
„... TOHO POSLOUCHEJTE..." 
MT 17,5B

Petr a ostatní dva muži jsou ucho-
peni a vyvedeni na místo, kde
mají prožít zásadní duchovní
moment. Dostane se jim vidění –
budou vytrženi – bude to mystic-
ký zážitek přítomnosti Boží v
těsné blízkosti vlastní existence.
Bude to možná jeden z nejsilněj-
ších – ne-li vůbec nejsilnější – oka-
mžik jejich duchovního života.

Života vůbec. Chystá se něco vel-
kého, významného, přesahujícího
běžnou lidskou zkušenost. Ježíš je
vede kamsi, kde mají něco vidět –
slyšet – a zažít. Vede je do samoty,
na vysokou horu, tam, kde bude
ticho. Dochází k proměnění, při-
chází živoucí Bůh. Objevují se
Mojžíš a Eliáš a probíhá první roz-
hovor v textu: hovoří Ježíš s těmi-
to dvěma muži. Domnívám se, že
smyslem vyvedení na horu mělo
být naslouchání právě tomuto
rozhovoru – úkolem učedníků
bylo nechat zázrak proběhnout,
vnímat jej, nasát jeho atmosféru,
být jeho svědky – něco zaslech-
nout a toto něco uchovávat v
paměti, podobně jako Marie sdě-
lení andělů. Na rozdíl od ní ale
Petr nevydrží mlčet a uchovávat
svůj prožitek uvnitř srdce, a
zasáhne probíhající výjimečnost
svou agresivní starostí: postavím
vám stany, můžete tu přespat,
budeme se o vás starat. Připomíná
mi Martu a její starost o návštěvu.

Je to snaha o zajištění běžného
provozu věcí – života – tok mluvy,
který vyruší a vyplaší právě se
dějící přítomnost Boží – a tak také
„ještě nedomluvil", jak čteme, a
vše bylo pryč. Přichází oblak a
výjimečné je opět zahaleno do
hávu neproniknutelnosti. A učed-
níkům, podobně jako nám, se
dostává poučení z nebe: „To jest
můj milovaný Syn, kterého jsem si
vyvolil; toho poslouchejte." Více
ticha, méně hluku. Více vnitřního
soustředění, méně slov. Nechtít za
každou cenu vykládat a posuzo-
vat náboženské zkušenosti vlastní
či druhých lidí. Nechtít stále něco
dělat, o někoho nebo něco se sta-
rat. Prostě pozorovat, poslouchat,
být. Nevěnovat tolik pozornosti
provozním záležitostem, jako
Bohu samotnému. Něco takového
nám snad chce tento text sdělit.
Ani snad tolik nemluvit, jako více
naslouchat. 

Vendula Kalusová
farářka ČCE, vězeňská kaplanka

Evangelický
týdeník
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Poselství k 5. neděli po Zjevení Páně

Oblasti Gazy a sousedícího Izraele
bývají zmiňovány jako místo utrpe-
ní Palestinců i ohrožených Izraelců.
Většinou se pomíjí osud dnes již jen
asi tří tisíc křesťanů (z nichž mnozí
se již pod sílícím tlakem vystěhova-
li). Bombové útoky na kostely,
modlitebny a křesťanské instituce
přiměly například tamní baptisty,
že pro osobní bezpečí se schází po
domech. Ke všemu ještě Hamas
vyhlásil právo šária. To ovšem ne-
znamená jen, že se musí ženy zaha-
lovat, nýbrž všemocné a bezvý-
hradné sledování mravnostní poli-
cie. Je dobře možné, že budou zaká-
zány křesťanské bohoslužby vůbec.
A to podobně jak v Saúdské Arábii,
s níž jsou západní mocnosti spřáte-
leny a nedovolí si jí nic vytknout.
Má se za to, že vliv Izraele v Gaze
by křesťané přijali s ulehčením.
Samotná Gaza k Izraeli vlastně nik-
dy nepatřila. Byla jedním z pěti pe-
lištejských měst a knížectví. Bývá
vzpomínána jako místo, kde se pro-
slavil svými mimořádnými činy
Samson a také zde nakonec statečně
svůj život skončil. Měla již ve staro-
věku strategický význam. Stýkaly
se zde obchodní cesty z Egypta,
Arábie, Sýrie a Assyrie. Byla proto i
vojensky důležitou. Alexander Veli-
ký ji dobyl až po pětiměsíčním do-
bývání. I římští císaři ji začlenili do
sféry svého vlivu. Ještě v období
středověkých křižáckých výprav
byla strategicky důležitým bodem.
V 1. světové válce se stala opěrnou
linií turecko-německo-rakouské
fronty Gaza–Jeruzalém. Dobyta by-

la po osmiměsíčním obléhání od
generála Allenby. 
Svou polohou je Gaza mezi Egyp-
tem (jemuž byla vždy politicky i
intelektuálně blízká, 1948-67 jím
zabrán) a Izraelem v ohnisku po-
zornosti obzvlášť dnes. Je jakousi
domovinou Palestinců, jež měla
přerůst ve státní útvar, který by
následně byl základem pro možné
narovnání mezi Palestinci a Izrae-
lem. Poté, co v jejím zřízení převlá-
dl radikální Hamas, tato naděje je
vzdálenější než dřív. Dodnes nejen
neuznává stát Izrael, nýbrž vyžadu-

je jeho zničení. Rozhodující roli při-
tom hraje tzv. Muslimské bratrstvo,
které se v Egyptě násilí vzdalo;
Hamas (založený až 1987) je jeho
výhonkem. Nepůsobí přitom jen
jako ozbrojená složka, nýbrž také
jako „nadace", je za ním i síť nemoc-
nic a škol, v nichž se další generace
ještě více radikalizuje. Charitativní i
násilná činnost Hamasu zakládá
tak silnou popularitu mezi obyva-
telstvem, žijícím ve stálém napětí i
nouzi. Hamas docílil toho, že Fatah,
kdysi pokládaný za extrémní, ztra-

Dr. Erika Kadlecová zpracovala koncem šedesátých let minulého sto-
letí objevnou sociologickou studii o religiozitě Severomoravského
kraje. Zabývala se v ní i otázkou, jak a proč lidé opouštějí svou církev.
A dospěla mimo jiné i k zajímavému poznatku, že prvním, i když
ještě neuvědomeným signálem a krokem k odchodu ze sboru a z círk-
ve, je odhlášení církevního tisku. 
Je to nakonec pochopitelné: Ztráta zájmu o předmět, o sousedy, o dění
blízké i vzdálené... ztráta vnitřního ztotožnění s ideou, programem a
děním... posun v hodnotovém měřítku mravním i materiálním ne-
mohou nakonec dopadnout jinak. Ať již jsou samy o sobě příčinou
nebo důsledkem. 
Mluví se dnes opět o ohrožení existence Kostnických jisker: Nejsou
autoři, nejsou čtenáři a odběratelé - nejsou peníze. Stále dokola ve
svírající se spirále. Přitom v době velice nevhodné.
Žijeme v době, kdy mezilidské vztahy se rozvolňují - a reálné spole-
čenské styky znesnadňují a zdražují. Dostat se na bohoslužby může
být dnes problém nejen technický, ale již i finanční: Nač přijde tří-
člennou rodinu v Praze nedělní cesta tramvají do kostela a zpět? A nač
přijde jeden přátelský dopis týdně? A kolik evangelického - a kolik
skutečně biblického najdeme v televizi a rozhlase?
Podtrhuje se nový význam tisku. Jistě tisku dobrého, zajímavého,
angažovaného, pravdivého a čtivého. Ale především tisku nějakého a
existujícího. Na kterém lze pracovat a jehož kvalitu si jde vytvořit a
vynárokovat. 
Církve ani sbory by neměly nechat padnout zavedený a dlouhodobě
osvědčený časopis. Krátkodobě jde hlavně o peníze... ale dlouhodobě
jde především o morální podporu a zájem a o vyjádření a prokázání
tohoto zájmu a podpory.
Někdy se ovšem poukazuje, že evangelický tisk ovládá neodbornost,
stereotyp a nuda. Tisk ovšem nemůže příliš překračovat svou církev.
Nuda v tisku nemůže nesvědčit o nudě v církvi. A nuda v církvi vy-
práví o nudnosti, lenosti a pohodlnosti nás, kteří církví jsme a církev
tvoříme. I zde je to spirála stále se zužující a v nicu se ztrácející. Evan-
gelium ani sbor a církev, ani bohoslužby a kázání nejsou pohodové
kanape, kde si vybíráme a prožíváme své snění. Jsou pole. Kde
nerozhodujeme sice o úrodě - ale kde to bez práce nejde. 
Je ohrožení osvědčeného evangelického časopisu posledním pozdra-
vem těch, co již odešli - nebo varováním těch, co se k odchodu zatím
ještě nevědomky chystají?

Ilja Herold

Z církve ven...?
Gaza včera, dnes, zítra?

ZAOSTŘENO NABLÍZKO

Finanční krize bude pokračovat, až
ze všech bank zůstanou jenom dvě:
krevní banka a spermobanka. Na-
konec se i ony sloučí v banku je-
dinou. Ta ponese název „Bloody
Fucking Bank". – Tolik vtip, který se
šíří po internetu jako mor. 
Na rozdíl od jiných uvedenému
vtipu netleskám. Nevadí mi ani tak
obhroublost (ta ostatně není až ta-
ková) jako spíš zaměření. Ještě před
pár desetiletími se neobešlo žádné
větší ekumenické sejití bez toho,
aby se na něm alespoň jeden dele-
gát halasně nedovolával doslovné-
ho převodu čínského znaku pro
krizi: „nebezpečná příležitost".
Kdysi jsem tuto řečnickou figuru

nemohl už ani slyšet; teď mám nic-
méně za to, že nastal pravý čas 
s uvedeným „tradičně ekumenic-
kým" důrazem přijít znovu.
Světová finanční krize nepochybně
přinese (zůstaneme-li v oblasti eko-
nomické) též spoustu nových příle-
žitostí (především investičních).
Přehnaný pesimismus, jak opráv-
něně zdůraznil prezident v novo-
ročním projevu, není namístě. Mís-
to „blbé nálady" a poraženeckých
slovních hříček bychom naopak
měli stranit důvěře, víře (řecky:
PISTIS), bez níž vposledu nemohou
lidské instituce dlouhodobě řádně
fungovat.

František Schilla

Krize, ekumena, důvěra

AKTUALITA

Dokončení na str. 2

Křesťané v Gaze

(Záplava humpoláctví, noblesní prezidentský projev)
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REAKCE ATÉNSKÝCH CÍRKEVNÍCH PŘEDSTAVITELŮ NA NÁSILÍ V ŘECKU
Atény. (Radio Proglas). Zahraniční katolické zpravodajské agentury přine-
sly vyjádření, kterými na současné násilnosti v ulicích řeckých měst reago-
val aténský katolický arcibiskup Nikolaos Foskolos a pravoslavný arcibis-
kup Hieronymos. Výroky jsou součástí Večerních zpráv Proglasu odvysíla-
ných 11. prosince 2008 ve 20 hodin. 
"Staly se věci, které jsme v Aténách neviděli ani během 2. světové války, 
v plamenech se ocitly přes dvě stovky obchodů a řada bank, neštěstí se šíří
po celém městě." Těmito slovy popsal situaci prosincových dnů v řecké
metropoli aténský katolický arcibiskup Nikolaos Foskolos. Smrt patnáctile-
tého chlapce kulkou ze zbraně policisty při zásahu proti skupině radikálů,
podle arcibiskupa zvedla vlnu nenávisti hlavně mezi mladými obyvateli.
Vedle nespokojenosti se současnou vládou a globální ekonomickou krizí
vidí Mons. Foskolos příčiny i v tom, že mládež nemá ideály a naději, výcho-
va v posledním desetiletí byla příliš materialistická.
Prohlášení k událostem vydal také aténský pravoslavný arcibiskup Hiero-
nymos. Podle něj je současné násilí, ničení a rabování neospravedlnitelné.
Drtivá většina Řeků se hlásí právě k pravoslavnému vyznání.

Ekumenický monitoring

Tak se jmenuje 90stránková brožura
prof. Pavla Filipiho, vydaná Česko-
bratrskou církví evangelickou na
sklonku roku 2008. Už v roce 1991
vydal tentýž autor tehdy v Eku-
menické radě příručku pro ekume-
nickou bohoslužbu, což byla prak-
tická pomůcka k organizaci ekume-
nických shromáždění. Tehdy to bylo
zapotřebí, protože dobrá vůle ke
společnému setkávání křesťanů růz-
ných vyznání mohla být provázena
amatérským nadšením bez znalostí
věroučných a liturgických odlišností
různých vyznání. Od té doby se
mnohé změnilo. Horlivá vůle ke
společnému shromažďování možná
poněkud opadla, avšak kde se spo-
lupráce jakkoliv děje, mívá to už
promyšlené základy. Proto tento text

je kvalifikovanou studií, která obsa-
huje nejen modely společných shro-
máždění (a rozlišuje na příklad "bo-
hoslužbu hostovského typu" od spo-
lečně připravené bohoslužby slova),
ale i vysvětluje, jak jednotlivé deno-
minace chápou modlitby, svátosti,
manželství. Vysvětluje pojmy v růz-
ných tradicích různě utvořené, jako
evangelizace, biblické vzdělávání,
duchovní cvičení apod. Také se vě-
nuje dnes rozvinuté institucionální
spolupráci ve veřejných institucích,
totiž ve vězeňství, v armádě, ve
zdravotnických zařízeních či ve sdě-
lovacích prostředcích a vůbec na ve-
řejnosti. 
V přílohách si čtenář může ověřit
přesné znění všech aktuálních eku-
menických nebo k ekumeně se

vztahujících textů: od Leuenberské
konkordie přes společné dohody
církví až po směrnice katolické bis-
kupské konference. Je to všechno
šito na míru současné české situaci.
Brožura je určena do nitra čes-
kobratrské církve, ale "sáhnou-li po
ní pro své poučení též členové círk-
ví dalších, bude to jen vítáno".
Nejvíc pozornosti je ovšem věnová-
no katolické církvi; vždyť ta dnes
představuje početní osminásobek
členstva všech ostatních církví. A
tak tento chodník umožňuje všem
českým křesťanům, aby po něm
spolu vykročili ke svědomitější Boží
oslavě a aby jejich společné svědec-
tví národu bylo kvalifikovanější.

Blahoslav Hájek

Omluva redakce

Z církví u nás i ve světě Po ekumenickém chodníku

Narození Kalvína (před 500 lety) a
Darwina (před 200 lety), začátek
druhé světové války (před 70 lety),
první procházka člověka po Měsíci
(před 40 lety), pád Berlínské zdi
(před 20 lety) … Tato a další „devít-
ková" výročí připomínají poslední
dvě čísla Chrismonu.
Vzhledem k charakteru média (běží
o celoněmecký protestantský mě-
síčník) dostává právem přednost
nadcházející 50. výročí díla Brot für
die Welt (Chléb pro svět). Z „por-
trétu" protestantského pomocného
díla v prosincovém vydání citujme
několik čísel: Od roku 1959 byly v
jeho rámci vybrány prostředky v
hodnotě 1,8 miliardy eur a profi-
nancováno bylo 20.000 pomocných
projektů v rozvojových zemích. Z
příjmů díla v roce 2007 pocházely
dvě třetiny ze sbírek při bohosluž-
bách, asi sedm procent (tj. přes 3,8
miliony eur) pocházelo z dědictví.
Na světě trpí hladem 850 milionů
lidí. Statistiku doplňuje v tomtéž
čísle Chrismonu rozhovor s novi-
nářkou Ulrike Meyer-Timpeovou.
Zaujme tvrdě věcný přístup této
dámy: pro potírání dětské chudoby
učiní podle ní odborný žurnalista-
ekonom nejvíce tak, že bude varo-
vat před vznikem souvisejících
vícenákladů do budoucna.
V chápání aktuálnosti a relevant-
nosti se evangelické médium může
od médií obecných poněkud lišit. A
tak zatímco v posledním loňském
vydání je nejvíce prostoru věnová-
no vybranému „již" výročí devítko-
vému, v letošním vydání lednovém
naopak „ještě" osmičkovému: Dva
přeživší němečtí turisté a přední
německý novinář se vracejí k tsuna-
mi (záplavové příbojové vlně) v
Thajsku o vánočních svátcích roku
2004. V rozsáhlém (čtyřstránko-
vém) rozhovoru probírají z proti-
chůdných až navzájem konfliktních
pohledů hlavně otázky žurnalistic-
kého řemesla, potažmo novinářské
etiky. Takovéto rozhovory (tematic-
ky zaměřené na kritiku/obranu
novinářů i na jejich syrovou sebere-
flexi – mimo jiné o nezbytných „od-
porných součástech řemesla" a je-
jich mezích – tváří v tvář „obětem")
žel zatím v našich médiích chybí.
(Daná problematika je traktována
ponejvíce v rozborech Hvížďalo-
vých či Čermákových nebo na ser-
veru www.louc.cz. Tam by se jistě
dobře vyjímal např. obraz média

jakožto „výškové budovy", kde
všichni od brutálních pracovníků u
vchodu z žuly až po rafinované
myslitele na hebkých kobercích
dohromady vykonávají jedno dílo.) 
Zmiňme několik dalších příspěvků
z čísla lednového. Otázkou koncep-
ce trávení a prožívání památných
„devítkových" dnů se zabývá jed-
nak šéfredaktor Arnd Brummer v
pravidelném fejetonu, jednak pra-
videlný průzkum veřejného míně-
ní, který opět realizovala specializo-
vaná agentura na reprezentativním
vzorku (1001 dotazovaných) ně-
mecké populace. Českého čtenáře
překvapí zjištění, že pro každého
druhého Němce ve věku od 50 do
59 let je místem vzpomínání kostel,
modlitebna či sborový dům. Jinak
vyjádřeno: 50 % příslušníků této
věkové skupiny navštěvuje v Ně-
mecku vzpomínkové bohoslužby.
(Z lidí ve věku 14 až 29 let jenom
každý pátý.) Obyvatelstvo v Ně-
mecku zjevně není natolik ahis-
torické jako obyvatelstvo jiných
evropských zemí včetně Česka. 
„Láska mezi dvěma lidmi není
nutně stále slabší," tvrdí (na rozdíl
od mnoha svých kolegů-kazatelů)

teoložka Susanne Breit-Kesslerová
v navázání na Píseň Šalomounovu.
Zejména první řádky její pravidelné
rubriky mohou tentokrát pro tra-
dičnějšího čtenáře představovat tro-
chu silné kafe, celkovému vyznění
však nemohu než přitakat: Ano,
stojí za to „znovu objevovat senzač-
ního člověka po mém boku"! Ano, i
takto pojaté příspěvky plně patří do
evangelického časopisu!
Při čtení rozhovoru s Arminem
Laschetem (ministrem pro genera-
ce, rodinu, ženy a integraci Sever-
ního Porýní-Vestfálska) napadne
českého čtenáře ke všem výročím v
Chrismonu výslovně zmíněným
ještě jedno: Letos to bude dvacet let,
kdy u nás z veřejného prostoru a z
veřejného diskurzu (projevu) zmi-
zel specificky normalizační typ
veřejného činitele/politika, totiž
politika jakožto pochodujícího au-
tomatu na prefabrikované fráze.
Zároveň skončila doba, kdy cokoli
oficiálního o veřejných záležitos-
tech bylo třeba číst převážně mezi
řádky. A to je při vší bídě tuzemské-
ho veřejného života přece jenom
výročí z nejpamátnějších!

František Schilla

Památný, památnější, nejpamátnější!

til naděje v něj kladené. Chaos a
korupce vládnoucí vrstvy přispěly
k vítězství Hamasu ve volbách
(2006). Mezi složkami Hamasu a
Fatahu pak docházelo k bratrovra-
žednému boji, únosům, mrzačení a
mučení protivníků. Ústupky Izrae-
le byly vydávány za slabost a
úspěch násilných metod Hamasu.
Izraelská a egyptská blokáda Gazy
ničila všední život lidí. Je otázkou,
čeho chtěl Hamas ostřelováním
Izraele raketami dosáhnout a zda

nechce zvrátit i situaci v Egyptě.
Prezident autonomie Mahmúd
Abás řekl, že Hamas je zprostřed-
kovaně zodpovědný za mrtvé v na-
stalém konfliktu. V pozadí je také
řevnivost šíitů a sunnitů, jsou zde i
zájmy Iránu. Egypt, Saúdská Ará-
bie a Jordánsko k invazi Izraele do
Gazy v podstatě mlčí a dávají tím
zelenou Izraeli. Tím se otevírá cesta
pro důkladné zdecimování Hama-
su. Otázkou je, co bude potom, až
nastane příměří.

Jan Kašper

Dokončení ze str. 1

Gaza včera, dnes, zítra?

(Z německého evangelického měsíčníku Chrismon 12/2008 a 1/2009)

Setkávání generací
se v tomto roce konají opět ve dvou termínech: 29.4.-3.5. v Horském
domově v Herlíkovicích (téma: Národ – od výlučnosti k rozplynutí) a
22.-25.10. v Sola fide v Janských Lázních (téma: Konflikty).
Třídenní pobyt (od čtvrteční večeře do nedělního oběda) je určen
lidem střední a starší generace, kteří chtějí s druhými volně sdílet
svoje názory, navzájem se učit i rozšířit okruh přátel. Není stanovena
žádná věková hranice, setkání jsou zásadně otevřena všem.
Důraz klademe na setkávání ve skupině, kde se scházíme po celou
dobu. Daná témata probíráme z pohledu biblického a z pohledu
osobních zkušeností a prožitků účastníků.
Mluvíme spolu o daných tématech, jak je zachycuje Bible a jak s nimi
zacházejí duševědní obory. Odpoledne jdeme na výlet, večer bývá
spíše oddychový (zpěv, tanec, hry – podle návrhů účastníků i organi-
zátorů). Setkání nejsou míněna jako individuální rekreace a nezamě-
řují se na výběr životního partnera. Setkání pořádá Českobratrská cír-
kev evangelická, jsou však zcela otevřena lidem z jiných církví a
právě tak jsou vítáni lidé žijící mimo církev.
Program připravuje a vede pětičlenný tým (faráři Bohumil Baštecký a
Jan Trusina, socioložky Hana Janečková a Jindřiška Seethalerová a
psycholožka Bohumila Baštecká). 
Pobyt je určen pro pětadvacet lidí. Zájemci se mohou hlásit u Jana
Trusiny (674 01 Třebíč, Palackého 33, t. 568 821 401, e-mail trusina.tre-
bic@seznam.cz), který pošle bližší informace a přihlášku.

Děkujeme čtenářům za upozornění. V čísle 36-37/2008 v příloze o
Bratrské jednotě Chelčického v letech 1952-1953 se opakovalo chybně
jméno pardubického kazatele. Byl jím Jan Říčař (nikoli Jan Říčan). 

redakce



Kdo nemá soucitu 
k slabším a nižším tvorům,

nemá ani schopnosti 
tvořiti Království Boží.

Přemysl Pitter je mnohým znám
pro svou práci v naší církvi, službu
chudým dětem v jeho Milíčově do-
mě, ochranu a obětavou péči o ži-
dovské a německé děti během 2.
světové války a po ní, pro pomoc
emigrantům po nástupu komunis-
tického režimu v naší zemi a neú-
navnou práci pro věc Českosloven-
ska ve Švýcarsku, kde našel svůj
druhý domov a kde působil až do
své smrti.
Pitter však vynikl nad ostatní neje-
nom díky své obětavé práci pro lid-
ské bližní; jeho nezištná práce a po-
moc lidem, obzvláště pak dětem,
byla u něho nerozlučně spjata s vel-
kou láskou ke zvířatům, tvorům
stejně tak slabým, nevinným a bez-
branným. Každý živý tvor byl pro
něho především stvořením Božím,
a tudíž vyžaduje respekt a stejnou
míru soucitu a ochrany. Tím, že utr-
pení zvířat vnímal stejnou měrou
jako utrpení člověka, Pitter vskut-
ku předešel svou dobu o mnoho
let. Však je též dobře známo, že lás-
ka ke zvířatům jej již v mladém
věku přivedla k vegetariánství, kte-
ré později v životě propagoval s tak
nevšedním úsilím. 
Jako malá vzpomínka na tohoto
výjimečného člověka je zde vybrán
z jeho spisů krátký oddíl, v němž je
tak dobře patrná jeho všeobjímající
láska a respekt vůči přírodě a jejím
mimolidským tvorům. Jak důležitá
jsou slova tohoto moudrého muže
právě dnes, kdy dochází k tak roz-
sáhlému ničení přírody, zániku tisí-
ců druhů zvířat, nezměrnému utr-
peni obzvláště zvířat hospodář-
ských a kdy vzrůstají obavy o udr-
žitelnost života na naší Zemi! Však
posuďme sami: 
Lidé obírající se otázkami náboženský-
mi přehlížejí začasto a nechápou, že
otázky náboženské úzce souvisí s otáz-
kami životosprávy a že náboženství má
určovati nejen náš poměr k Bohu a
lidem, ale i k přírodě a světu zvířecímu. 

Všichni velicí myslitelé náboženští byli
si plně vědomi těchto vztahů a mnozí z
nich postavili příkazy o lásce k přírodě
a všemu tvorstvu na přední místo
svých nauk. ….. Ptejme se: Kdo proka-
zoval odedávna a prokazuje stále nej-
větší beznáročné služby a milosrden-
ství člověku? Od prvních chvil života
na této zemské hroudě odkázán byl člo-
věk na pomoc zvířete. Zvíře skýtalo mu
potravu, oděv, svou sílu a vydatnou
pomoc v práci. Zvíře bylo a jest člověka
nepostradatelným druhem. Díváme se
na zoraná pole, na lány vlnícího se
obilí, obdivujeme malebné vesničky a
velebíme výstavnost měst, žasneme
nad vymoženostmi stavební techniky.
Myslíme při tom na píli hospodářovu,
na dovednost a vynalézavost lidskou,
na odvážný důmysl stavitelův. V méně
již případech pomýšlíme též na mozol-
né ruce dělníkovy, na jeho námahu, na
jeho podíl. Ale naprosto již nemyslíme
na to, že nebylo by ničeho z toho, co
nazýváme svou civilisací, kdyby neby-
lo toho nejtrpělivějšího, nejvydatnější-
ho a při tom nejskromnějšího činitele v
lidském díle - zvířete. Kdo pomáhá v
práci rolníkově, kdo oživuje naše lesy a
háje? Kdo ochraňuje náš majetek? Kdo
tahá a vláčí trpělivě nejtěžší břemena?
Kdo zápasí s člověkem o lepší bytí, stará
se o jeho obživu i obveselení? Kdo stává
se člověku i zachráncem života a nej-
věrnějším přítelem v nemoci, stáří a
opuštěnosti? Mám za to, že nikdo
nezaslouží si tak opravdově názvu
»bližní« jako zvíře. 
A jak odměuje se člověk za všecku tu
pomoc, dobro a lásku, kterou zvíře člo-
věku skýtá? Smutná a bolestná je kapi-
tola o vděčnosti člověka ke zvířeti. Člo-
věk má řeč, má sílu, má svobodu, má
um, může se ozvati, může se domáhati
svých nároků a práv. Naše doba vyzna-
čuje se právě obrovitým zápasem za
práva lidská, hesla o sociální spravedl-
nosti jdou hřmotně světem a razí si
cestu i do státních zákoníků. Kdo si ale
při tom vzpomíná na onoho němého
dělníka, který jen pracuje, dře až do
úmoru a když už všecku sílu vydal a
není k jiné potřebě - bývá zabit a ještě o
jeho tělo rozdělí se kuchařka s výrob-
ním průmyslem. Není právě povinnos-

tí těch, kdož sami těžce pracují, aby se
domáhali práv i pro ty, kteří stejně s
nimi a hůře ještě nesou břímě práce a
života? Právo ochrany zvířat je přede-
vším právo sociální spravedlnosti, když
již nelze u lidí hovořiti o vděčné povin-
nosti a soucitu ........
Žel, člověk uzavřel své smysly krásám
přírody, neumí naslouchati tajemným
ševelům, jimiž příroda se modlí k
svému Tvůrci. Smysly své omamuje a
otupuje ničivými, protipřírodními
»požitky«, své nitro otevírá hřmotu
světa zevnějšího. Les je mu skladištěm
dřevního materiálu, spád vody sleduje
s tužkou v ruce a skaliny a romantická
zákoutí jsou překážkou jeho dopravním
plánům. Jak ubohý, jak strašně chudý
je ten dnešní člověk i se vším bohat-
stvím svých bank, továren a paláců
...Jdi, pyšný člověče, jdi ke zvířeti a uč
se od něho! Pak nebudeš své zvrhlé činy
nazývati jménem svého ušlechtilého
spolutvora, ale v úctě a v obdivu sklo-
níš své čelo před projevem božství,
které v sobě tají i ta zvířecí duše!
Člověk uzavřel se přírodě, příroda uza-
vřela se jemu. Stala se mu mlčenlivou
sfingou. Není mu chrámem, kde by se
sbližoval s Bohem a čerpal osvěžení a
nadšení pro další zápasy a úsilí k vyš-
ším metám, není mu školou, kde by se
učil poznávati zákony božské harmonie
a moudrosti a které by pak vtěloval i do
života společenského. Domnívá se, že
zvířata mluví jen v bajkách a pohád-
kách, nerozumí jejich řeči a nazývá
zvíře »němou tváří«. A přece ta němá
tvář poučila by jej o tak mnohém, pora-
dila by mu, co a jak by měl činiti, aby
sobě i druhým život zradostnil. Místo
toho hledí člověk na přírodu jako na
svého »obchodního přítele«, s kterým
možno vyjednávat, možno jej oklamat,
využít, sobě podrobit. Příroda nedá se
však dlouho znásilňovati. Svým zasa-
hováním působí člověk porušení pří-
rodní rovnováhy, které se krutě mstí na
něm samotném. Člověk svou civilisací,
svým nepřirozeným a protipřírodním
způsobem životosprávy připravuje si
vlastní zkázu, svůj úpadek.

Miroslav Matouš
(dokončení příště)
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Vzpomínka na Přemysla Pittera

Má píseň, Bože,
kterou Ti dnes zpívám,

je rozčeřena jako hladina,
jež neví, kam plout.

A dej mi, Bože,
najít v člověku

alespoň stopu Boha,
v citu muže
i v citu ženy

alespoň stopu lásky.

Bože, dej nám,
ať jsou naše ruce

poddajné v Tvých dlaních, 
ať neberou, když rozdávají,

a neničí, když berou.
Dej nám najít v lásce

alespoň stopu božství.

Má píseň, Bože,
kterou Ti dnes zpívám,

je rozčeřena jako hladina,
jež neví, kam plout.

Calma Maria: 
Rozhovory s Bohem /I/

Co z Karla Touška dělalo tak inspi-
rativní a charismatickou osobnost?
Byl to jedinečný a hluboký vztah 
s Pánem Ježíšem Kristem. V posled-
ních letech svého života často vy-
slovoval Pavlovo vyznání „Kristus,
život náš" a právě to je pravé
pojmenování jeho života. Byl spolu
s Kristem ukřižován, spolu s ním
zemřel, ale spolu s ním byl Otcem
vzkříšen a spolu s ním posazen po
Otcově pravici.
Když jste poslouchali jeho kázání,
neslyšeli jste někoho, kdo by něco
nezaujatě popisoval, ale někoho,
kdo vám otvírá svůj život, prosáklý
láskou ke Kristu. To, co bylo tak
inspirativní, nebylo z něho, ale z
Krista. Dá se to vyjádřit i tak, že
dědeček nám neříkal to, co vystu-
doval nebo vykoumal, ale to, co mu
Duch svatý zjevil a do čeho ho
uvedl.
Zásadní charakterové rysy krásně
vystihují Jeremjášova slova ( Jer
15:16.19): „Když se objevilo tvé slo-
vo, pozřel jsem je, stalo se mi rado-

stí a jásotem mého srdce, neboť ty
sám jsi mne povolal, ó Hospodine,
Bože zástupů." Hospodin odpově-
děl: „Obrátíš-li se ke mně, i já tě
znovu obrátím, abys stál před mým
obličejem. Oddělíš-li drahocenné
věci od nicotných, budeš mými
ústy."

1. Sycen Božím slovem
Karel Toušek byl znám svou radostí
z Božího slova. Ale jinak, než jak by
to člověk čekal. Podstatou této ra-
dosti bylo to, co získal od svého
Spasitele Ježíše, v němž byl svou
vírou pevně zakotven. Poznal v
praxi význam Ježíšových slov „ne-
jen chlebem živ jest člověk, ale kaž-
dým Slovem vycházejícím z Hos-
podinových úst". Od Ježíše se nau-
čil poslouchat Boží slovo, které mu
vypravovalo o přebohaté a vzneše-
né milosti, která přišla k němu, ale
také ke všem, kterým chtěl kázat
evangelium. To bylo hnacím moto-
rem veškeré jeho práce - tato radost
z Božího slova, které je mocí ke spa-

sení pro všechny, kteří tomu slovu
uvěří.

2. Hospodinovo povolání být jeho
dítětem
Karel Toušek byl nakažlivý svou
radostí ze spasení, která se zakláda-
la na poznání, že „Hospodin nad
ním vyslovil svoje jméno", jak se dá
to místo z Jeremjáše přeložit. Nebyl
obyčejným člověkem. Patří Hospo-
dinu jako Jeho syn - v Kristu.
Toto může člověk zažít pouze ve
víře v Krista, doslova ve svém zto-
tožnění s Kristem. On to uslyšel ja-
ko první, když vystoupil po svém
křtu z vody. Vzápětí to o něm usly-
šeli učedníci na Hoře proměnění.
On je ten milovaný Syn, kterého si
Otec vyvolil, aby byl dědicem a Pá-
nem všeho, ale také aby právě On
přinesl tu jedinou pravou a doko-
nalou oběť smíření za celý svět. Ví-
rou v Krista se stáváme součástí
tohoto povolání být Božími dětmi,
dědici všeho a účastníky veškeré

Kristus, život náš
(Z odkazu Božího služebníka Karla Touška)

„Svobodně a beze strachu," tak zněl slogan, pod nímž se v listopadu
loňského roku nesly oslavy devadesátých narozenin Českobratrské
církve evangelické. Působí vzletně a určitě příjemně pošimral pod
bradou současnou vládní garnituru. Vypovídá vlastně především o ní.
Sděluje veřejnosti, že zde byl kdysi režim, v němž jsme svobodní
nebyli a strach měli, zatímco teď žijeme v podmínkách zcela ideál-
ních. Možnosti církve před a po roce 1989 jsou opravdu nesrovnatel-
né. Přesto jsem se v té „temné minulosti" necítil jako křesťan zase tak
tragicky nesvobodný a tíseň se mě zmocňovala pouze před výslechy
na Státní bezpečnosti. Meze, ve kterých jsme se mohli pohybovat,
byly užší než ty současné. Ale vyznávat, že Ježíš je Pán, nevraždit,
nekrást, být si v manželství věrní a mít se rádi jsme směli.
Je příznačné, že si příklady křesťanské věrnosti napořád vybíráme z
prostředí, v němž svoboda není. Z Číny, z Iráku, z Kuby…
Jednoduchá vyznání lidí z těchto krajin si nás podmaňují. Současně
ovšem cítíme, že my to takto říci nemůžeme. Jsme svobodní politicky,
přestáváme však být svobodní vnitřně. Máme strach, abychom si
nezadali. Projevy, které na nás ve světě nesvobody působí tak mocně,
se nám v našem světě svobody jeví jako naivní a trapné. Když se po
třech staletích pronásledování dočkala křesťanská církev roku 313
Ediktem milánským státního uznání, ozval se podle legendy hlas z
nebe: „Dnes byl vlit jed do církve." Ať ten hlas zazněl odkudkoli, při-
náší nám důležité sdělení: I svoboda má svá úskalí! Nevyčnívají sice
hrozivě nad hladinu, ve své skrytosti však jsou o to nebezpečnější.
Nesvoboda drtí církev zvenčí. Svoboda ji ohrožuje zevnitř. Činí tak
nespočtem možností, které před ní otevírá a jimiž ji snadno odvede
od jejího základního poslání sdělovat světu, že Ježíš je Pán. Máme
dojem, že si svobodná společnost žádá atraktivnější, současně však ne
tak jasně křesťansky profilované projevy. Svého Pána přece nemůže-
me nikomu vnucovat. Je lepší o něm mlčet a stejně jako on svět uzdra-
vovat. Ve svobodě nám najednou připadne zbytečné přijímat Boží
spásnou aktivitu a místo toho si začínáme sami hrát na Spasitele. Čím
je svoboda zažitější, tím je toto naše počínání rutinnější, komerciona-
lizuje se a nakonec se odtrhne od svého kořene. To je ten jed vylitý do
církve. Svoboda v nás nejprve vyvolává dojem, že Spasitele nepotře-
bujeme, potom se do jeho role dosadíme sami. 
Vzpomínám na dobu nesvobody a strachu s určitou nostalgií. Byla to
totiž současně doba snů, ideálů a ryzích pohnutek. Současná doba
svobody ve mně vyvolává frustraci. Kdysi mně byla církev domovem.
To se začalo měnit, když jsme se v ní po průlomu svobody pustili do
kádrování. Sotva se lidé přestali bát jedněch, už je tiskli ke zdi jiní.
Tentokrát jejich vlastní. Deziluze pokračovala, když jsme se začali
vzdávat své identity. Svých symbolů, svých liturgických projevů,
svého důrazu na zvěstování Slova. A snad až do role disidenta mne

Živijó!

Dokončení na str. 4

ke 33. výročí jeho úmrtí (Curych, 15. února 1976)

Dokončení na str. 4



Bohoslužby

Smuteční oznámení, které zvalo na
sobotu 20.12. na rozloučení s bra-
trem K. Touškem do sboru CB v
Praze 3, mělo v záhlaví dva biblické
verše: "Nyní propouštíš služebníka
svého, Pane, podle slova svého v
pokoji" (Lk 2,29) a "Měl jsem slovo
Tvé za radost a potěšení srdce
svého, poněvadž jsi Ty mne povolal
sám, ó Hospodine Bože zástupů" Jr
15, 16.
V článku "Život plný Boží milosti"
(ET-KJ 83/11: 4, 1998) jsme při bra-
trových osmdesátinách sledovali,
jak se naplňovaly Boží plány v jeho
životních cestách a službě. Proto na
tomto místě shrňme jen rozhodující
skutečnosti. Dětství prožité v pošu-
mavské rodině naplněné niternou
katolickou zbožností Karlovy ma-
minky a babičky; gymnaziální léta
na prachatickém gymnáziu s
duchovním vlivem profesorů Voříš-
ka a France, vedoucím až k rozhod-
nutí svěřit svůj život Spasiteli Ježíši
Kristu a po zavření vysokých škol
na začátku nacistické okupace se
připravovat i na službu v církvi -
Jednotě českobratrské. Krátce před
nástupem komunismu ukončil Fi-
losofickou fakultu UK a současně s
gymnaziální profesurou v Karlo-
vých Varech zde sloužil i v malé
kazatelské stanici JČ. V roce 1955
vstoupil do plné služby kazatele JČ
v Ústí n. L. Koncem 50. let mu byl
souhlas odebrán a teprve po roce
1965 jej Pán církve provedl nesnad-
ným úkolem správce několika dal-
ších sborů. I po odchodu do důcho-
du sloužil na mnoha místech podle
potřeby a sil. Kolem roku 2000 pro-
dělal dvě těžké srdeční příhody a
léta v dalším desetiletí vděčně bral

z Božích rukou jako přidaná.
Nebeský Otec mu daroval dlouhý
život, početnou rodinu i lásku žijí-
cích generací CB. Vážili si jej nejen
členové CB, ale i křesťané jiných cír-
kevních společenství pro pevné
biblické zakotvení, široké srdce,
hlubokou víru, hojné nesení ovoce
Ducha svatého a velikou touhu při-
vádět bližní ke Kristu. 
V sobotu 20. 12. 2008 v přeplněné
modlitebně CB v Praze 3-Žižkově
(cca 350 až 400 účastníků) se usku-
tečnila téměř dvouhodinová křes-
ťanská slavnost. Při ní se početná
rodina Touškova, celá Církev bratr-
ská a další křesťané loučili s Božím
služebníkem bratrem Karlem Touš-
kem, kterého Pán Bůh po více než
60leté věrné službě a v plnosti dnů
povolal do nebeského domova.
Mluvíme-li o slavnosti, pak nás k
tomu vede zejména celý průběh
pobožnosti, sedm zpívaných ra-
dostných písní (smíšený sbor
Effatha: Bůh miloval svět; Je Pán
světlo mé; Svatý, svatý, svatý.
Společně zpívané: Ježíši krásný;
Buď Tobě sláva; Krásnou vlast; Bůh

buď s vámi) a v neposlední řadě i
přání milého bratra Karla vyslovo-
vané před jeho odchodem. 
Pobožnost zahájil přivítáním a řídil
žižkovský kazatel Bronislav Kaleta.
Přehledně vylíčil cestu, jíž Pán Bůh
ve své milosti vedl bratra Touška
celých 90 roků. Bratr Miloslav
Kloubek, hornopočernický kazatel
CB, přidal vzpomínky z posledního
desetiletí. 
Třetím slovem bratr P. Richard
Scheuch, římkat. farář v Čelákovi-
cích, dal nahlédnout do vzácného
přátelství dvou Božích služebníků:
svého a bratra Karla Touška. Vzni-
kalo asi před čtvrt stoletím nad
Biblí, teologií i jeho knižně vyda-
ným komentářem ke Zjevení sv. Ja-
na. Právě při rozhovorech nad
poslední knihou Bible s nimi býva-
la v podobě obou sester z Betánie i
sestra Toušková: jako pečlivá a sta-
rostlivá Marta i pozorně posloucha-
jící Marie!
O kázání při této pobožnosti požá-
dal před svým odchodem bratr
Karel Toušek svého vnuka Romana,
kazatele CB v Bystrém (viz samo-
statný článek "Kristus, život náš"!).
Závěrečnými modlitbami poslouži-
li za rodinu syn Daniel a bratři Ján
Henžel, předseda CB na Slovensku,
Stanislav Heczko za těšínské sbory,
Jaroslav Orawski za ostravský sbor
a předseda RCB Pavel Černý. Celé
shromáždění se závěrem pomodlilo
Modlitbu Páně.
Díky, sláva a čest jménu Hospo-
dinovu za život a službu Božího
svědka a služebníka bratra Karla
Touška. 

Jan Štěpán
Více na: www.eu.cz/karel.tousek

NYMBURSKÝ EVANGELICKÝ SBOR

nabízí od září bydlení pro rodinu ve
své kazatelské stanici Hořátev. K di-
spozici je byt v přízemí fary (3+1) a
zahrada. Obec je na železniční trati
do Prahy. 
Kontakt: tel: 325 512 766 
mail: cce.nymburk@worldonline.cz
Adresa FS ČCE :
B. Smetany 613  288 02 Nymburk.

Č. 2

SEZNAMKA PRO KŘESŤANY

www.noemka.com 
Přihlášeno přes 2000 lidí z ČR a
Slovenska. 
Pro zaslání přihlášky pošlete sms:
777222877 
nebo email: info@noemka.com 

Č. 1

Rozloučení s Božím služebníkem 
kazatelem Karlem Touškem 

(*24.3.1918 +14.12. 2008)

Inzerce
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Českobratrská církev evangelická

BENEŠOV U PRAHY, 256 01; Ne 10.00
Husova 656, f Tomáš Trusina

BEROUN, 266 01; Ne 9.45
Husovo náměstí 43/30, f Dagmar
Ondříčková

DOBŘÍŠ, 263 01; Ne 10.00
Husova 1556, f Samuel Hejzlar

HOŘOVICE, 268 01; Ne 9.30
Valdecká 408, f D. Dušková -
Havlíčková

HVOZDNICE, 252 05; Ne 9.30
Hvozdnice č. 125, f Vendula Kalu-
sová

KLADNO, 272 01; Ne 9.00
gen. Klapálka 37/1394, f Daniela
Brodská

LIBČICE NAD VLT., 252 66; Ne 9.00
5. května 66, f Dana Rotkovská

SEDLEC – PRČICE, 257 92; Ne 8.00
K. Burky 150, a Tomáš Trusina

SOBĚHRDY, 256 01; Ne 10.00
Soběhrdy č. 21, f Petr Turecký

ŠKVOREC, 250 83; Ne 9.30
Husova 133, a Elen Plzáková  

Církev bratrská

KLADNO, 272 01; Ne 10.00 
Víta Nejedlého 1503, Daniel Kaleta 

NERATOVICE; 277 11, Ne 10.00
misijní sbor, Vojtěšská 1219, Petr
Grulich

RAKOVNÍK, 269 01; Ne 9.00 
Vysoká 195, Petr Šimmer

VLAŠIM, 258 01; Ne 10.00  
misijní sbor, Spolkový dům, Palac-
kého n. 7, Jan Lukl

Evangelická církev metodistická

KLADNO, 272 01; Ne 10.00
Milady Horákové 1526 (modl.
CASD), Daniel Hottmar
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Hospodinovy slávy. Co platí pro
Krista, platí i pro nás. V Kristu jsme
milovanými Božími dětmi, které se
mohou těšit z laskavé náruče svého
Otce.

3. Boží konečný záměr
Cílem života ovšem není studovat
Písmo a mít v něm radost. Cílem je
„být před Hospodinem a být jeho
ústy". Je to vyjádření Otcovy touhy.
Bůh celým svým srdcem touží po
tom, abychom byli před ním, čistí a
bez poskvrny, abychom se mohli
stát jeho ústy a vyslovovat jeho vů-
li. Pán Ježíš vystoupil před svého
Otce, když předtím přinesl vykupi-
telskou oběť za každého člověka na
zemi. Předstoupil před Otce jako
vítěz, který pro něho získal nás a za
sebou táhne každého z nás, kdo
jsme vírou přijali jeho milost a vy-
koupení z našich vin. A v něm
smíme vstupovat do té vznešené
služby být Hospodinovými ústy. 
Toto byla vždy nejvroucnější touha
Karla Touška, ale zároveň každo-
denní náplň jeho života – být skrze
Krista a v Kristu před Otcem a být
díky tomu jeho ústy, zároveň se den
za dnem těšit na to, až jednou před-
stoupí před svého Otce, uvidí ho
tváří v tvář a bude vyslovovat to, co
uvidí, až na věky.

Pro nás je to velkolepá výzva při-
jmout za svou tuto Boží vůli, plně
se oddat Kristu a denně zažívat
skutečnost nového života před Bo-

hem v Kristu s veškerými důsledky,
které to přináší.

Roman Toušek

Kristus, život náš
(Z odkazu Božího služebníka Karla Touška)

dovedla politická prohlášení
představitelů církve. V době
nesvobody byly tyto projevy
vnímány jako teologicky nepat-
řičné. Dnes se staly něčím běž-
ným. Každé takové prohlášení
působí, jako když do církve
udeří bouracím kladivem.
Slogan „svobodně a beze stra-
chu" vypovídá o podmínkách, ve
kterých se dnes církev nachází.
O ní samotné neříká nic. Možná,
že je to záměr. Svobodně a beze
strachu lze přece i umírat. Kde se
šíří lhostejnost, tam to vůbec
nemusí být protimluv. A lhostej-
nost se šíří tam, kde se lidem cír-
kev odcizuje, kde jim přestává
být domovem, kde v ní mají
strach říci, co si myslí, protože
jim zastánci „oficiálních pravd"
hned dají najevo, jak jsou pomý-
lení, omezení a hloupí. Trocha
nesvobody a strachu by nám k
těm devadesátinám neškodila.
Učinila by nás pokornějšími a
hlavně by nás opět nasměrovala
k Tomu, který svým Slovem cír-
kev nikdy nebourá, ale vždycky
jen buduje. Bez návratu k němu
a bez odvahy k „jednoduchým"
vyznáním se Českobratrská cír-
kev evangelická stovky těžko
dožije.

Emanuel Vejnar

Živijó!
Dokončení ze str. 3

Z podzimního 63. sjezdu Kostnické jednoty – Sdružení evangelic-
kých křesťanů o.s. jsme zasílali pozdravné dopisy několika bra-
třím a sestrám, kteří s námi po léta vytrvale a obětavě spolupraco-
vali, ale v současné době se již kvůli zdravotním potížím a sla-
bosti těla nemohou aktivně na naší činnosti podílet.
Mezi adresáty těchto dopisů byl i emeritní kazatel Církve bratrské
bratr Karel Toušek. S vděčností vzpomínáme na jeho laskavý
úsměv, kterým provázel každý osobní rozhovor a dával tak naje-
vo, jak skrze něj prochází Boží láska, která má zájem o každého
jednotlivce. Ale je potřebí dodat, že bratr Toušek byl i velkým
milovníkem Kristovy církve a zvláštní důraz kladl na vzájemné
poznávání, sžívání i spolupráci křesťanů napříč denominačním
hranicím. I to byl jeden z důvodů, proč se tak aktivně a vytrvale
účastnil aktivit Kostnické jednoty a proč se podílel i na jejím
vedení. Po dlouhá léta byl členem Ústředního výboru a předsedou
programové komise, která připravovala tematické plány pro spol-
kovou činnost.
Bratr Karel Toušek byl Pánem věčnosti odvolán 14.12. 2008 ve
svých 90 letech. Jsme za jeho výrazné křesťanské svědectví a účin-
nou službu velmi vděčni.

Bohumil Kejř

Vzpomínka

Dokončení ze str. 3

DEMONSTRACE NA PODPORU
SDRUŽENÍ SPOLEČNOU CESTOU
(PRAHA – JIŽNÍ MĚSTO)

V 2. čísle letošního ročníku jsme
otiskli žádost o podporu sdružení
Společnou cestou, které sousedí a
úzce spolupracuje se sborem
ČCE. Azylový dům dostal výpo-
věď od Rady městské části Praha
11. Na podporu zachování stávají-
cího stavu podepsalo petici 4 500
signatářů. 22.1. 2008 se před dal-
ším jednáním Rady městské části
za asistence přinejmenším 3 tele-
vizních štábů sešla řada lidí, kteří
chtěli i takto viditelně protestovat
proti odtržení Azylového domu
od evangelického sboru. Ani po
jednání Rady ještě není o dalším
osudu Azylového domu rozhod-
nuto.

Bohumil Kejř


