochbova povstání). V roce 609
papež Bonifác IV. zasvětil původně pohanský chrám kultu Panny a Všech
svatých mučedníků (pohřbívali tam také osobnosti jako Rafaela, Urbana I.,
Viktora Emanuele II…). Tato památka se postupně rozšířila do dalších zemí.
Svátek Všech svatých nařídil papež Řehoř IV. roku 835 pro celou církev.
Máme tady i 2. listopad. Římskokatolický kalendář ho nazývá Vzpo-
mínka na všechny věrné zemřelé, na ty, kteří ještě nedosáhli Božího krá-
lovství a jsou dle katolické tradice a věrouky v očistci na rozdíl od mu-
čedníků. Proto někdejší mše (oběti, např.dle SZ apokryfů 2.Mk 12,31-45)
na hrobech, modlitby za mrtvé… Aby bylo jasno, jako evangelík, podobné
učení nesdílím. Tento svátek zavedl na 2.listopadový den benediktýnský
opat Odillo z Cluny r. 998, který se později stal a je v dnešní podobě velmi
populární.
Ale vraťme se k již zmíněnému svátku Halloween (znamená předvečer
Všech svatých) a slaví se v anglosaských zemích v USA, Velké Británii,
Austrálii, Kanadě... z 31. 10 na 1. 11. Dospělí a děti chodí v maskách, dá se
říct, že jde o karneval, vydlabávají se dýně se svíčkami, které mají strašit.
Zde již jasně vidíme keltský původ a zesměšňování lidského strachu. 
Řekněme si, že tento způsob „slavení památky zesnulých"se prolamuje glo-
balizací světa také do naší země. O Všech svatých lze již vidět v předza-
hrádkách rodinných domků i jinde svítit oranžové dýně…
Nevím, zda se mně zcela podařilo rozklíčit propletenec dvou podzimních
svátků, ale k hrubému seznámení, to snad stačí. 

Jiří Novák

Dušičky

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

Netradiční způsob oslavy státního svátku 28. října
zvolí Ekumenická rada církví. Již potřetí pořádá akci
"Modlitba za domov 2009 - ekumenické shromáždění na
Řípu a v jeho okolí". Zváni jsou křesťané z různých círk-
ví, ale i široká veřejnost!  
Program vypukne v 10 hodin dopoledne v obci Krabčice,
v parku Domova odpočinku ve stáří, který provozuje
Středisko Diakonie Českobratrské církve evangelické. 
Na místě bude řada stánků s nabídkou výrobků chráně-
ných dílen, knížek s duchovní tematikou, svou práci na
nich představí několik církevních organizací.
Pro občerstvení poutníků poslouží čajovna a další stán-
ky s nápoji a potravinami, a to i v kvalitě bio a fairtra-
de. Bohatý program je připraven pro děti. Chystá se
několik soutěží a her, čeká je i divadelní představení. Na
podiu také vystoupí skupiny s lidovou, populární i
duchovní hudbou.
Celá akce vyvrcholí Modlitbou za domov, ta se uskuteč-
ní v krabčickém evangelickém kostele za účasti nejvyš-

ších představitelů církví v ČR. Tento pořad bude živě
přenášen Českou televizí na programu ČT2. 
V letošním roce je hlavním tématem Modlitby za
domov "Být solí země". Je věnována lidem, pro něž
domov nezačíná a nekončí za prahem vlastního obydlí.
V pořadu budou otevřeny otázky vlastní odpovědnosti
za prostředí, ve kterém žijeme, otázky významu du-
chovního života, duchovního vedení a podpory. Také
proto Ekumenická rada navazuje novou spolupráci s
Místními akčními skupinami, což jsou organizace fun-
gující v regionech, jejichž členové se aktivně zasazují o
rozvoj v dané oblasti. V rámci péče o prostředí, které je
jejich domovem, se často starají například i o církevní
památky. I proto bývají členy těchto skupin také křes-
ťané z různých církví. Právě v Modlitbě za domov se
mohou církve s těmito skupinami spojit a zároveň inici-
ovat budoucí spolupráci.

Bližší informace jsou na www.modlitbazadomov.cz



V pondělí 28. září jsme se přišli do
železnobrodské modlitebny rozlou-
čit s bratrem kazatelem Václavem
Kačerem. Je nám líto, že mu v
poslední čas ubívaly síly, že musel
bojovat s nemocí, že už tiše odešel v
úterý 22. září 2009 ve věku 78 let. 
Nejednou vyprávěl, že byl ve svém
mládí zarytý ateista. A že si dal
předsevzetí, že přesvědčí i ostatní
věřící ve svém okolí o omylu, když
podřizují své životy Božím nor-
mám, že je křesťanství dávno
vědou překonáno. Chtěl vyvrátit
svědectví Bible, a tak ji začal horlivě
studovat. - Jenomže Pán Bůh po
něm sáhnul, postavil se mu do
cesty, oslovil do – a měření sil, jak
jinak, vedlo k naprostému obratu.

Kdo by odolal? Ani Václav Kačer
neodolal – a protože Pán Bůh s
lidmi někdy koná zvláštní věci,
dovedl bratra Kačera až na kazatel-
nu sboru Jednoty bratrské v
Koberovech na konci šedesátých
let. Vedle svého civilního zaměstná-
ní. Pracoval jako rytec a brusič skla
a odváděl vždycky mistrovské
kousky!
Po více jak desetileté kazatelské
službě byl v Koberovech byl ordi-
nován na diakona Jednoty bratrské
biskupem A. Ulrichem 21. září
1980. Právě je tomu v těchto dnech
29 let. Za jeho další věrnou službu
mu byla udělana i presbyterská
konsekrace; to bylo v Železném
Brodě 13. března 1992. Celé čtyři

desítky let ve službě kazatele!
Po roce 1989 byl po dvě období zvo-
len i starostou obce Smrčí. 
Při rozdělení Jednoty bratrské
zůstal kazatelem svého sboru, nyní
pod názvem Ochranovský sbor při
ČCE v Koberovech. Tentokrát už
jako důchodce na poloviční úvazek
až do konce roku 2008. To už mu
síly, žel, opravdu ubývaly.
A teď se už jen ohlížíme za ním,
ohledáváme stopy, které tu zane-
chal, ty vititelné svýma rukama i ty
tušené v nás a mezi námi slovem
svědectví a příkladem poctivého
života.
Celý svůj život šel za Beránkem
Kristem – a už je jeho, navěky jeho...

J.Polma

HLEDÁM OSAMĚLÉHO A TRPĚLIVÉHO
MUŽE, který by byl oporou mé ovdo-
vělé 60leté invalidní, ale soběstačné
sestře a pomohl jí s údržbou malého
domku. Přistěhování nutné. 

Č. 47
URYCHLENĚ HLEDÁM PRONÁJEM BYTU
1+1 nebo garsonky v Poděbradech.
Zn.: Děkuji, žena s dítětem, 
e-mail: jan.trojan@rtk.cz  

Č. 48

Rozloučení s Václavem Kačerem Inzerce
SENIORÁT PRAHA - MĚSTO

Českobratrská církev evangelická
PRAHA 1 - Deutschsprachige Evan-
gelische Gemeinde Prag; Ne 10.30
sv. Martin ve zdi; f F. Lessmann-
Pfeifer + f A. Pfeifer
PRAHA 1, NOVÉ MĚSTO; Ne 9.30
Klimentská 18; f E. Halamová
PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO; Ne 9.30
Salvátorská 1; f J. D. Beneš + f S.
Karásek  
PRAHA 2 – VINOHRADY; Ne 9.30
Korunní 60; f E. Čašková 
PRAHA 3 – JAROV; Ne 9.30
U Kněžské louky 9; f E. Plzáková
PRAHA 3 - ŽIŽKOV I; Ne 9.30
Prokopova 4/216; f Ch. Lange 
PRAHA 3 - ŽIŽKOV II; Ne 9.30
Čajkovského 10; f O. Pellar
PRAHA 4 – BRANÍK; Ne 9.30 
Modřanská 118; f J. Pechar
PRAHA 4 – MODŘANY; Ne 9.30
Písková 6; f Z. Šorm 
PRAHA 4 – NUSLE; Ne 9.30
Žateckých 1169/11; f M. Zemánko-
vá + I. Škeříková 
PRAHA 4 – JIŽNÍ MĚSTO; Ne 9.30 + 
c 18.00 ekumenické
Donovalská 53; f M. Šourek
PRAHA 5 – RADOTÍN; Ne 9.30
Na Betonce 14; f L. Mamulová 
PRAHA 5 – SMÍCHOV; Ne 9.30
Na Doubkové 8/2040; f I. Mareš 
PRAHA 6 - DEJVICE – BUBENEČ; Ne 9.30
Dr. Z.Wintra 15/746; f P. Hudec 
+ f A. Hudcová 
PRAHA 6 – STŘEŠOVICE; Ne 9.30 
nám. Před bateriemi 22; 
f P. Pokorný 
PRAHA 8 – KOBYLISY; Ne 9.30
U Školské zahrady 1/1264; f M.
Erdinger + f M. Rejchrt 
PRAHA 8 – LIBEŇ; Ne 9.30
U Pošty 1098/6; f R. Mazur 
PRAHA 9 - HORNÍ POČERNICE; Ne 9.00
Třebešovská 2101/46; f P. Firbas 
PRAHA 10 – STRAŠNICE; Ne 9.00
Kralická 4; f P. Klinecký 
PRAHA 10 – UHŘÍNĚVES; Ne 9.00
Husovo nám. 378/40; f V. Pír 
PRAHA 10 – VRŠOVICE; Ne 9.30
Tulská 1/14; f J. Ort 
Ochranovský seniorát - Ne 9.30 
Praha 4, Michelská I/7; f E. Šormová

Církev bratrská
PRAHA 1 – STARÉ MĚSTO, Ne 10.00
Soukenická 15, P. Grulich a P. Plchot
PRAHA 2 - NOVÉ MĚSTO, Ne 9.30
Římská 43, P. Mošner 
PRAHA 3 – ŽIŽKOV, Ne 9.45
Koněvova 23, B. Kaleta
PRAHA 4 - JIŽNÍ MĚSTO, Ne 17:00
Cílkova 639, R. Filip
PRAHA 4 – ŠEBEROV, Ne 10.00
V Ladech 10, R. Hart
PRAHA 5- SMÍCHOV, Ne 9.30
Vrázova 4, B. Matulík
PRAHA 6 – DEJVICE, Ne 10.00
Hotel Krystal, J.Martího 2, S. Heczko 
PRAHA 9 – ČERNÝ MOST, Ne 10.00
Stoliňská 2502/41b, T. Grulich
PRAHA 9 – HORNÍ POČERNICE, Ne 9.00
Ve Žlíbku 168, M. Kloubek
PRAHA 13, Ne 10.00
Mezi Školami 2475/29, M. Šrámek
PRAHA – MEZINÁRODNÍ SBOR, Ne 10.30
Peroutkova 57, J. Waldrop

Bratrská jednota baptistů
PRAHA 3, Ne 10 .00
Vinohradská 68
PRAHA 3 (rusky mluvící), Ne 17.00
Vinohradská 68, G. Gavrilov
PRAHA 3 (mezinárodní), Ne 11.00
Vinohradská 68, G. Morris
PRAHA 4 – PANKRÁC, Ne 10.00
Na Topolce 14, J. Gondáš
PRAHA 6, Ne 10.45
Nad Habrovkou 3, K. Jones

Evangelická církev metodistická
PRAHA 2 – NOVÉ MĚSTO, Ne 9.30
Ječná 19, f P. Hradský
PRAHA 9 – HORNÍ POČERNICE, Ne 9.30
Křovinovo nám. 12, f R. Novotný
PRAHA 10 – STRAŠNICE, Ne 10.00
Vilová 26, f P. Kuchynka

Bohoslužby
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JAK SPRÁVNĚ PŘIKRMOVAT PTÁKY
A JAK JE POZNAT

Pomalu se krátí den, teploty kle-
sají a řada z nás začíná myslet na
to, co nasypat do ptačího krmít-
ka. Ptákům zdaleka ne všechno
prospívá a tak bychom jim moh-
li lehce svou neznalostí spíše
ublížit než pomoci. 
Pro všechny, které tato tématika
zajímá se koná dne 19. listopadu
v 17:00 v sále jabloneckého sbo-
ru ČCE (Pod Baštou 10) přednáš-
ka na toto téma. Přednáší zkuše-
ný ornitolog Pavel Světlík z or-
ganizace A Rocha. Vedle povídá-
ní o přikrmování bude řeč i o
určování ptáků s praktickými
ukázkami modelů. 
Vstupné dobrovolné

* * *
ČTYŘDENNÍ POBYT PRO NEZADANÉ

KŘESŤANY
V Rychlebských horách ve
dnech 13.-17.11.2009 pořádá

Noemi - seznamka pro křesťany
a Občanské sdružení Setkávání

Milí přátelé, zveme vás do Domu
setkávání na Travné (okr. jeseník).
Pobyt je určen pro upřímně věřící
křesťany z různých církví a sborů z
ČR a SR ve věku 18 - 50 let (horní
hranice není přesně určena). Mo-
hou se zúčasnit pouze nezadaní, tj.
kteří v současné době s nikým
nechodí. Připraven je bohatý pro-
gram. Cílem je prohloubit vztah s
Ježíšem, odpočinout si, najít nové
přátele i partnera pro život.
Cena zahrnuje registrační poplatek
450 Kč a ubytování a stravování
1050 Kč. 
Bližší informace na 
www.noemka.com
nebo tel.: 777 222 877

Pozvánky

Oznámení

encyklika Caritas in veritate je pro
nás inspirací, abychom společně v
pravdě sloužili jako nástroje Boží
lásky. Také my věříme, že zjevená
„pravda otevírá a sjednocuje mysl
každého z nás ve Slově (logos) lásky
– v křesťanském zvěstování a svě-
dectví lásky," jak jste napsal v Caritas
in veritate, paragraf 4. 
Je nám upřímně líto, že církve v
Evropě ztratily v mnoha směrech
svou svědeckou úlohu, zeslábly a

dostatečně neplní své poslání.
Obdivujeme dynamiku a službu
mnoha sesterských církví v tzv.
Dvoutřetinovém světě a modlíme
se, abychom i my v Evropě prožili
duchovní obnovu a novou zodpo-
vědnost za re-evangelizaci Evropy,
rozvinutí sociální služby a dovedli
pravdivě a v lásce reagovat na zá-
važné výzvy přítomnosti. 
Vaše návštěva i toto setkání je pro
nás povzbuzením. Přejeme Vám,
aby Vaše apoštolská cesta do České

republiky splnila své poslání v Řím-
skokatolické církvi a aby byla také
podnětem k duchovnímu ekume-
nismu a sdílení Kristovy lásky všemi
křesťany.
Ať Bůh žehná Vám i Vaší zvěstova-
telské, učitelské i pastýřské službě!
Dr. Pavel Černý, předseda Církve
bratrské a předseda Ekumenické
rady církví v ČR

Praha, Arcibiskupský palác, 
27. září 2009

Projev předsedy ERC Pavla Černého
Dokončení ze str. 2

Skončila papežova návštěva u nás a
myslím, že díky za ni. Ukázala, že
ona teze o nejateističtějším národu 
v Evropě není tak jednoznačně prav-
divá, jak se mnohým zdálo. Účast, se
kterou se setkala, nebyla jen davově
zvědavá, (i když naše sdělovací pro-
středky pro to udělaly při dlouhodo-
bé přípravě i návštěvě samé vše, co
jen mohly) ale u mnohých zřejmě
skutečně srdečná. Vítáme ji a nelze
než souhlasit s tím, co vážený host
pověděl o kořenech Kristova evan-
gelia, ze kterých jsme spolu s Evro-
pou jako národ vyrostli a ke kterým
je potřebí se vracet a je prohloubit a

očistit. Někdy nás evangelíky ale
nejen oči bolely, ale i srdce se za-
chvělo při srovnání. předváděné
okázalosti a nádhery s pokorou a
tichostí Kristovou, a při projevech
vzývání a poct, které patří jedině
Bohu, prokazovaných tu lidem,
jejich výtvorům a tělesným pozů-
statkům. Co jsme pak hlavně hleda-
li a žel postrádali, je to, co nás v
poslední době nejnadějněji s řím-
skokatolickými bratry sbližuje. Je to
jejich obnovená pozornost a úcta k
Bibli, která je pro nás nepominutel-
ným základem a která toho tolik i v
dějinách tohoto národa znamenala.

V papežových promluvách se snad
ani v přejném náznaku neozvala.
To je škoda. Máme tu při úkolech,
které tu společně máme i k užším
bratrským vztahům, a které si i
upřímně přejeme, velikou pomoc a
také jedinečně nadějnou možnost
konečného překonání našeho rozdě-
lení. Nadějeme se však a doufáme,
že tato obnovená láska, úcta, respekt
a obecná přístupnost k Bibli pro
všechny trvá a dostane se jí nových
účinných impulsů a iniciativy.

Dalibor Molnár, 
předseda MO Kostnické jednoty v

Lysé n/L

K "OTÁZCE" BRATRA HEROLDA
V ET-KJ Č. 28.

Nedávno mi řekl jeden mladý bratr
ze spřátelené církve: "Já jako křesťan
musím stát nalevo."
Naprosto s ním souhlasím. Znám i
řadu svých kolegů z ČCE, kteří mají
podobný názor. Pozoruhodné je, že
jsou to právě ti, kteří v minulém reži-
mu výrazně trpěli - odebráním stát-
ního souhlasu, zařazením do PTP a i
hůře.
Je velmi pohodlné označit každého
takového jako "levičáka" ve smyslu
"komunista" a zesměšňovat ho nebo
jím strašit lidi. Snad se tím bráníme
proti odpovědnosti za "bratry své
nejmenší" i Kristovu výroku, že
"nelze sloužit Bohu i Mamoně".
Těm zbožným sestrám z Moravy
(ale i všem nám) bych doporučila,
aby si pořádně přečetly Lukášovo
podání evangelia, nejraději celé.
Nalezly by v něm i to děsivé podo-
benství o boháči a Lazarovi a jak to s
nimi dopadlo.

Hana Najbrtová, jáhenka ČCE

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

27. října 2008 byl povolán do
Boží slávy Ing Milan Žežula.
Jeho pokorné a obětavé následo-
vání Krista zůstává v našich
vzpomínkách. 

Manželka s rodinou, 
Kostnická jednota a přátelé

Po papežově návštěvě v Čechách

Z dopisů


