
DLUH LÁSKY?
Ř 13,8-14

Blíží se první den nového křesťan-
ského roku. V občanském kalendá-
ři najdeme poznámku o tom, že se

jedná o první adventní neděli. Mys-
lím si, že vybraný oddíl na tuto
neděli není náhodný. Jakoby pro-
vokativně do předvánočního sho-
nu zaznívá slovo apoštola Pavla o
jistém dluhu a jeho naplňování:
Žádnému nebývejte nic dlužni, než
to, abyste se vespolek milovali. Ne-
bo kdož miluje bližního, Zákon na-
plnil. (Ř 13,8)
To zní pěkně. Jak uvést v život Pav-
lova slova teď? Organizujeme cha-
ritativní koncerty, besídky, výstavy,
vyrábíme betlémy, připravujeme
vánoční hry. A zpěvák Jan Ledecký
bude zase zpívat, že sliby se mají
plnit hlavně o Vánocích. Jsme tak-
řka hnáni k tomu mít rádi jeden
druhého. 
Nevytváříme si tu jistý dluh? Ne-
zapomínáme přitom na něco? Mám

za to, že ano. Protože při tom všem
shánění dárků a vymýšlení překva-
pení pro druhého zapomínáme na
zákon, který je Zákonem pro všech-
ny lidi bez rozdílu: Zákon lásky. A
tak mnohem vzácnější než mudro-
vání o dárcích jsou drobné činy,
které naplňují Zákon lásky. Neutí-
kat hned po probuzení do koupel-
ny, ale pohladit a usmát se na toho,
kdo vedle mě spí. Nebo zeptat se
svých dětí, co se jim zdálo. Zkrátka
najít si alespoň chvilku na naplnění
každodenní potřeby lásky druhých
včetně té mé. Řečeno s apoštolem
Pavlem: obléci toho, který zasvětil
celý svůj život ke splacení dluhu
tohoto pozoruhodného Zákona
lásky.

Drahomír Frühbauer, 
farář FS ČCE ve Strmilově

Evangelický
týdeník
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Poselství k 25. neděli po sv. Trojici

Pamatujeme dobře, jaké a které
místo určil církvi tehdy mocný
nepřítel. Byl to komunistický režim
v době od roku 1948 do roku 1989 s
nekontrolovatelnou mocí, který nej-
prve všem křesťanským církvím
přikázal žít za zdmi svých kostelů a
nestarat se ani nezajímat o to, co se
děje ve společnosti, v kultuře a v
politice. Nám, ustrašeným, malo-
věrným křesťanům to za daných
okolností přišlo vhod: mysleli jsme
si, že vlastně víc nepotřebujeme,
než tiše "budovat své sbory a ne-
plést se do toho, po čem nám nic
není". Že komunistický režim ukra-
dl všem církvím jejich majetek, nás,
Českobratrskou církev evangelic-
kou, tuze nebolelo: kde nic není,
tam ani komunisti nic neseberou. A
vzali jsme skoro vděčně na vědomí,
že se bezbožný komunistický režim
zavázal mimo jiné platit hlavně
faráře.
Zapomněli jsme nebo už jsme
nechtěli vědět, že Bůh a Pán, které-
ho vyznáváme, se plete do všeho;
odmítá, aby byl zavřen do kostela.
Tomuto tlaku, který dnes přichází
téměř sametově ze všech stran, se
musí církev bránit, aby mohla uží-
vat svobody, kterou jí Kristus Pán
vydobyl. Bible ústy svých proroků
velitelsky oslovuje Jeruzalém a kárá
jej jako mordéře proroků (Mt 23,37 -
kralický překlad). Prorok Izaiáš byl
pověřen, aby oznámil, že první svě-
tová velmoc tehdejšího světa, Ba-
bylón, padne (Iz 21,9). Tuto nebla-
hou budoucnost mu potvrdí Janovo
zjevení 14,8 na znamení, že Boží
proroci nikdy nemluví do větru.
Jeremiáš prorok volá svým slovem
přes hranice všech celou zemi:
"Země, země, země, slyš slovo
Hospodinovo" (22,29). Z kostela až
do posledních končin země běží

Boží slovo jako pramenitá voda,
bez níž není života.
Jako mladík jsem si myslíval, že se
Boží slovo vztahuje na jednotlivce a
toliko na něj, tedy na mne. Dokonce
jsem si myslel, že jako křesťan se
mohu nebo musím vnitřně distan-
covat od svého města a národa a od
jejich osudu. Písmo mne poučilo a
naučilo, že je tomu naopak. Se
svým městem a národem sdílím
jejich dobré i špatné věci a s nimi
také bychom propadli na Božím
soudu, kdyby nás náš advokát
Ježíš Kristus z toho nevysekal.
Nejsme nevinní, jsme hříšníci, pře-
stupníci zákona. Bůh se nevzdává
žádného svého stvoření, mne,
mého domu a mého města. Proto
se Písmo plným právem obrací na
Jeruzalém, Baby-lón a celou zemi.
Praha a Brno, Česko a Slovensko
jsou v Božím hledáčku. Bůh k nim
posílá svou církev se slovem
soudu i milosti. I milosti! - neboť s
Boží milostí církev často šetří, jako
by byla povinna stihnout svět,

města a zemi jen zlořečením a
bědou.
Pohlédněte pozorně na své město:
kolik je tam rukou, které ukazovaly
k nebi, a kolik významných lidí,
kteří přinášeli městu evangelium o
Boží milosti v Kristu, a kolik vý-
znamných křesťanů i nekřesťanů,
kteří se zasloužili o dobro jeho oby-
vatel. Brno a Praha zastupují všech-
na ostatní města, když v neděli zpí-
váme děkovný chorál "Tebe, Bože,
chválíme, Pane, tvoji ctíme sílu".
Shromáždění církve tak oznamuje
světu a všem, kdo se dosud nepři-
pojili svým hlasem, že bez Boha,
bez jeho milosti, to jest bez Krista a
bez církve není cesty, ani pravdy,
ani života.
A Česko: nejateističtější země v
Evropě nemůže zatajit, kolik dobré-
ho k ní přišlo od Boha. Divte se, ale
tato země ustanovila zákonem
vzpomínat na život a dílo mistra
Jana Husa a na první věrozvěsty z
řecké Soluně, Cyrila a Metoděje.

Časopis Týden (26.10.) přinesl člá-
nek Evy Grollové, náměstkyně
ředitele Diakonie Českobratrské
církve evangelické, o současných
výhledech a mezích rozvoje i udr-
žení potřebné péče v domovech:
„Při péči o lidi s postižením, ne-
mocnými nebo s lidmi v krizových
životních situacích musíme umět
zvládat různé emoce. Musíme být
schopni vnášet naději tam, kde je
beznaděj, a hledat možnosti tam,
kde například stáří nebo hendikep
staví různé překážky. A co když
bezmoc a beznaděj prožíváme my, kteří poskytujeme sociální služby?
Letos šlo ze státního rozpočtu formou dotací na sociální služby 6,8
miliardy korun. Mnoho mých kolegů by dodalo "jenom", protože
stále zápasí s nedostatkem peněz a jejich služby se nalézají v trvalém
existenčním ohrožení. Zůstaňme však u letošní částky 6,8 miliardy. V
návrhu státního rozpočtu na rok 2010 byla ještě v létě u sociálních slu-
žeb uvedena nula! Tedy že stát nic nedá. Byl to pro nás šok, ale vzá-
pětí jsme byli ujištěni ministerstvem práce a sociálních věcí, že to tak
nenechají a budou bojovat alespoň o částku 5,5 miliardy. V současné
době v rozpočtu figurují jen 3 miliardy. Manažeři domovů pro senio-
ry nebo pro postižené děti, odborných poraden a podobně by měli mít
připraveny různé scénáře, aby zajistili provoz svých zařízení i ve ztí-
žených podmínkách. Většinou se mohou spolehnout na trendy, pro-
centní pokles nebo nárůst. S čím se ale pracovat nedá, je informace
typu "dostanete od státu něco, nebo možná také vůbec nic". A tak
hádáme. Budou se škrtat dotace pro ambulantní služby? Pro domácí
péči? Pro pobytová zařízení? Co kraje? Budou schopny a ochotny
dofinancovat sociální služby? A jestli ano, tak které? Spořit už není
kde. Na zaměstnance klademe čím dál vyšší nároky - a nabízíme jim
čím dál menší jistoty. Nula ve státním rozpočtu. To byl výsměch, omyl
nebo nějaký politický handl? Jsme schopni pochopit omezení v eko-
nomické krizi i přísnější kritéria na kvalitu námi poskytovaných slu-
žeb. Co ale nejsme s to pochopit, je to, že sociální služby nejsou jed-
nou z priorit při sestavování státního rozpočtu. A přitom nejde o nic
menšího než o životy lidí, kteří se bez pomoci a péče prostě neobe-
jdou...". 

ben-kar 

O diakonii v Týdnu

Země, země, země, slyš slovo Hospodinovo

ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

„Loptu (česky: míč) dostáva Veselý.
Ten vie padať v šestnásťke! Mohol
by to zkúsiť; tuná ho eště nikto
nepozná…" – Dobový komentář z
mistrovství Evropy v Bělehradě
roku 1976 si vybavila spousta lidí
při zprávě o tom, že 30. října 2009
padl v pětašedesáti letech naposle-
dy fotbalista František Veselý.
Neschvalujeme ani nepropagujeme
neetičnost. Pouze objektivně kon-
statujeme, že k odkazu ofenzivního

hráče Františka Veselého patří jeho
notoricky známé „umění padat" (v
soupeřově pokutovém území). To-
tiž padat v nadějném očekávání na
možný výrok sudího! V tomto
smyslu odkazují památné „veselé
pády" slávistického útočníka obraz-
ně k témuž jako Lutherův výrok:
„Před Bohem zůstáváme žebráky."
Díky za ně!

František Schilla

AKTUALITA

(K odkazu předního českého fotbalisty)

Veselé pády

Dokončení na str. 2
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CÍRKVE VYZÝVAJÍ K JADERNÉMU ODZBROJENÍ
"Nastal čas pokračovat v jaderném odzbrojování," připomněly čtyři svě-
tové, oblastní a národní ekumenické organizace vůdcům NATO, EU,
USA a Ruska. "Stávající příležitosti je třeba využít k účinným opatřením
... Obnovená snaha odstranit jaderné zbraně dokáže pozvednout v ce-
lém světě naději," konstatovali představitelé téměř 200 církví v Evropě
a Severní Americe ve svém dopise z 28. října. "Obracíme se na všechny
jaderné státy a na státy, které přechovávají jaderné zbraně na svém
území, aby podpořily nadějný směr současného vývoje." 
Dopis byl zaslán presidentům USA a Ruska jako vůdcům zemí ovláda-
jících kolem 95 % veškerých jaderných zbraní na světě, sekretáři NATO
a představitelům EU, s výzvou, aby "podpořili tento nový směr." Pode-
psán byl generálními sekretáři Světové rady církví, Konference evrop-
ských církví, Národní rady Církví Ježíše Krista v USA a Kanadské rady
církví.
Signatáři dopisu vysoce oceňují všechny nedávné známky pokroku na
poli jaderného odzbrojení, které se projevily v USA, Rusku, NATO a
Německu. Poukazují současně na nastávající příležitosti, jako je obnova
smlouvy START, nová strategická koncepce NATO a připravovaná kon-
ference ke smlouvě o zákazu šíření jaderných zbraní. Plný text dopisu je
na www.oikumene.org.

(podle e- dopisu WCC z 02/11/09)

MODLITBA ZA DOMOV 2009 
Další ročník  ekumenického setkání Modlitba za domov se uskutečnil v
den státního svátku 28. října na hoře Říp a v jejím okolí. Křesťanské círk-
ve se tentokrát sešly nejen proto, aby se společně modlily, ale také aby
se zavázaly ke konkrétní pomoci při péči o zemi, která je jejich domo-
vem. 
V průběhu pořadu, který  přenášela Česká televize, vyzývali moderáto-
ři Martina Kociánová a biskup Dušan Hejbal jednotlivé církve k navá-
zání  partnerské spolupráce s Místními akčními skupinami. To jsou sku-
piny lidí, neziskových organizací, obcí a dalších subjektů zasazující se
ve svém regionu o rozvoj a péči o danou lokalitu. Zástupce každé z círk-
ví získal losem přidělenou jednu z Místních akčních skupin, přislíbil
duchovní záštitu, ale i praktickou spolupráci. Součástí Modlitby za do-
mov byl také doprovodný program, při němž se na stáncích představi-
ly některé církevní organizace, které působí například v oblasti sociální,
vzdělávací, charitativní nebo ekologické. Pro děti byly připraveny hry a
soutěže, na pódiu se zpívalo, tančilo, hrálo se divadlo. V průběhu celé-
ho dne zavěšovali poutníci na "řípský" kříž balonky s připevněnými pří-
mluvami a modlitbami, v závěru pořadu byly tyto přímluvy na balon-
cích vypuštěny k nebi. 

Zuzana Dvořáková
koordinátorka projektu

www.modlitbazadomov.cz

KŘÍŽE VE ŠKOLÁCH UŽ NEBUDOU ANI V ITÁLII
Evropský soud pro lidská práva v úterý 3. listopadu t.r. rozhodl, že
vyvěšování křížů v italských státních školách je porušením svobody
náboženského vyznání a vzdělávání a že evropské státní školy musejí
dodržovat náboženskou neutralitu. 
Poukázal na to, že krucifix omezuje práva rodičů vést děti k jinému než
křesťanskému vyznání nebo k atheismu. Zamítl tím argumenty italské
vlády, že kříž je nejen náboženským symbolem, ale také národním zna-
kem kultury, historie, identity a tolerance.
Zákon vyžadující umístění křížů v italských státních školách byl přijat
za vlády fašistického režimu. Podle konkordátu podepsaného v roce
1984 však katolická víra již není italským státním náboženstvím.

Oddlužení úpadce
(Důsledky hospodářského útlumu očima teologa)

Hlubinné obdoby mezi bankrotem a spasením si všímá Giles Fraser.
V britském anglikánském týdeníku The Church Times ze dne 28. srpna
2009 Fraser konstatuje výrazný meziroční nárůst počtu úpadkových
řízení v Británii v letošním prvním čtvrtletí oproti témuž období minu-
lého roku (o 56 procent u obchodních společností, o 19 procent u fyzic-
kých osob). Stručně charakterizuje výsledek konkursu: stát osvobodí
úpadce od nadměrného zadlužení, úpadce za to poctivě spolupracuje
na rozdělení pozůstatku svých aktiv mezi věřitele a na jeden rok omezí
finanční aktivity, načež může znovu volně „vystartovat". 
Toto ujednání, tvrdí Fraser, v sobě nese nemálo z biblického institutu
milostivého léta a je „významným připomenutím toho, že vykoupení je
původně finanční pojem". Z insolvenčních řízení si odnesl živý dojem o
spasení jako určité formě bankrotu: „Základní logika je stejná: doznám
se a je mi odpuštěno."
Podle Frasera je nevyhnutelné, že někteří lidé tento systém zneužijí.
Zdůrazňuje však, že u příslušného britského soudu (kde insolvenční
řízení soustavně sleduje) vidí něco jiného: „Zde naleznete lidský rozměr
současné finanční krize. Neběží v ní o bankéře a bonusy. Je to série
minitragédií a ztroskotaných snů – obyčejní lidé se topí v moři dluhů.
Pro ně je spravedlnost vedena milostí. Díky Bohu."
K postřehům sloupkaře z britského církevního listu dodejme, že v tu-
zemských novodobých dějinách lze navíc odlesk biblického institutu
milostivého léta spatřovat v tzv. kuponové privatizaci (kdy byla rozdá-
vána hodnotná aktiva „pro lidi"). Díky za ni!

František Schilla

Hus hledal pravdu, proto ji také
nalezl. K ní, ke Kristu, se odvolal od
všech světských autorit a soudů.
Zapsal do dějin své země nesmaza-
telně, že Kristus je Pán nad pány a
Král nad králi. Cyril a Metoděj při-
nesli Čechům Boží slovo ve srozu-
mitelném jazyku. Tak začínají kul-
turní dějiny Čech, jsou spjaty s Bo-
žím evangeliem. Církev nemá být
stydlivá připomínat našemu náro-
du, že je Božím stvořením, Bůh se
ho nezřekl, nýbrž obohatil jej a má s
ním svůj záměr. Mějme naději, že
jeho budoucnost bude slavnější než
minulost, zúročí-li Boží vklad do
svých dějin.
Zdá se však, že církev nežije dost

svobodně, bojí se promluvit proti
nestoudnosti, s jakou se v našich
městech usídlila nepravost, zloděj-
na a nespravedlnost dokonce na
místech, která mají proti takovým
nešvarům bojovat. Učiní-li to církev
při slavnostní příležitosti synodu,
kdy už si národ na své nešvary
zvykl a dotčené, spravedlivé emoce
utichly, přichází církev se svým slo-
vem pozdě. Nadto lid, který se nau-
čil číst na bulvárním tisku, není na
uhlazenou církevní češtinu zvědav
a snad už jí ani nerozumí.
Církev není sama svoje. Je Kristova,
jako společenství bratří a sester je
jeho vyslankyní. Nelpí na majetku
ani na moci. Reformace ji pozvedla
k blahodárnému prozření, že jejím

majetkem je a zůstane Kristovo
evangelium v Písmech svatých, a k
očekávání, že spasitelná moc evan-
gelia se zmocní českých mládenců a
panen i důchodců. Nic víc. Snad
jako post scriptum, co česká společ-
nost ještě neví: že jejím zdravým
jádrem = požehnáním je církev a až
to vezme na vědomí, učiní s ní spo-
lečný krok vstříc Božímu králov-
ství. Kdy to bude? Píšu to jako post
scriptum, abych příliš nedráždil
ateisty, ale zase, nahlédnou-li do
Evangelického týdeníku, aby neutr-
pěli příliš veliký šok, až zjistí, jak se
setsakramentsky mýlili. "Jsem, kte-
rý jsem," praví Hospodin, a oni tvr-
dí, že není, ne jest, nejestvuje. 

Josef Veselý

Z církví doma i ve světě Země, země, země, slyš slovo Hospodinovo

Ve svém jako vždy brilantním vy-
znamenávacím projevu na 28. října
hovořil pan president tentokrát o
demokracii. O té naší, ale i o demo-
kracii vůbec. Byl přitom velmi kri-
tický k současnosti, ale i velmi stříz-
livý pokud jde o budoucnost. 
"Demokracie je lidské dílo, a proto má
mnoho chyb. Lepší systém než parla-
mentní demokracie - založená na exi-
stenci a konkurenci politických stran -
však zatím vymyšlen a s úspěchem
vyzkoušen nikdy a nikde nebyl. Vymyš-
len a úspěšně vyzkoušen nebyl ani lepší
hospodářský systém, než jakým je tržní
ekonomika, založená na soukromém
vlastnictví a soukromé iniciativě a na
pouze doplňkové roli státu. Mnozí z
nás si navíc myslí, že lepší systémy ani
vymyšleny nebudou. Já k nim patřím.
Proto nezbývá než v tomto systému,
byť nedokonalém, žít, proto nezbývá
než žít s jeho obrovskými přednostmi i
nezanedbatelnými slabostmi. Jedině
tudy vede cesta k takové budoucnosti,
kterou bychom si mohli přát.

Přijměme proto jako nevyhnutelnou
realitu i naše často dramatické politické
střety a napomožme jim, až konečně k
tomu dostaneme příležitost ... přijměme
konkurenci obsaženou v samotné pod-
statě trhu a vycházejme z toho, že v ní
někdo uspěje více a někdo méně, zbav-
me se závisti vůči úspěšným a raději
budujme rozumný sociální podpůrný
systém na bázi vědomé a konsensuálně
přijaté míry naší sounáležitosti. ...
Na každý další krok rozšiřování a pro-
hlubování Evropské unie se proto dí-
vejme podle toho, nakolik přispívá ke
zvyšování naší svobody a prosperity. Ji-
né kritérium před dějinami neobstojí. A
podle stejného kritéria se dívejme i na
další výzvy dnešní doby ..."
Pan president nám slibuje "reálnou
demokracii", cizí lhostejný stát v
němž "někdo uspěje více a druhý
méně" (kdo a jak moc a proč?), a vše
podle dějinného kritéria "svobody a
prosperity" (čí a na čem založené?).
My, kteří se odvažujeme hlásit se k
odkazu Ježíše Nazaretského, jsme

se ale učili věřit a vyznávat i měřít-
ka a kritéria jiná. Měli bychom si je
znovu připomenout, promyslet a
položit si je pak vedle měřítek pana
presidenta. A "až k tomu konečně
dostaneme příležitost", srovnat je i s
kritérii a programy a snaženími
politických stran, "na jejichž existen-
ci a konkurenci je založen náš společen-
ský systém." Abychom dokázali
odpovědět "i na další výzvy dnešní
doby".
Naše církve si za minulého režimu
pokládaly za čest ignorovat až
sabotovat úsilí tehdejšího pořádku.
Vezmeme vážně za své výzvy doby
dnešní? A to nejen ty, které jsou
nám tlumočeny výslovně i nevý-
slovně ze všech médií, ale i ty, které
slyšíme z evangelia a (snad) i ze
svých míst pod kazatelnami?

(Citáty jsou vybrány z internetu)

Ilja Herold, 
iherold@upcmail.cz

Reálná demokracie

Úryvky z rozhovoru Aleny Šatrové
s děkanem Václavem Hesem, uve-
řejněného v Táborském deníku

* Řekněte mi, pane děkane, byl jste někdy
zamilovaný?
Možná ne tak klasicky, jak je běžné
si představit. Ale určitě se mi děv-
čata líbila a dosud líbí, nemám
žádný problém se vztahem k
ženám a dívkám. Ale klasické zami-
lování prostě ne.
* To jste toho nikdy nelitoval?
Později, když už jsem byl knězem,
tak jsem měl dvě ženy, se kterými
jsem si velmi dobře rozuměl, ale
hodně jsem dbal, aby to nebylo na
úkor jejich rodin. Ten vztah nikdy
nepřekročil limity.
* Ale jako mladý kluk jste přece musel
řešit otázku celibátu.
Určitě, tím jsem se probojovával.
Jednak jsem byl na střední škole
mezi samými děvčaty, celkem dva-
atřicet spolužaček, se kterými jsem
byl každý den. Já jsem opravdu měl
s děvčaty hezké vztahy, ale ne jen s
jednou.
* Takže jenom kamarádky.
Ano, jen kamarádky, naše vztahy
nebyly intimní. Ale celibát jsem
řešil ještě v semináři. Byl to i důvod
k mému váhání ve třetím ročníku,
zda ze semináře odejít. Ale pak
jsem se rozhodl, že školu dokončím

a půjdu cestou kněžské služby.
Tedy i celibátu.
* Nezamrzelo vás to někdy?
Vůbec ne, a čím jsem starší, tím jsem
spokojenější. Přece jen poznávám
mnoho rodin, kde řeší vztahové pro-
blémy, a tak vidím, že mohu prožít
velmi hezké vztahy se ženami v ro-
vině ne tělesné, ale duchovní. Vní-
mám, jak je to ještě o stupínek kva-
litnější vztah než pouze ten tělesný.
Možná mi trochu ženská ruka chybí
v domácnosti, na takové to zařizová-
ní bytu. To je i na tomto mém pro-
storu vidět.
* Dobře, neshody mezi lidmi patří běžně
k životu. Ale přece jen, partnerský vztah
se ženou má i jiný rozměr. Myslím tím
na děti.
Vůbec nemám problém, že by mi
chyběly děti. Například zrovna

nedávno jsme měli výlet sedmi
rodin, to znamená kolem patnácti
dětí. Mezi přáteli mám početné rodi-
ny a velmi rád se dětem věnuji, rád s
nimi pracuji a nemusí být moje
vlastní. Myslím, že muži nebývají
tak fixovaní na vlastní děti jako ženy.
Nakonec mám i tři sourozence a od
bratra a sestry mám dohromady
osm synovců a neteří. Druhý bratr
děti nemá.
* Vy byste asi závidět neměl, tak se spíš
zeptám, jestli jste někdy nezalitoval, že
nemáte vlastní děti.
Ne, protože čím jsem starší, tak jsem
v této poloze spokojenější. Nevím,
jak to přesně popsat, ale je mi pří-
jemné být těm lidem blízko, ale
nebýt ponořen do problémů, které
se v rodinách musí řešit.
* Tomu rozumím, ale cizí děti vám nikdy
neřeknou „táto".
To mne netrápí, všichni, děti i staří
lidé mi říkají Václave.
* Máte vůbec nějakou špatnou vlast-
nost?
Tak nekouřím, ale třeba tu televizi.
Ty hodiny bych mohl věnovat něče-
mu užitečnějšímu. Líbí se mi napří-
klad psychologicky laděné detektiv-
ky, jako jsou Myšlenky zločince. Na
seriály jsem ale téměř alergický. Mojí
neřestí je taky internet, kde lovím
kdeco.

ben-kar

Přečetli jsme za vás: Celibát

Dokončení ze str. 1



Menší celky se odjakživa spojují ve
větší. S určitou nadsázkou lze říci,
že první globalizační akt se odehrál
už v ráji, když v něm Hospodin při-
pojil k Adamovi Evu. Měla mu být
pomocí! Globalizace – ani ta biblická
– není procesem posvátným, ale
praktickým. Má člověku přinést
společenskou i hospodářskou pro-
speritu. Přeneseme-li se z biblického
ráje do naší současnosti, můžeme si
ji představit třeba jako zlepšení své
pozice v podmínkách panující kon-
kurence. Globalizace není ze své
podstaty mravná ani nemravná. Je
prostě účelová. To je dobré vědět.
Veřejnosti je totiž stále podsouváno,
že příznivci globalizace jsou moudří
a dobří, zatímco ti vůči ní rezervo-
vaní jsou omezení a zlí. Zájem vy-
tvářet větší a silnější celky ovšem
nemají jen ti dobří, ale i ti zlí.
Být silnější a bohatší, mít pro své
zboží větší trh je lákavé. Právě na
tuto strunu brnkala propaganda
před naším vstupem do Evropské
unie. Líčila výhody, které se jím
před námi otevřou. Nebyla to lež.
Nebyla to však celá pravda. Za-
mlčeno bylo, že globalizovaný trh
znamená dosud nepoznanou kon-
kurenci, ve které nevítězí ti nejlepší,
ale ti nejsilnější. Ti s kapitálem, který
jim dovolí prodávat pod cenou,
dokud nezlikvidují konkurenci. V
globálním světě už nesoupeříme jen
s Tondou a s Frantou. Tam proti
nám stojí obři. Čím je globalizovaný

trh větší – tedy monopolnější, tím je
přitom sebevědomější. O tom, co se
bude prodávat, už nerozhoduje
zákazník. Role se obracejí. Monopol
určuje, co bude zákazník kupovat.
Bude prostě jeden recept na buřty a
basta!
Globalizaci iniciují ti silní. Vědí totiž,
že nově vzniklý celek bude mít v
posledu takovou podobu, jakou mu
chtějí vtisknout. Slabší ovšem na
jejich námluvy rádi slyší. Líbí se jim
představa, že je bude někdo silný
chránit. Ta ochrana může být sku-
tečná. Ale ochranu slibují i vymaha-
či výpalného. To první se přitom
snadno změní v druhé. Pro slabšího
znamená globalizace v každém pří-
padě obrovský tlak ke ztrátě identi-
ty. Počáteční nádherná rozmanitost
stvoření se ztrácí a svět tíhne k tota-
litě. Proti čemu se při pohledu do
minulosti tak rozhodně vymezuje-
me, to v novém převleku a s velkou
slávou, podbarvenou tóny „Ódy na
radost", na zem znovu přivádíme.
Nebo snad provázely spojování pro-
letářů méně vzletné projevy než ty,
které dnes globalizují Evropu?
Co platí o globalizaci v rovině spole-
čenské, platí o ní i v rovině nábožen-
ské: Ekumena není procesem po-
svátným, ale praktickým! Má zajistit
stávajícím institučním církvím větší
vliv a trosky některých možná
sebrat hrobníkovi z lopaty. Eku-
meně se daří zejména tehdy, když se
„silní" upevňují ve své identitě a

„slabí" ji ztrácejí. My, evangelíci,
děláme pro ekumenu opravdu hod-
ně. Až s jakousi zvrácenou radostí
zesměšňujeme svou minulost a
zápasy předků. Vůči těm, u nichž
cítíme moc a vliv, jsme naopak trap-
ně servilní. Evangeličtí teologové už
neargumentují Biblí či reformátory,
ale papežem a Halíkem. Skoro se
zdá, jako by „vůdcové" už svou
evangelickou identitu ztratili a teď
se o ni snaží připravit ostatní. Bude
prostě jeden recept na zbožnost a
basta!
Připojení Evy k Adamovi komentu-
je Hospodin slovy: „Učiním mu
pomoc jemu rovnou." Eva nepřichá-
zí k Adamovi jako nějaká nula. Je
člověkem jako on. Je mu rovna a je si
toho vědoma. Kdo si sám sebe nevá-
ží anebo si dá vnutit představu své
méněcennosti, ten pro ekumenu
nedozrál. V každém globalizačním
pohybu je zakódována totalita. I
žena ji - jako slabší z těch dvou sobě
rovných – na sobě po vyhnání z ráje
od muže zakusila. Někdy je určitě
praktické, spojí-li křesťané své síly.
Ale jen jako rovný s rovným! Ja-
kýkoli jiný model nastoluje mono-
pol. Jedním tělem se Adam s Evou
stali jen proto, že Adam zůstal mu-
žem a Eva zůstala ženou. Pokud se
lidé nedokáží přijmout ve své roz-
manitosti, bude jejich spojení ve
společnosti i v církvi vždycky umě-
lé, a proto nestabilní.

Emanuel Vejnar

3ET-KJ

Pod tímto názvem právě v nakladatelství Šulc - Švarc vyšla kniha o
hraběti Františku Antonínu Šporkovi a geniálním sochaři Matyášovi
Bernardu Braunovi, jejich vzájemných vztazích, zápasech a díle, které
nám zanechali. Autorem je Jiří S. Kupka, spisovatel, který se i v
jiných svých dílech věnuje české historii. 
Kniha je to zvláště příhodná pro mé lyské spoluobčany (hrabě Špork
se významně podílel na vzhledu a dějinách našeho města), ale ne jen
pro ně, ale i pro všechny v Čechách bydlící současníky. Je významná
zejména tím, že bez dnes obvyklých zábran líčí, jaká to byla doba, ve
které ten svérázný hrabě žil, bez ozdob pak, jaký byl on a co vyjadřu-
jí Braunova obdivuhodná umělecká díla zdobící i naše město, archi-
tektonický a sochařský skvost Kuks a jiná místa v naší vlasti. V cito-
vě až smyslně vzrušené slupce je to posléze pokorně uctivá bázeň
před Bohem, dárcem všeho dobrého a krásného. Autor ji tu dobře
zdůraznil. Ústředním bodem pak, kolem kterého se celé vyprávění ke
svému šťastnému konci točí, je postava jakoby váhavého římskokato-
lického kněze, jeho výrok - biblický citát, který mu byl v rozhodující
chvíli darován. Vysvobodil jím Brauna z ďábelského pokušení, ve
kterém se v touze po slávě ocitl (Evangelium Matouše 4,8-10).
Je dobré, že se tato kniha objevuje na trhu právě v tento předvánoční
čas. Bude vhodným dárkem pod stromek pro naše přátele, poutavým
a poučným čtením pro chvíle svátečního volna a pohody. Oním zmí-
něným biblickým citátem i vhodnou inspirací či varováním při novo-
ročním bilancování a rozhodování.

Dalibor Molnár

Ekumena jako výraz náboženské globalizace

František Antonín Špork - rytina ze 17. století

Urozený podivín Špork

Potřebujeme se neustále vyrovná-
vat s katolicismem? Nestačí, když si
uvědomujeme smysl a přínos refor-
mace? Když stojíme na svých koře-
nech a následujíce Krista přinášíme
do tohoto světa jeho království?
Myslím, že je každé přemrštěné
vymezování se kontraproduktivní.
Namísto toho, abychom s katolíky
hledali společnou řeč, mi článek J.
Veselého připadá jako vystřižený z
některého z uplynulých století, kdy
měli protestanté potřebu katolíkům
na oplátku dokazovat, jací jsou
modláři. 
Ale i kdybychom se takto horlivě
vymezovat stále ještě potřebovali
(což si opravdu nemyslím), mohlo
by se to dít přinejmenším slušně;
argumenty zmíněného článku však
po mém soudu takové nejsou.
Pěkně popořadě: 
„Vůči množství náboženské literatury
se církev v prvním století správně roz-
hodla nepřidávat k 27 knihám 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)“
Tato Janova slova se ovšem nevzta-
hují na kánon NZ (ani nemohou,
protože v době sepsání Apokalypsy
kánon nz. knih nemohl existovat,
když je Apokalypsa jeho součástí),
nýbrž na sama slova Janova Zje-
vení. 
Máme-li zcela odmítnout tradici,
pak bychom měli odmítnout samo
Písmo, které bylo po dlouhá léta (v
případě SZ staletí) tradováno, než
se ustálilo v písemné podobě,
respektive v podobě kánonu.
Pomineme-li, že i protestanté bazí-
rují na nejrůznějších (někdy nesmy-

slných) tradicích (například „při-
pouštění" dětí k večeři Páně až po
konfirmaci), mohli bychom se k tra-
dici postavit trochu poctivěji; jistěže
můžeme mnohé „nálezky lidské"
odmítnout, ale nikoli proto, že jsou
součástí tradice a v Bibli se o nich
nepíše (mimochodem – jsou v Bibli
někde nějaká staršovstva, konven-
ty, senioráty, synodní rady, dorosty,
nedělní školy, kurátoři nebo theolo-
gické fakulty…?), nýbrž proto, že
Bibli odporují a jdou proti jejímu
duchu. 
„Římská církev … Vyhlásila jako dog-
ma nadvládu papeže nad císařem."
Opravdu jako dogma? V takovém

případě by totiž toto „dogma" bylo
neodvolatelné a platilo by dodnes.
Přestože katolická církev vyhlásila
dogmata, se kterými se protestant
nemůže ztotožnit (papežská neo-
mylnost, neposkvrněně počatá
Maria…), žádné „dogma o vládě
papeže nad císařem" neznám; jestli-
že se mýlím a takové dogma platí,
prosím o vyvedení z omylu.
Konečně slova „Posláno římskému
papeži na vědomí…" vykouzlila na
mé tváři, J. Veselý nechť promine,
ironický úsměšek – co si od toho sli-
buje? Že papež odstoupí a rozpustí
římskokatolickou církev? 

Miloš F. Pechar

Zásadně k článku Josefa Veselého
(Ad „Zásadně k návštěvě římského papeže", ET-KJ 28)

Tridentský koncil odhlasoval jako dogma, že
církevní tradice má stejnou závaznost jako
Písmo. Nebylo sice řečeno, čemu dát přednost
v případě, že by jedno druhému protiřečilo,
praxe však ukázala, že přednost má tradice.
Koncil tím dal najevo, že církev katolická nebu-
de brát v potaz žádný podnět, který přinesla
reformace. Moderní doba sice některá tuhá tri-
dentská opatření uvolnila, přesto však má tra-
dice stále nad Biblí vrch, ba zdá se v poslední
době, jako by to byla tendence sílící.
Jak jinak hodnotit to, čeho jsme byli nedávno
svědky? Papež Benedikt XVI. zavítal hned v
úvodu své návštěvy naší vlasti – na svou vlast-
ní žádost, jak o tom byla zmínka v televizi – do
kostela Panny Marie Vítězné. Učinil tak nota
bene v roce čtyřstého jubilea Rudolfova ma-
jestátu, zajišťujícího smír mezi katolíky a evan-
gelíky. V tomto kostele se papež poklonil sošce
Pražského Jezulátka a věnoval jí zlatou korun-
ku. Pokládám to za počin zaměřený proti eku-
menickým snahám. Chrám Panny Marie Ví-
tězné byl původně evangelický a teprve po

bitvě na Bílé hoře, kterou, jak známo, vítězně
vybojovala Panna Maria, byl předán bosým
karmelitánům. Soška se k nám dostala ze Špa-
něl a kostelu ji věnovala Polyxena Lobkovico-
vá, militantní odpůrkyně reformace. Proto
tento papežův akt nelze hodnotit jinak než jako
schvalování násilné protireformace a důraz na
barokní zbožnost. Sto šedesát let protireforma-
ce, dnes se razí pojem rekatolizace, nalomilo
duchovní páteř národa, původně skoro z deva-
desáti procent evangelického. Bylo to toto nási-
lí proti svědomí, jež z něho udělalo nejbezvě-
rečtější národ Evropy. To dlouhé období denno-
denní praxe, totiž jinak doma, jinak na veřej-
nosti, se už dokázalo uložit do genů. Teď se nad
tím roní krokodýlí slzy a svádí se to na kdeco,
nejlépe na léta ateistického režimu, případně
na Masaryka a osvícence. 
Klanění před Pražským Jezulátkem je symbo-
lické. Dovolil jsem si vypůjčit závěrečnou větu
článku br. Vejnara v čísle 29 ET-KJ: gesto odha-
lí víc než sáhodlouhé řeči. 

Jaroslav Kraus

Tradice versus Písmo Vánoční dárek

Věnujte předplatné
Evangelického týdeníku – 

Kostnických jisker!!

Stačí na adresu redakce 
(Ječná 19, 120 00 Praha 2) 

nebo e-mailem 
(et.kj@worldonline.cz) 

napsat své jméno a adresu, aby-
chom mohli vyřídit platbu, a jméno
a adresu obdarovaného, a my zaří-
díme, že od nového roku 2010
bude vámi takto obdarovaný člo-
věk dostávat poštou tento týdeník!



Sešli jsme se ke svému řádnému zasedání v mimořádné
době, která je nesnadná z mnoha důvodů. Jako všichni,
i my pociťujeme důsledky celosvětové ekonomické
recese, která podvazuje mnohé aktivity. A s účastí
myslíme na ty, kteří byli ohroženi ve svých sociálních
jistotách. Ale doufáme, že trvání hospodářského úpad-
ku je jen časově omezené. Co nás však hluboce zarmu-
cuje, jsou mnohé jevy v naší společnosti, které signali-
zují naprosté pohrdání spravedlností, právem i dobrý-
mi mravy a které celý náš národ ochuzují ještě pod-
statněji – protože přivádějí ke skleslosti a pasivitě,
které pramení ze ztráty naděje života, ve kterém stojí

za to usilovat jednat jinak a zasazovat se o hodnoty,
které přetrvávají.
Vzpomínáme na své předchůdce, kteří také ve velmi
nejistých, ba nebezpečných dobách uchovali věrnost
svému přesvědčení a naplnili své životy službou prav-
dě Boží a lásce bližním. Jejich příklad nám zůstává
velkou výzvou a prosíme milosrdného Boha, aby nám
i všem, kteří chtějí jít stejnou cestou, dával dostatek
víry, lásky a naděje.

Účastníci sjezdu 

Praha 7. 11. 2009

UBYTOVÁNÍ V KRKONOŠÍCH: Zařízená
chata (RD) pro týdenní pobyty křes-
ťanské mládeže a rodin ve Svobodě
nad Úpou. Kapacita max. 25 osob.
Bližší informace: Samuel Hejzlar,
farář ČCE v Dobříši, tel: 603 578 108,
e-mail: sammy@quick.cz

Č. 45
SYNODNÍ RADA ČCE HLEDÁ ŠÉFREDAK-
TORA/KU EVANGELICKÉHO MĚSÍČNÍKU
ČESKÝ BRATR.
Požadujeme: VŠ vzdělání, nejlépe
teologické, znalost a ztotožnění s pro-
středím ČCE, výbornou znalost čes-
kého jazyka - gramaticky i stylisticky,
(němčina nebo angličtina vítána,)
praxi v oblasti médií 2 roky, zkuše-
nosti s vedením týmu, samostatnost a
komunikativnost, bezúhonnost, refe-
rence.
Plný pracovní poměr - možnost
domluvy i na kratší úvazek.
Možný nástup - leden 2010
Nabízíme: odpovídající platové
ohodnocení, příjemné pracovní pro-
středí v centru Prahy, flexibilní pra-
covní dobu, 5 týdnů dovolené, za-
městnanecké výhody.
Motivační dopis, strukturovaný živo-
topis, pracovní hodnocení od před-
chozího zaměstnavatele nebo telefo-
nický případně elektronický kontakt
na dva jiné z předchozích zaměstna-
vatelů zasílejte do 25. listopadu 2009
na adresu: 
Českobratrská církev evangelická,
sekretariát, Jungmannova 9, 110 00
Praha l nebo sekretariat@srcce.cz. 
Bližší informace na tel: 224 999 224, 
E Žváčková.

Č. 49
KDO BY NAŠEL NĚKDE V ZAPOMENUTÉ
KNIHOVNĚ HEBREJSKO-ŘECKO-LATIN-
SKO – ČESKÝ SLOVNÍČEK od Jana Hel-
lera a mohl by ho poskytnout? (Po-
měrně tenká brožura A 4, termíny
jsou číslovány.) Přišel jsem o něj při
své práci a dosti často ho potřebuji.
ThMgr. Daniel Pfann, ČCE
vězeňský farář (Praha Ruzyně)
tel./zázn. 220 184 399

Prohlášení 64. sjezdu
Kostnické jednoty – Sdružení evangelických

křesťanů, o.s.

Inzerce

SENIORÁT JIHOČESKÝ

Českobratrská církev evangelická

ČESKÉ BUDĚJOVICE, 370 01; Ne 9.00
tř. 28. října 28, f David Nečil, f Daniel
Freitinger

JINDŘICHŮV HRADEC, 377 01; Ne 9.30
Bratrská 129/IV, f David Balcar

PÍSEK, 397 01; Ne 9.00
Fügnerovo nám. 48, f Jiří Ježdík

SOBĚSLAV, 392 01; Ne 9.00
ul. 28. října 277/II, f Daniel Matějka st.

STRAKONICE, 386 01; b d Ne 8.45
Bezděkovská 216/59, a Hynek Tkad-
leček 

STRMILOV, 378 53; Ne 10.00
Studenská 382, f Drahomír Frühbauer

TÁBOR, 390 02; Ne 9.30
Bílkova 963/3, f Ondřej Soběslavský

VOLYNĚ, 387 01; Ne 10.30
Lidická 124, f Hynek Tkadleček

Církev bratrská

ČESKÉ BUDĚJOVICE, 370 01; Ne 9.00
J. Š. Baara 64, Svetozár Slavka

HUSINEC, 384 21; Ne 10.00 
Kostnická 85, Martin Grohman

PÍSEK, 397 01; Ne 9.30 
Tyršova 15, Roman Cimbulka

TÁBOR, 390 02; Ne 9.30 
Bechyňská 2, Petr Jareš

Bratrská jednota baptistů

ČESKÉ BUDĚJOVICE, 370 01; Ne 9.30 
U Hvízdala 11

Evangelická církev metodistická

BECHYNĚ, 391 65; Ne 15.00
Čechova 284, Filip Jandovský

ČESKÉ BUDĚJOVICE, 370 01; Ne 9.00
Palackého náměstí (Husův dům
CČSH), Dalimil Voříšek

PROTIVÍN, 398 11; Ne 9.00
Mírová 171, Filip Jandovský

TŘEBOŇ, 379 01; Ne 9.00
Seifertova 449, Richard Novák

Bohoslužby
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MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ
32. SYNODU

ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE
EVANGELICKÉ

V sobotu 21. listopadu 2009 se
bude konat v Betlémské kapli v
Praze 1 mimořádné zasedání 32.
synodu ČCE, na kterém bude
projednána agenda neprobraná
při květnovém zasedání řádného
synodu. Jednání nejvyššího orgá-
nu církve bude zahájeno v 10.00 h
a ukončeno cca ve 13.00 h.

Zasedání je veřejnosti přístupné.
* * *

INSTALACE NOVÉ SYNODNÍ RADY
ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE

EVANGELICKÉ
V sobotu 21. listopadu 2009 v
15.30 h se v Betlémské kapli v
Praze 1 uskuteční slavnostní bo-
hoslužby, při kterých složí slib
nově zvolená synodní rada a roz-
loučí se její odcházející členové.

Srdečně zveme
* * *

EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKUL-
TA UK v Praze si připomíná 90 let
od svého založení a zahájení vý-
uky tehdy Husovy českosloven-
ské evangelické fakulty bohoslo-
vecké. Při této příležitosti udělí ve
čtvrtek 19. listopadu Univerzita
Karlova čestné doktoráty profeso-
rům Karlu Deurloo z Amsteroda-
mu a Gerhardu Sauterovi z Bon-
nu a fakulta výročí oslaví meziná-
rodním sympoziem o Dekalogu
20. listopadu. 
Podrobný program oslav na webo-
vých stránkách fakulty.

Pozvánky

Rozumíme-li tolerancí snášenlivost
a respektování cizího přesvědčení,
pak musíme zdůraznit, že křesťan-
ství je, navzdory vyžadované věr-
nosti Bohu, náboženstvím jedno-
značně tolerantním. Kristovy etické
požadavky vyslovené v Kázání na
hoře, jejichž základní premisou je
příkaz bezpodmínečné lásky k bliž-
nímu – ke každému bližnímu, ba i k

nepříteli, jsou nejvyšší, nepřekona-
telnou duchovní i mravní metou,
jakou znají náboženské i filozofické
dějiny světa. Dál a výš už prostě jít
nelze. Snášenlivost a respekt k
názorům druhého člověka, byť se s
ním neshodují názory naše ani naše
víra, k projevům křesťanské lásky
neodmyslitelně patří.
Něco jiného ovšem je snášenlivost,

ba i respekt k jiným věroučným
názorům a koketování s nimi, přejí-
mání jejich dílčích myšlenek či
důrazů. O tom píše Josef Veselý ve
svém článku Křesťanská víra nemů-
že být tolerantní (Evang. týdeník,
30/2009) velmi fundovaně a nelze
než jeho slova podtrhnout a podě-
kovat za ně. A že je to téma nanej-
výš aktuální, o tom se přesvědčuje-
me dnes a denně. Můžeme, ba
máme v plné snášenlivosti a laska-
vosti stát vedle hinduisty či budd-
histy či muslima, můžeme je s lás-
kou a úsměvem přijmout ve svém
domě, je-li k tomu vhodná příleži-
tost, ale modlit se s nimi nemůže-
me. Můžeme a máme se vstřícně
denně zdravit se sousedkou-kartář-
kou nebo věštkyní, ale věštit si od
ní ani od kohokoli jiného nedáme,
neboť víme, že náš Bůh si to nepře-
je. Ví dobře, že věštba oklešťuje
život, ubírá mu na svobodě, a křes-
ťanský Bůh chce mít své děti svo-
bodné. Nebudeme také sloužit
modle mamonu, slávy, moci, ani
žádné jiné, byť je to dnes tolik
moderní, neboť od svého Boha
víme, že náš prvořadý úkol zde na
zemi je jiný. Ale opět - náš vztah k
mocným a slavným, ba i ke zbohat-
líkům nechť je poznamenán křes-
ťanskou etikou a laskavostí. A věrni
svému Bohu bychom měli zůstat i
ve chvíli, kdy nás „cizí víry" svádě-
jí na jiné cesty ve jménu zdraví.
Svou energii, svou sílu, své uzdra-
vení nebudeme očekávat od vesmí-
ru, či planet a jejich drah atd., neboť
věříme, že celá příroda se svými
zákony a se svým bohatstvím je
pouze dílo rukou našeho milujícího
Boha. I své zdraví proto očekávej-
me z jeho rukou bez zábran a stra-
chu, že nám unikne něco podstat-
ného z neznámého světa kolem nás.
Indická, čínská cvičení, akupunktu-
ra, akupresura - to vše jistě může
posloužit našemu tělu, ale naše du-
še, naše víra ať má své zakotvení jen
a jen v čistém evangeliu, které je –
pronikneme-li do jeho nejhlubší
podstaty – dokonalou a nenahradi-
telnou zásobárnou radosti a du-
chovního bohatství, a to nejen pro
naši časnost, ale i pro věčnost. Je
opravdu velmi pošetilé, pošilhává-
li křesťan v oblasti víry kamkoli ji-
nam. I americký spisovatel Robert
Fulghum s tímto koketováním má
své zkušenosti. Když se po šesti
nedělích – vypráví v jedné ze svých
povídek – loučil, tak trochu zkla-
mán, se svým zen-buddhistickým
učitelem, uslyšel od něho tato
slova: „Je čas, abyste jel domů, kde,
jak se domnívám, jste žíznil a hle-
dal, kde byste se napil, a přitom jste
stál po kolena v proudu řeky."

Milada Kaďůrková

Důležité oznámení všem 
čtenářům, 

zvl. předplatitelům
Poslední zvýšení ceny našeho týdeníku (na 10 Kč)
se uskutečnilo v roce 2001, což je poměrně neob-
vyklý jev stálosti ceny na trhu... 
Vy všichni ale dobře víte, že jsme nebyli schopni
vydávat předpokládaných 44 čísel a předplatitelé
dostávali nižší počet, takže ve skutečnosti platívali
kolem 12 Kč za číslo a navíc byly pochybnosti, kolik
čísel asi vůbec za rok vyjde...
Snažíme se tuto záležitost řešit co nejprůhledněji:
64. sjezd Kostnické jednoty – Sdružení evangelic-
kých křesťanů, o.s. jako jedinýého vydavatele ,roz-
hodl, že v příštím roce vydáme 37 čísel po 13 Kč. 
To znamená, že roční předplatné se zvýší z 440 Kč
na 481Kč (za celý rok tedy pouze o 41 Kč navíc), což
by nám mělo napomoci stabilizovat vydávání
Evangelického týdeníku.
Věříme, že toto opatření pochopíte a přijmete, a
že se tento krok osvědčí. I nadále však budou víta-
nou pomocí dary na tiskový fond.
Vážíme si svých čtenářů a doufáme, že i další roky
Evangelický týdeník – Kostnické jiskry bude patřit k
vašemu oblíbenému a užitečnému čtení!

Křesťanství a tolerance

FARNÍ SBOR ČCE V ČERNOŠÍNĚ NABÍZÍ
MÍSTO FARÁŘE - FARÁŘKY od 1.12.2010
(po dohodě nástup možný i v jiném
termínu). K dispozici byt 5+1 v zre-
konstruované faře se zahradou, slu-
žební auto, krásné městečko, čistá pří-
roda, vhodné i pro početnější rodinu.
Kontakt: kurátorka Marie Janovcová
737422655. 

č. 50

U příležitosti Modlitby za domov 2009 přijaly církve duchovní záštitu
nad Místními akčními skupinami. Zavázaly se tak k modlitební podpo-
ře, ale i k partnerské spolupráci v dalších oblastech. 
Losem byla určena tato partnerství:

MAS Říčansko a Církev adventistů sedmého dne
MAS Střední Vsetínsko a Pravoslavná církev v Českých zemích 

a na Slovensku
MAS Chance in Nature a Bratrská jednota baptistů
MAS Přemyslovské Střední Čechy a Evangelická církev metodistická
MAS Karlštejnsko a Českobratrská církev evangelická
MAS Vladař a Jednota bratrská
MAS České středohoří a Církev bratrská
MAS Pošembeří a Církev československá husitská
MAS Boskovicko plus a Starokatolická církev v ČR
MAS Podlipansko a Apoštolská církev
MAS Pošumaví a Slezská církev evangelická augsburského vyznání
MAS Lípa pro venkov a roudnická farnost Římskokatolické církve
MAS Vyhlídka a Evangelická církev augsburského vyznání

Partnerství církví 
a Místních akčních skupin


