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V závěru podobenství je Bůh obvi-
něn z nespravedlivého udílení od-
měn za vykonanou práci. Všechno
je naopak. Poslední budou první a
první poslední. Je snad toto Boží

spravedlnost? Nebo je Boží sprave-
dlností ve skutečnosti milosrden-
ství? Proč ale potom prvním byl tak
nemilosrdně vyplacen pouze jeden
denár? Anebo spravedlivě zname-
ná všem stejně? Či snad vůbec ne-
máme právo na výhrady? Nepřejí-
cím a závistivým dělníkům se
přece Bůh nemusí zodpovídat.
Vlastně je to podobenství velmi
kouzelné a tragikomické, protože
jsme mu „sedli na lep" hned na
samém začátku. Jaký obraz Boha
jsme to vlastně přijali? Bůh jako
hospodář chodí na trh, najímá si
dělníky a uzavírá s nimi Smlouvu:
o výši odměny.  A království nebes-
ké je jako celodenní tvrdá práce za
jeden „mizerný" denár. Nechali
jsme se zatáhnout do diskuse o
spravedlivou výši odměny. Ale za

co? Království nebeské přece není
lopota a tíha. Následování Krista
přece není šichta, za kterou
bychom si zasloužili odpovídající
finanční či jinou odměnu. Boží krá-
lovství, následování je přece dar,
milost vykoupení, spása. Bůh
nechodí ráno, v devět, kolem
poledne, ve tři a v pět a stále doko-
la na tržiště proto, že nedokázal
ráno odhadnout, kolik dělníků ve
skutečnosti bude potřebovat.  A co
když nás vůbec nepotřebuje na
práci a stále znovu a znovu opouští
svou vinici, sám nese tíhu dne a
vedro, aby nás mohl pozvat a při-
vést do své zahrady!

Ivana Procházková, 
farářka ECM, 

Institut vzdělávání

Evangelický
týdeník
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Poselství k neděli Septuagesimae 

Je jedním z nejpopulárnějších poli-
tiků v zemi a mohl by se stát příš-
tím izraelským premiérem. Ze zá-
padního hlediska je jednou z nej-
spornějších vůdčích osobností Blíz-
kého východu: Benjamin Netan-
jahu. 
Přátelé i nepřátelé mu vesměs říka-
jí jen „Bibi". Od r. 1996 do 1999 byl
již předsedou vlády. V letech 2003 a
2005 byl ministrem financí, předtím
ministrem zahraničí a izraelským
vyslancem v OSN. Na jedné straně
byl v r. 2005 výslovně proti jedno-
strannému vyklizení Gazy a od-
stoupil kvůli tomu ze Šaronovy vlá-
dy. Na druhé straně vyjednával s
Jásirem Arafatem. Žádný izraelský
šéf vlády neodstoupil Palestincům
tolik území jako Netanjahu. 
V polovině ledna, 18. dne operace
„Lité olovo", dobrý měsíc před par-
lamentními volbami, odpovídal
vůdce izraelské opozice při setkání
se zástupci zahraničního tisku v ho-
telu Král David na jejich otázky. Ob-
jasňoval svůj pohled na válku proti
Hamásu, stanovisko k Olmertově
vládě a své vztahy k novému ame-
rickému presidentovi. Toto je výtah
z tiskové konference: 

* Válka v pásmu Gazy… 
…je spravedlivá válka. Žádná ne-
může být spravedlivější. 

* Cílem izraelské vojenské ofenzívy
„Lité olovo" je...
…jednoznačné vítězství nad Hamá-
sem. Tato organizace musí být při-
pravena o schopnost terorizovat
Izrael. Kromě toho musí být obno-
vena odstrašující síla Izraele v regi-
onu. Také kanály, kterými Hamás v
minulých letech hromadil zbrojní
arzenál v Gaze, musí být přerušeny. 

* Směrem k zahraničí: Co byste dě-
lal...?
…kdyby vaše země byla po osm let
zasypávána tisíci raket? Osm let, to
jsou dvě funkční období americké-
ho presidenta. Dovedete si předsta-
vit, že by nějaká země v podobném
případě čekala třeba jen osm měsí-
ců, osm týdnů nebo jen osm dnů,
než by se začala bránit? Izrael čekal
velice, velice dlouho! 

* Hamás…
…je teroristická organizace, jejímž
cílem je zničení Izraele. Máme v
něm nepřítele, který nás chce vy-
mazat z povrchu země. Hamás se
stále znovu zapřísahá, že s raketo-
vým ostřelováním nepřestane. Jedi-
ný klid, o který mu jde, je klid hřbi-
tova: Izrael v hrobě a na hrobech
tančí Hamás. Hamás je totéž co Al-
Kajda. S Al-Kajdou nikdo o míru
nevyjednává. Nikoho ani nenapad-
ne nabízet Al-Kajdě nějaké ústupky.
Hamás musí z pásma Gazy nako-
nec zmizet. 

* Co byste dělal Vy…?

…kdyby na vás stříleli raketami 
z mešit, ze škol a z civilních sídel?
Odpověď zní: dělali byste přinej-
menším totéž, co dělá dnes Izrael.
To není bitva o bezpečnost. Toto je
bitva o pravdu a spravedlnost. 

* Není pravda…
…že Izrael má namířeno na civilis-
ty. Naší snahou je maximálně redu-
kovat počet civilních obětí. Litu-
jeme každého nevinného života,
který je v této válce zmařen. Ale
odpovědná vláda nemůže teroris-
tům, kteří se schovávají za živé lid-
ské štíty, zaručit imunitu. Kdyby-
chom to dělali - nejen na bitevním
poli, ale i na poli veřejného mínění -
uznali bychom oprávněnost teroru.
Schválili bychom taktiku, která je
dnes používána proti nám, ale
nakonec se obrátí i proti vašim
zemím. Říkám to s naprostou jisto-
tou: Jestli tento jev nezarazíme teď,
bude se šířit dál. 

* Měl by Izrael znovu obsadit pás-
mo Gazy?

Zvykli jsme si vnímat pana prezidenta jako euroskeptika, odpůrce
teorie oteplování, zastánce naprosto volné ruky trhu. Důstojného
muže, který nemá snad smysl pro humor. Nedávno se zlobil pro zve-
řejnění televizního záznamu přípravy na projev, před nímž si protáhl
kosti. Avšak právě to vše nám jej činí člověčím! Stranou zájmu zůstal,
žel, právě jeho novoroční projev. Ne pro to, co obsahoval, nýbrž co v
něm scházelo. Nejeden vážný, lidský problém, který se dotýká hlu-
boce naší společnosti, nebyl vůbec zmíněn. Lze je pojmenovat?
Pokusme se o to:
1. Jednou z ran, jíž trpí statisíce našich občanů, je hazard. Hráčská
menšina ohrožuje většinovou společnost. Údajně bylo vloni prosáze-
no přes 100 miliard korun. Jsme zemí s největším počtem zaregistro-
vaných heren na světě. Gamblerství s sebou nese vysokou sebevra-
žednost, rozvrácené rodiny, navyšuje kriminalitu. A pokud úpravy
zákonných norem dovolují, aby se vesele sázelo prostřednictvím
internetu kdekoli na světě, celý problém bude umocněn na druhou.
Navzdory ziskům, plynoucím ze zdanění ve prospěch státu a obcí,
dopady sázení a hazardu na občany a ekonomiku země jsou ničivé.
Prostředky by měly být použity na pomoc postiženým. Vůbec poprvé
došlo v České republice veřejně k odmítnutí peněz plynoucích z
hazardu. Českobratrská církev evangelická odmítá přijímat dary
pocházející z hazardních her a vrátila dar ve výši 12,5 milionu Kč.
2. Až dosud ani jeden prezidentský projev se nezabýval soužitím vět-
šinové a romské populace. Je otázkou, nač ještě čekáme. Bude pozdě,
až dojde k masovějším střetům nebo budou ztráty na životech. Zatím
by bylo poctivé věc označit a přiznat, že si nevíme rady a dosavadní
snahy jsou nedostatečné a míjí se účinkem. Zcela selhaly politické
strany, žádná z nich do voleb nejde s jasným, srozumitelným progra-
mem - co dělat. Ožehavých témat se chápou radikálové, jiná nabídka
schází. Hned po převratu nám dnešním panem prezidentem bylo slí-
beno, že v sociální oblasti si „reflektor" posvítí tam, kam bude třeba.
Neposvítí. Pokud jde o vztah k minoritám v naší společnosti, sotva.
Chánov či Litvínov jsou jen pověstným vrškem ledovce. V prvém z
nich ještě v minulém roce do chánovského ghetta nejezdil téměř
žádný autobusový spoj. Nebyla tam údajně ani ordinace lékaře.
Provizorní prodejna potravin místní rozhodně neuspokojovala. Z
vodovodních kohoutků dlouhých jedenáct let netekla teplá voda. V
tom druhém, litvínovském případě neromské obyvatelstvo vděčně
podporovalo akční komanda, jež měla budit respekt u jejich spolu-

Nač pan prezident zapomněl

Mezi vojenskou kampaní v Gaze a volbami 
ZAOSTŘENO NABLÍZKO

Mnozí jsme asi sledovali inaugu-
rační projev nového amerického
presidenta. Jeho řeč byla obsahově
bohatá - zdánlivě spontánní a bez-
prostřední, i když jistě pečlivě při-
pravená - a zástupy pečlivě a přejně
sledovaná. Jen jednou jedenkrát
však celý ten obrovský dav nadše-
ně vyhrkl: To když se Obama zmí-
nil o míru. 
V tom davovém vyhrknutí jsem

zaslechl obrovskou naději pro sebe
i celou naši současnost. A podstatně
se mi změnil i pohled na americkou
veřejnost. 
Třeba se i my u nás odvážíme nyní
kritizovat válku i války včetně těch
našich „misijních", a osvobodit
slovo „mír" ze seznamu zakáza-
ných slov. 

Ilja Herold

Jedno slovo

AKTUALITA
Dokončení na str. 2

Benjamin Netanjahu

Dokončení na str. 3

70 dní před Velikonocemi
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BENEDIKT XVI.: MEZINÁBOŽENSKÝ DIALOG PRIORITOU EVROPY

Vatikán (RaVat). Evropa měla a dosud má kulturní vliv na celé lidstvo, a
proto se musí cítit odpovědná za svou budoucnost – napsal papež účast-
níkům semináře „Kultury a náboženství v dialogu". V rámci letošního
Evropského roku mezikulturního dialogu, který vyhlásila EU, jej společně
zorganizovaly dvě Papežské rady: pro mezináboženský dialog a pro kul-
turu. Benedikt XVI. adresoval své poselství oběma předsedům zmíněných
vatikánských úřadů, kardinálu Tauranovi a arcibiskupovi Ravasimu. Píše
v něm, že „současná Evropa je zakořeněna jednak v rozsáhlém antickém
dědictví Athén a Říma, jakož i v životodárné půdě křesťanství. Kromě to-
ho Evropa ukázala, že je schopna vytvářet nové kultury a současně přijí-
mat z každé civilizace její originální přínos"... „Bohužel, mnoho Evropanů
dnes jako by ignorovalo křesťanské kořeny svého kontinentu,“ podotýká
pa-pež, „ačkoli jsou stále živé a musí ukazovat cestu a oživovat naděje
milionů obyvatel Evropy, kteří tytéž hodnoty sdílejí.“ Benedikt XVI.
povzbuzuje věřící, aby podporovali iniciativy dialogu mezi kulturami a
náboženstvími. Aby však takový dialog byl autentický, nesmí podléhat
relativismu ani synkretismu a zároveň se má vyznačovat úctou k druhým
a duchem smíření a bratrství. Věřící mají střežit své kulturní a duchovní
dědictví, a zároveň hledat nové cesty a čelit velkým výzvám postmoderní
doby. Mezi nimi zmiňuje papež obranu lidského života v každé jeho fázi,
ochranu práv osoby a rodiny a také mezikulturní a mezináboženský dia-
log, který by měl být pro Evropskou unii prioritou.   

www.radiovaticana.cz

EVANGELICKÉ CÍRKVE NA ÚZEMÍ LUTHEROVA RODNÉHO KRAJE SE SJEDNOTILY

Erfurt/Magdeburg– ENI. Dvě zemské německé protestantské církve, půso-
bící na území, kde se nachází veľké množství historických míst spojených s
reformací 16. století a s reformátorem Martinem Lutherem, se 1. ledna spo-
jily a vytvořily Evangelickou církev centrálního Německa. K sjednocení
došlo mezi Durinskou evangelickou luterskou církví a Evangelickou církví
provincie Sasko, která byla původně sjednocenou lutersko-kalvínskou círk-
ví. „Svědectví církve získá na své přitažlivosti, když věci, které můžeme
spolu dělat lépe, budeme dělat spolu," řekl při příležitosti sjednocení biskup
Wolfgang Huber, předsedající biskup Evangelické církve Ně-mecka – spole-
čenství sdružujícího protestantské církve v zemi.

AMERIČTÍ ATEISTÉ BOJUJÍ PROTI FRÁZI „TAK MI POMÁHEJ BŮH!" 
V PREZIDENTSKÉ INAUGURAČNÍ PŘÍSAZE

New York– ENI. Podporovatelé striktní interpretace oddělení církve od
státu začali v Spojených státech amerických soudní proces s cílem zamezit
používání fráze „Tak mi pomáhej Bůh!" během inauguračního ceremoniá-
lu amerických prezidentů. Skupina amerických ateistů a humanistů, kteří
stojí za tímto soudním procesem, chce také dosáhnout konce praktiková-
ní modliteb a přímluv během veřejných událostí. Zahájení soudního pro-
cesu oznámili 29. prosince. Frázi „Tak mi pomáhej Bůh!" vyslovují při slav-
nostní přísaze američtí prezidenti už minimálně od dob prezidenta
Franklina D. Roosevelta (1882-1945).

Ekuména vo svete 2/2009

Článek „Znovu Lisabon" (ET-KJ
2/2009) byl na místě, významná
celospolečenská témata by se v
tomto týdeníku měla objevovat. A
souhlasím s Blahoslavem Hájkem,
že by neměla být pojednána jedno-
stranně, zejména ve vztahu k věci
tak komplikované, jako je Lisa-
bonská smlouva. Zásadní otázkou
zde je, zda vzniká cosi jako
„evropský démos" (Vít Beneš, LN
3.1.2009), tedy evropský lid, bez
kterého je efektivní politický a
společenský pohyb k demokratic-
ké sjednocené Evropě těžko mysli-
telný.
Projekt sjednocování Evropy vzni-
kl z podnětu poválečných politic-
kých elit, které pro něj veřejnost
svých států získaly s využitím
hospodářských a geopolitických
argumentů rozdělené Evropy.
Podobné argumenty byly nepo-
chybně určující i při rozhodování
„nových" zemí o přistoupení k EU
po roce 1989, které do něho pro-
mítly svou předchozí neblahou
politickou zkušenost. Stalo se tak
formou referenda v jednotlivých
zemích, což je pro legitimitu
vzniklého stavu podstatné. Přesto
je výsledkem evropská scéna, kde
celoevropské politické strany v
klasickém slova smyslu neexistují,
hodnotová a kulturní identita
sjednocené Evropy je nejasná (viz
spor o zmínku o křesťanství v pre-
ambuli evropské ústavy), jinými
slovy scéna, kde je možno o něja-

kém evropském démosu s úspě-
chem pochybovat. Navíc, po neús-
pěšném pokusu o schválení
Smlouvy o ústavě pro Evropu
(odmítnuté dvěma ze zakládají-
cích členů EU) se nedůvěra elit v
tento démos projevila v tom, že při
náhradním řešení – Lisabonské
smlouvě – se rozhodly bez něho
obejít. Irsko cestu referenda použi-
lo z ústavních důvodů (muselo
respektovat svůj „irský démos"), a
je nepochybné, že pokud by refe-
renda byla povinná i ve všech
ostatních státech, v řadě z nich by
s tím byly problémy. Toho by si
měli být vědomi všichni ti, kteří
vytvářejí dojem, že Irsko něco
„správného" zbytečně brzdí.
Vyplývá z toho, že tvrdošíjné (byť
sebelépe míněné) pokusy brusel-
ských či národních elit prosazovat
řešení po své vlastní linii narážejí
na své limity a těžko mohou mít
budoucnost. To konečně aktuálně
vidíme na přístupech jednotlivých
států k dodržování rozpočtových
pravidel EU, na rozdílných přístu-
pech k řešení současné finanční
krize, u nesystémových návrhů na
výjimky pro Irsko, při odlišných
postojích ke konfliktu na Blízkém
východě, atp. Evropské dějiny
byly prostě velmi složité, angažo-
vané státy jsou různě velké, jejich
zájmy a tradice mnohdy diamet-
rálně odlišné. 
Nic proti dalšímu sjednocování
Evropy – je nepochybně z mnoha

důvodů žádoucí a potřebné. Nelze
ho však realizovat na úkor evrop-
ského démosu – sebevědomých
občanů Evropy, vnitřně ztotožně-
ných s každou zásadní změnou
projektu. Pokud jistota o jejich vůli
chybí, pak je nutné tento démos
získávat a přesvědčovat, tj. jeho
vytváření cíleně a vědomě podpo-
rovat (i za cenu zpomalení dyna-
miky celého procesu), a ne ho
obcházet. V takovém případě
bude výsledkem jen politická schi-
zofrenie a nezájem občanů rozhá-
rané, byť částečně sjednocené
Evropy, s rizikem vzniku spole-
čenského prostředí, ve kterém se
bude dařit různým extremistic-
kým uskupením zleva či zprava. A
my se pak, zejména ti tolerantní a
vstřícní „lidé dobré vůle", budeme
divit, jak se něco takového mohlo
stát. Z každého integračního
kroku se skutečně máme těšit, ale
bylo by krásné, kdyby mohl být
doprovázen vědomím, že jsme
přitom nebyli pouze ve vleku udá-
lostí, ve více méně pasivní pozici,
ale mohli se na tom i sami podílet.
Ustavičná vzájemná komunikace a
dialog, jako „jedině možná cesta
praktické naděje pro všechny"
(Blahoslav Hájek), by měla mít u
tématu tak zásadní povahy, jakým
je Lisabonská smlouva, vyústění
do možnosti svobodného vyjádře-
ní všech, kterých se to týká.

Josef Potoček

Z církví u nás i ve světě Ještě k Lisabonu

K 400. výročí uzavření tzv.
Libeňského míru v roce 1608 probě-
hla na přelomu roku 2008-2009 v
Libeňském zámku v Praze 8 zdařilá
a veřejností hojně navštívená výsta-
va. Jako trvalá vzpomínka na ni
zůstává pěkně vypravená publika-
ce, zařazující tuto významnou udá-
lost do širších souvislostí českých
církevně politických dějin.
O co vlastně tehdy na zámku v
Libni šlo? Uzavřený mír byl vyvr-
cholením sporu mezi císařem a čes-
kým králem Rudolfem II. a jeho
bratrem arciknížetem Matyášem.
Ten se roku 1606 na tajné rodinné
schůzi dal uznat, vzhledem k Ru-
dolfově znovu propuknuvší dušev-
ní chorobě, hlavou celého rodu
Habsburků. Rozpory mezi oběma
bratry se rozrostly v hlubokou
dynastickou a politickou krizi,
která přerůstala hranice monarchie
a stávala se vážným evropským
problémem. Oba hlavní účastníci se
snažili získat na svou stranu sta-
vovské obce v jednotlivých zemích
Rakouské říše. Nutno přiznat, že
Matyáš si počínal obratněji. Evan-
geličtí stavové pocítili příležitost
využít rozporů k prosazení svých
dlouhodobě odmítaných požadav-
ků, zejména pokud šlo o uzákonění
náboženské svobody. Připomeňme,
že Česká konfese z roku 1575 neby-
la nikdy panovníkem uznána.
Matyášova agitace slavila úspěchy
na Moravě. V čele evangelických
stavů tam stál vlivný Karel st. ze
Žerotína, známý svým rozhodným
osobním nepřátelstvím s císařem
Rudolfem. Není tedy divu, že právě
jeho vlivem se moravský zemský
sněm, který se sešel v Ivančicích
počátkem roku 1608, rozhodl o

podpoře Matyáše. Naproti tomu
čeští stavové zaujímali k rozporu
obou bratrů neutrální postoj, k
Matyášově vzpouře se nebyli
ochotni připojit a postupem času
dávali najevo svou podporu
Rudolfově straně. Svou roli v tom
sehrál Václav Budovec z Budova,
považovaný za politického předsta-
vitele nejen Jednoty bratrské, ale i
celé evangelické opozice. Česká
evangelická šlechta se snažila vyu-
žít situaci k nátlaku na Rudolfa.
Stavovské požadavky byly sepsány
v 25 bodech a hned na prvním
místě se objevila žádost, aby císař
povolil všem vyznavačům České
konfese svobodu jejich vyznání i
zřízení vlastní církevní organizace
tak, jak to žádali od roku 1575 bez-
úspěšně již několikrát. Císař Rudolf
II. však s odpovědí české stavovské
opozici stále váhal.
Matyáš v této situaci přistoupil k
vojenské akci: s početným vojskem
vstoupil do Čech a postupoval k
Praze. V první polovině června
1608 zřídil svůj hlavní stan ve vsi
Dubeč u Prahy a vybudoval velký
vojenský tábor mezi Malešicemi,
Štěrboholy a Dolními Měcholupy.
Tábor prý byl rozlehlý jako Staré a
Nové Město pražské dohromady.
Do Prahy se však Matyáš vzhledem
k válečnému stavu neodvážil
vstoupit, ač byl od ní na dohled, a
neučinil tak ani po podepsání
Libeňského míru. Po celou dobu se
neustále vyjednávalo a poslové
obou stran jezdili nepřetržitě mezi
Dubčí a Prahou.
Závěrečná fáze jednání se odehrála
ve dnech 23. až 25.června 1608 na
zámku v Libni, který tehdy patřil
šlechtičně Elišce Hofmannové z

Grünbühlu. Jednání se ovšem nez-
účastnil ani jeden ze znesvářených
bratrů, nýbrž jejich zástupci. Podle
dohody, podepsané 25.června,
Matyášovi připadly Uhry, Horní a
Dolní Rakousko a Morava. Rudolf
II. si kromě příslušných titulů pone-
chal vládu v Čechách, Slezsku a
obou Lužicích. Matyášovi se tedy
nepodařil původní záměr, totiž zba-
vit Rudolfa vlády ve všech zemích
monarchie. Přesto však znamenal
Libeňský mír jeho velké vítězství.
Evangeličtí čeští stavové využili
složité situace, do níž se císař
Rudolf II. dostal, a roku následující-
ho (1609) si na něm vynutili vydání
Majestátu na náboženské svobody.
Jím byla na základě České konfese
zaručena náboženská svoboda i
poddaným. Rovněž vyloučení Jed-
noty bratrské z náboženských svo-
bod bylo zrušeno. K ochraně své
víry dostali evangelíci právo volit si
30členný sbor ochránců-defenzorů.
Dále si udrželi utrakvistickou kon-
zistoř a univerzitu. Po porážce sta-
vovského povstání ovšem císař
Ferdinand II. roku 1620 platnost
Majestátu zrušil..
Výstavu na zámku v Libni připravil
Vojenský historický ústav v Praze s
Městskou částí Praha 8. Publikaci s
mnoha zajímavými dobovými vy-
obrazeními zpracoval Ladislav
Čepička podle knihy Josefa Janáčka
- Rudolf II. a jeho doba (z roku
1987).
Jediná výhrada: k tématu existuje
bohatá odborná literatura. Do-
mnívám se, že měla být aspoň zčás-
ti využita a nemělo se zůstat jen u
výtahu z jediné knihy.

Michal Flegl

Libeňský mír z roku 1608

Já jsem byl proti tomu, abychom se
odtamtud stahovali. Stalo se právě
to, čeho jsem se bál: Gaza se stala
teroristickou základnou Íránu. Ne-
myslím si, že bychom se měli do
Gazy vrátit a trvale ji obsadit. Na
druhé straně nesmíme stejnou chy-
bu opakovat znovu například, tím
že  vyklidíme Golany, které ovláda-
jí Tel Aviv a Ben Gurionovo letiště,
nebo polovinu Jeruzaléma. 

* Co bude v pásmu Gazy po Ha-
másu?
Velká část palestinského národa a
arabského světa dobře ví, co je
Hamás zač. Mnozí tajně doufají -
někteří se s tím dokonce ani moc
netají -, že tohle střetnutí vyhraje-
me. O tom se málo muví, ale Ha-
más využívá současnou krizi k lik-
vidaci politických protivníků. Mno-
ha Arabům je jasné, že Hamás je
dnes i jejich nepřítelem a nepříte-
lem míru. 

* Jaký je váš vztah k Obamovi a
především k jeho budoucí ministry-
ni zahraničí Hillary Clintonové,
která se už před deseti lety vyslo-
vovala pro palestinský stát?
Pokud budu zvolen, budu rád spo-
lupracovat s novým presidentem
USA i s jeho ministryní zahraničí
Hillary Clintonovou. Myslím, že
oba v minulých letech vyslovili dů-
ležité věci, kterým je radno naslou-
chat.

* Neovlivňuje válka v Gaze voleb-
ní boj ve váš neprospěch?
Volby máme různé, Izrael však má-
me jen jeden. Tuto válku musí
Izrael vyhrát. Pokud by se nepoda-
řilo provést volby tak, jak byly
naplánovány, znamenalo by to, že
teroristé mohou izraelskou demo-
kracii učinit svým rukojmím. 
© Johannes Gerloff, 

Křesťanský mediální svaz KEP
15.01.09

přeložil Pavel Mareš
www.israelnetz.com
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Mezi vojenskou kampaní 
v Gaze a volbami



Dokončení z minulého čísla
O osudu zvířat hospodářských a ve-
getariánství píše Pitter následující:
Často slýchávám, jak křesťané omlouva-
jí své masojedství slovy: »Ale vždyť Bib-
le, ani Pán Ježíš nezakazují nám jísti
masa! Ba dokonce evangelium samo vy-
práví, že Pán Ježíš jedl s učedníky be-
ránka a ryby a o jídle se vyjádřil, že "ne
to, což vchází v ústa, poskvrňuje člově-
ka, ale což z úst pochází, toť poskvrňuje
člověka."« (Mt 15, 11). 
Je zajímavé, že tito lidé, tolik lpící na bib-
lické liteře, trvají právě na věcech, které
se hodí k omluvě jejich libůstek, v tomto
případě poživačnosti masa, které v Pís-
mě je vlastně jen čistě vnějším obrazem
pro hodnoty vnitřní. Proč nelpí s touže
houževnatostí na ostatních příkazech bi-
blických, poukazujících na způsob živo-
ta, jehož je Kristus vzorem? Pročpak ti,
kteří tak horlivě dovolávají se Ježíše jen
proto, aby se nemuseli zříci svého oblí-
beného masa nebo sklenky piva či vína,
proč nevezmou si ho za příklad i v otáz-
ce svých příjmů a bytových poměrů? To
by se jim ovšem špatně hodilo...
Samotné pojídání masa z náboženského

hlediska by ovšem nebylo ještě nic zá-
vadného, ale tomuto pojídání předchází
něco, co právě je z hlediska náboženské-
ho a mravního hříchem a těžkým provi-
něním: je to vražda, zabití nevinného
tvora. Je to zločin proti lásce. Nezabíjím-
-li tvorů sám, dávám je pro sebe zabíjeti
jinými, najímám na ně vrahy, a to je zlo-
čin ještě horší.
Avšak i to činí mne spoluviníkem na
strašlivém týrání a vraždění jatečném,
byť bych i sám masa nepojídal, jestliže
ničeho nečiním proti tomu, aby tento
barbarský zhoubný zvyk vymizel! I
svou netečností béřu podíl na tom, že
lidstvo hubením zvířat hubí samo sebe.
Moje poznání ukládá mi i odpovědnost a
úkol. Vegetarism neznamená jen nejíst
masa, být abstinentem a nekuřákem.
Vegetarism, toť neustálý boj a úsilí o
vyšší mravní a sociální život! Vegeta-
rism je přirozený důsledek správně chá-
paného a prožívaného náboženství,
vegetarism - toť poslání vysloveně křes-
ťanské. 
Člověk zhostivší se pověry masojedství,
osvobozený od kletby alkoholismu, ku-
řáctví a jiných mravních a společen-

ských zel, schopen bude i hlubšího živo-
ta náboženského a jemné vlivy vyšších
duchovních oblastí naleznou k němu
přístup. Bude schopen lépe ovládati svo-
ji nižší tělesnost a Kristus, ten živý
Kristus, vstoupí do jeho srdce a naplní
Svatým duchem lásky celý svět...
Nechceme jísti zvířecích mrtvol a jich
tuků.
Nechceme býti příčinou jich útrap a
smrti!
Nechceme ničiti ducha svého ni zdraví
…

Jan Čejka
Pozn.: Otištěno s laskavým svole-
ním pana Alexeje Bezděka, vnuka
významného lékaře MUDr. Ctibora
Bezděka, s kterým Přemysl Pitter
úzce spolupracoval a s nímž v roce
1929 stál při založení Českosloven-
ského vegetářského klubu. Doktor
Bezděk se velkou měrou zasloužil o
propagaci vegetariánství v předvá-
lečném Československu; spolu s
Přemyslem Pitterem vydal v roce
1928 knížku "Vegetarism pro a pro-
ti", z níž je shora uvedený oddíl pře-
vzat. 
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Vzpomínka na Přemysla Pittera

V sobotu 29. 11. 2008 jsme se, jak
bylo v tomto listu oznámeno, sešli k
přednášce a rozhovoru o současném
obraze protireformace v českých
zemích, jak ho před nás staví dnes
uznávaní a hojně vydávaní histori-
kové a jejich popularizátoři. Naším
přednášejícím hostem byl mladý
historik PhDr Petr Šafařík. Upozo-
rnil nás na sebe článkem v Literár-
ních novinách z r. 2007 č. 38, nesou-
cím název „Jezoviti redivivi", zabý-
vajícím se touto tematikou.
Sešlo se nás hrstka. Snad proto, že
jsme se sešli téměř v adventu, kdy už
jeho nervozita účinně působila a
poutala pozornost jinam. Také je nás
vlastně jenom hrstka, což nás mrzí,
ale neubírá nám to na vědomí závaž-
nosti toho, čím se zabýváme, a tak i
toto maličké shromáždění, soudíme,
zaslouží, aby se o něm psalo a četlo.
To, co pan Šafařík pověděl, bylo
tiché a klidné, jasně však ukázalo, na
zvrat, který u nás při líčení doby
protireformace, poměrně dlouhého
a závažného období české historie,
nastal. O podněcovatelích, duchov-
ních otcích a hlavních osobách toho-
to úsilí, jezuitech, kdysi napsal uzná-
vaný mluvčí českého národa Karel
Havlíček Borovský: „Českých kní-
žek hubitelé lití, plesnivina, moli,
Jezoviti." Tito jezuité jsou dnes (viz
na příklad dokumentární film O. N.
Schmidta) líčeni jako andělé spásy. 
A ovšem nejen knížek jsou to hubi-
telé lití, nad utrpením národa spíná
ruce a srdce se mu dojetím chvěje i
odpůrce Masarykova pojetí českých
dějin, které k reformaci obdivně
vzhlíží, historik Josef Pekař. Zaníce-
ně věřící katolík, básník Julius Zeyer,
se soucitnou účastí a obdivem za-
chytil v jedné své básni v tomto
časopise před časem uveřejněné, jak
se projevilo protireformační násilí v
našem městě Lysé nad Labem. Aby
donutili ty, kteří odmítali stát se ka-
tolíky, k přestupu, povolali do města
oddíl dragounů. Ti měli být ubyto-
váni v jednotlivých domech těch
nepoddajných tak dlouho, dokud
své vyznání víry nezmění. Když se
však lyští občané o chystaném plánu
dověděli, před příchodem vojáků z

valné většiny svá obydlí zapálili a
před chystaným utrpením a snad
vynuceným odpadnutím uprchli do
ciziny. Takových případů bylo po
Čechách více. Kdo neuprchli, co
zažívali! Chcete-li vědět více, čtěte
knihu vzniklou v tomto údobí, kdy
jsou tyto zážitky ještě živé. Nese
jméno „Historie o těžkých protiven-
stvích církve české." Jejím autorem či
spoluautorem je J. A. Komenský. 
O těchto hrozných událostech se
však pan Šafařík příliš nešířil. Před-
pokládal že jsou obecně známé.
Bývají omlouvány všeobecnou suro-
vostí doby, ve které se udály. Ale i v
té době budily úžas a odpor. Více
pan Šafařík poukázal na to, jak v
současném obraze protireformace se
chudě, či v podstatě vůbec ne, či
zkresleně líčí, proti čemu a proti
komu vlastně ono úsilí protirefor-
mace směřovalo, co tato potlačova-
ná a likvidovaná reformace chtěla
reformovat. Jezuité, hlavní iniciátoři
a nositelé protireformace, jsou líčeni
jako ušlechtilí vzdělanci a moudří
duchovní vůdcové, Habsburkové,
kteří pod jejich návodem nelítostně
rozhodují o osudech tisíců a celého
národa, jako rozhodní a prozíraví
vládcové,. Ti pak, proti kterým se
toto úsilí obrací, jsou hrubí a nevzdě-
laní, zmatení bludaři, heretici plní
zmatených představ a bludů, ze kte-
rých je třeba je osvobodit. Pálené
knihy jsou prý ponejvíce bezcenné
škváry, čarodějnické bludy zatem-
ňující mysl a pěstující temné pověry.
Jakoby zapomenuto zůstává, že ti,
kteří usilovali o reformaci a prová-
děli ji, usilovali o novou, čistou
zbožnost, hlubší a opravdovější, že
to byli i mezi těmi nejprostšími z
nich lidé znali Bible, určitého vzdě-
lání a jasného myšlení, že knihy,
které byly páleny, byly knihy vysoké
úrovně, ke kterým dodnes vzhlíží-
me a z jejichž hloubek čerpáme, že
jejich představitel J. A. Komenský
byl a je dosud zván učitelem národů,
který se učitelem vlastního národa
nestal jen proto, že ho z něho násilně
vyhnali, který by měl při dnešních
snahách o řešení světových krizí být
slyšen i vzhledem k tomu, že jeho

hlavní spis nese název “Náprava
věcí lidských“.
To je, jak z přednášky vyplynulo a
jak jsme o tom přesvědčeni, veliké
zkreslení, které dnes v obraze proti-
reformace u nás lid nejrůznějším
způsobem, žel i v některých učebni-
cích našich dětí, mate a nám všem,
včetně katolíků, škodí. Ve množství
knih, filmových, televizních a roz-
hlasových pořadů takto neblaze
působících, bych rád upozornil na
dvě knihy, které pravdivě tu dobu
protireformace přece jen v poslední
době zachytily. Jsou to dvě knihy dr.
Jana Fialy: „Hrozné doby protirefor-
mace" a „Temno, doba Koniášova".
Záslužně je vydalo v roce 1997
nakladatelství Eman. Jsou prováze-
ny udivujícím mlčením. Není zřejmě
co namítat a tu je, věru, lepší mlčet.

Dalibor Molnár

Současný obraz protireformace v českých zemích

ke 33. výročí jeho úmrtí (Curych, 15. února 1976)
občanů. Těžko se divit nespokoje-
nosti jedněch i druhých. Všem se zdá,
že nemají nikde zastání. Ministerstva
školství, sportu, kultury i rozvoje,
krajské vlády mají role (až na někte-
ré drobné snahy) nezorané. Vyjít
vstříc zoufalým občanům obou tábo-
rů bude čím dál těžší. Prodlení se
nám vymstí v každém směru. Bude
nás to stát mnohem více, a to nejen
financí. 
3. Nepadlo ani slovo o tom, že vážně
selhala naše většinová společnost v
dalších, konkrétních případech. Pokud jde o vztah k výrazným men-
šinám, dvacet let nebyla schopna žádná naše reprezentace dořešit
narovnání mezi církvemi a státem. Právě v uplynulém roce bylo opět
potvrzeno, že napříč politickými stranami se naši zastupitelé bojí
potřebného řešení jak atheista kříže. Nenormální stav trvá. Trpělivost
je pravda křesťanská ctnost; možná se již ale zvrtla v resignaci. Sotva
to prospívá i našemu hospodaření a hospodářství.
4. Nebyly zmíněny hroutící se tradiční výroby, pokládané za rodinné
stříbro. Pravda, již zašlé, to nám snad ekonomové dokáží vysvětlit. Co
však scházelo nejen v případě skláren a sirkáren, byl pouhý lidský
zájem o zaměstnance. Nepovědělo se ani: „Máte to moc těžké, je nám
to opravdu líto, nedaří se nám Vám pomoci." Podobně v době krize
psával v předtištěných dopisech postiženým TGM. Avšak naši zastu-
pitelé mohli učinit to málo, co měli: aby zaměstnanci při vypořádání
podniků dostávali ze zákona přednost před jinými věřiteli a byly jim
tak vyplaceny alespoň ušlé, nevyplacené mzdy.
5. Často se oháníme daňovými poplatníky, jimiž jsme. Máme tam své
želízko? Do nebe volající je většinový podíl státu v ČEZu. Na vlastní
uši jsem na semináři v Daňkovicích slyšel ministra Bursíka, že stát
prodá své akcie, aby mohl zaplatit část schodku v rozpočtu. Dnes je
snad rád, že se tak nestalo. Stálý příjem pro stát z akcií je, zdá se,
výhodnější. Ovšem otřesné je, že stát dopustí v roce 2009 zdražení cen
energií o více než 10 % a něco takového nezamezí. Nejde jen o to, že
se zdražuje, i kdyby ceny ve světě klesaly, ale především proto, že
ČEZ má mnohamiliardové zisky, podnikatelsky expanduje, a občané
se na zisku nepodílejí, byť státní investice do elektráren byly enorm-
ní a mimořádný zisk přinášejí. Těžko pak budeme hrdí na atomové
elektrárny a jejich kormidelníky, když v ceně energie se to neprojeví,
byť stát je většinovým vlastníkem. 
6. Neslyšeli jsme kritického slova o hráčích světového byznysu, kteří
otevřeli stavidla světové krize. Protáčeli miliardy, které mizely v pyra-
midě, v níž už pokladu není, jen vír manka, strhávající druhé. Ani
slovo o tunelech nesrovnatelných s našimi z drobné privatizace. O
zodpovědnosti profesionálů, kapitánů bank a nezměrných prostřed-
cích státu, napumpovaných do privátních firem, které údajně oproti
státu umějí lépe hospodařit.
Nakonec co určitě scházelo, bylo lidské slovo, jež by potěšilo laika,
který se diví. Co by nezaskřípalo falší či vypočítaným efektem; otev-
řeně se dotklo problémů, pojmenovalo je, přiznalo zklamání či bez-
radnost. Vše by bylo lepší než mlčení.

Jan Kašper

Nač pan prezident zapomněl
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O půstu v životě Božího lidu Staré
smlouvy víme z Písma. Jako snad
u všeho, co se příliš institucionali-
zuje, v průběhu času se z něho
začal vytrácet smysl. Ježíš zdůraz-
ňuje jiné hodnoty, postní praxe
ustupuje do pozadí, avšak on sám,
individuálně, mimo jakákoli pra-
vidla, absolvoval dlouhý 40denní
půst v odloučení na poušti, během
něhož byl pokoušen od ďábla.
Můžeme se jen dohadovat, zda byl
jeho půst především příčinou
pokušení či zdrojem síly pokušení
nepodlehnout. Avšak při těchto
úvahách stejně skončíme u toho,
že vztah Ježíšova plného lidství a
plného božství leží mimo náš
rozum.
Postní praxe jednotlivých křesťan-
ských církví není stejná. A jde jed-
nak o to, kdy se postit, tak i o to, co
půst znamená, čeho se člověk bě-
hem něho zříká. Římskokatolická
církev drží jako postní den v týd-
nu pátek a před Velikonocemi čty-
řicetidenní postní období, které
začíná na Popeleční středu, což je
46 dní před svátkem Ježíšova 
vzkříšení; nepočítá se totiž do

něho 6 postních nedělí. V tradič-
ním pojetí přitom jde o zdržování
se určitých pokrmů, případně o
sexuální zdrženlivost. - Periodicky
držený půst v životě protestant-
ských církví ustoupil hodně do
pozadí. Reformace se nestaví proti
půstu jako takovému (jak si někte-
ří členové církví vycházejících z
reformace myslí), avšak před for-
mou zdůrazňuje jeho obsah, vnitř-
ní smysl. Střídmost by se měla stát
součástí celého křesťanova života.
Přesto však reformační vyznání
podporují i půsty pro určitá obdo-
bí, a to jak pro církevní společen-
ství, tak i pro jednotlivce. A tako-
vým obdobím je i oněch necelých
sedm týdnů před Velikonocemi.
Postní újma od jídla kromě jiného
je připomenutím, že Boží dary,
potřebné pro život, nejsou jen pro
mne, nýbrž mají být sdíleny s dru-
hými lidmi. Je jich dostatek pro
naše potřeby, avšak nejsou k tomu,
aby se jimi plýtvalo či aby byly
zneužívány či nadužívány. Půst
tak orientuje lidskou mysl od
vlastního "já" k druhým lidem a k
celému stvoření. Jako takový je

nesmírně užitečný a potřebný, i
když jeho konkrétní forma může
být hodně rozmanitá. 
Ještě na počátku minulého století
naprostá většina obyvatelstva pra-
covala v zemědělství, tedy jejich
ekonomická činnost se týkala
opatřování potravy. Dnes je situa-
ce zcela jiná. Aniž by ji potraviny
ztrácely, více než dříve si uvědo-
muje vzácnost dalších komodit
(tedy Božích darů), především
volné energie. Úvahy o půstu a
postní praxi se tak přirozeně rozši-
řují na další potřeby k životu, pře-
devším na energii. A tak, když se v
postním období budeme chtít více
zaměřit vzhůru a přitom si uvědo-
mit, že nám opravdu stačí méně,
že nemusíme svůj pozemský
domov tak ruinovat svými nároky
a požadavky, soustřeďme se v
nemalé míře na energii, jejíž ros-
toucí spotřeba není dobrým svě-
dectvím o nás a našem způsobu
života. A přitom nejde jen o koneč-
nou spotřebu v našich domácnos-
tech, ale i o spotřebu při výrobě
předmětů, které si pořizujeme, a

Půst dnes
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Bohoslužby
Před padesáti lety dopsal jimramov-
ský rodák Rudolf Šedý „Paměti ze
vzpomínek starcových". Věnoval je
sboru naší církve v Jimramově, v
němž se v roce 1873 narodil, „byl ve
víře otců vychován" a v roce 1970
zemřel. Vyšly v nakladatelství
EMAN pod názvem „Paměti pana
vikáře Šedého" s předmluvou Jana
Trusiny, součinností rodiny Kad-
lecových. která rukopis, zachovaný
v několika strojopisech, vypátrala,
opsala a připravila do tisku.
Hana Kolbe ze zachovaných fotogra-
fií, které doprovázejí celou knihu, a 
z rukopisu, v němž Rudolf Šedý lapi-
dárně vyjádřil, proč své vzpomínky
sepsal, vytvořila nevšední vazbu.
Kniha je i na pohled krásná.
Nad jiné je cenná svým širokým
záběrem. Překračuje úzký osobní
rámec při líčení let, v nichž vyrůstal,
chodil do evangelické jimramovské
školy, učil se kovářem a vyučil se
knihařem, cestoval po Švýcarsku,
Francii, Holandsku i Anglii, působil
jako zaměstnanec „Britické" biblické
společnosti, prošel misijní školou a
nakonec působil čtyřicet let jako
vikář Českobratrské církve evange-
lické. Zvlášť cenné jsou jeho vzpo-
mínky na cesty po Ukrajině a na
Krym, kam z pověření Kostnické
jednoty jel spolu s dalšími v době
hladomoru 1922 – 1923 a odkud z
postižených oblastí přivezl děti, o
které se pak opět spolu s dalšími sta-
ral. Pro dějiny naší církve je cenná
též kapitola, v níž Rudolf Šedý líčí
měsíce a léta po mnichovském dik-
tátu, kdy oblast severní Moravy, v
níž působil (Hrabová, Zábřeh), se
stala součástí Velkoněmecké říše.
Též svědectví o posledních měsících
války i o působení německých fará-
řů sotva kde jinde najdeme.
Kniha vzpomínek pana vikáře Šedé-
ho je další v řadě vzpomínkových
knih, které vydal Tomáš Trusina.
Vzpomínky Antonína Balabána,
skromněji vybavené, ale neméně
čtivé, jako první vydaly svědectví o
letech a činnosti, o nichž se v širší
veřejnosti nemluvilo a ani nevědělo.

Historie sboru v Horních Duben-
kách; důkladné zpracování dějin
sboru a obce Proseče je nyní doplně-
no širokým záběrem činnosti vikáře
Šedého zejména na severní Moravě.
Místně i časově se stýká s dětskými
vzpomínkami Elišky Vlasákové na
pobyty v sociálních ústavech církve,
vydanými pod názvem „Jako sen" a
doplněnými zprávou o sociální čin-
nosti naší církve v ústavech pro děti
a staré lidi v Sobotíně a Myslibo-
řicích. Líčení cest na Ukrajinu a na
Krym stojí v těsném sousedství
nevšedního svědectví Marie Stry-
jové, vydaného v povídkách pod
názvem „Mlč!".
Všechny tyto knihy nejsou jen vzpo-
mínkami a vypsáním vlastního
běhu života pisatelů. Je v nich hledá-
ní vlastní cesty, svědectví o širším
sborovém společenství, zamyšlení
nad obecnými událostmi a nad
dobou. v níž žili. Je tu zachycena his-
torie našich sborů, ale též obcí, kraje
a doby, v nichž pisatelé žili a působi-
li. Jsou částí regionální historie. Proč
ta je dnes tak důležitá?
Jaroslav Šimsa v jednom dopise z
dvacátých let minulého století se
zamýšlel nad tím, jak první světová
válka porušila u lidí smysl pro histo-
rii. Uvažoval o tom, že název časopi-
su „Přítomnost", který začal vydávat
Ferdinand Peroutka, byl pro svou
dobu příznačný. Přítomnost – ta
zajímala a poutala! Právě jako dnes.
Mladá fronta DNES! Co je dnes
nového, to je důležité! O minulosti
se mluví v duchu jalového antiko-
munismu, vše se jeví v jakési pokři-
vené podobě, i ta přítomnost a
budoucnost.
Jak jiné jsou vzpomínky pana vikáře
Šedého! Jak rád se do minulosti vra-
cel, s jakou láskou vzpomíná na lidi,
s nimiž žil a spolupracoval. Uvě-
domujeme si, jak jsme poznamenáni
dobou, v níž se soudí, že co bylo,
bylo špatné, jak v nás vězí ta různá
„odhalení", odsuzování lidí, kteří
byli dříve ctěni (za všechny jmenuj-
me prezidenty Beneše a Masaryka),
a jak z toho vyplývá skoro jako nut-

nost najít na druhých něco špatného.
Dokonce máme na to nyní zřízen i
„vědecký" ústav!
Vybřednout, vyjít z toho zhoubného
anti- zpravodajství o krádežích a
vraždách, které zachvacuje zejména
televizní vysílání a které se lehce
demonstruje na obecných událos-
tech, nám pomůže jedině regionální
historie. V ní je totiž patrné, že důle-
žitější než to špatné, co se děje, jsou
ti lidé, kteří pracují, pracovali a usi-
lovali o to dobré. Až budete pročítat
paměti pana vikáře Šedého, všimně-
te si, kolik pozornosti věnuje tomu,
co se podařilo, co bylo a je dobré.
Přitom nelakuje na růžovo. Výslov-
ně na konci knihy zmiňuje své
chyby a nedostatky, ale skládá je u
nohou Toho, který je může odpustit
a napravit. Minulost, připomínka
minulosti mu byla pomocí v jeho
snažení a jeho práci.
T. G. Masaryk nejednou odsoudil
plané oslavování minulosti, třebaže
se historií a osobnostmi, které ji for-
moval, nad jiné zabýval. Studoval
minulost a ukazoval, jak a na co v
minulosti máme a můžeme navazo-
vat. Snažil se zdolat rozkladnou čin-
nost moderních skeptiků, nevěrců,
materialistů a anarchistů, varoval
před historismem, „slabošskou
modloslužbou před oltářem minu-
losti," ale vysoko vyzdvihoval vý-
znam tradice. Nad jiné je nutno, aby
o minulosti hovořili otcové se svými
syny. Historii chápal jako stálý roz-
hovor odcházejícího pokolení s těmi,
kdo přicházejí. Měl rád obraz předá-
vání pochodně, jak jej znal za zaha-
jování olympijských her. Předat
pochodeň pravdy a lásky do rukou
těch, kdo přicházejí! V tomto smyslu
je třeba číst knihu vzpomínek pana
vikáře Šedého. Jako povzbuzení a
výzvu k následování.
Kéž kniha najde čtenáře, kterým
četba o minulosti otevře oči pro to,
co je nad jiné potřebí v budoucnosti.
Kéž se četba knihy stane rozhovo-
rem otců se syny a minulost ukaza-
telem cesty do budoucnosti!

Milena Šimsová
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Č. 1
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

Další v řadě Inzerce
BRNĚNSKÝ SENIORÁT

Českobratrská církev evangelická
BOSKOVICE, Ne 9.30
Hybešova 1446/9, f Marek Zikmund
BRNO –HUSOVICE, Ne 9.00
Netušilova 720/26, f Štěpán Hájek
BRNO – ŽIDENICE, Ne 9.00
Konečného 6/8, f Pavel Kašpar
BRNO I, Ne 8.30 a 10.00 (červenec-
srpen 9.00)
Opletalova 600/6, f Jiří Gruber, f Olga
Tydlitátová
BRNO II, Ne 9.00
Lidická 719/79, f Jaroslav Vítek , f Jiří
Malý
BŘECLAV, Ne 10.00
U potoka 383/34, f Daniel Blažek
DAMBOŘICE, Ne 9.00
Dambořice 73, f Jana Gruberová
HERŠPICE, Ne 9.30
Heršpice č.117, f Jarmila Řezníčková
HRABĚTICE, Ne a c 9.00
Šanovská 304, a Ondřej Titěra
HUSTOPEČE U BRNA, Ne 10.00
Masarykovo nám.390/4, a Marián
Šusták
KLOBOUKY U BRNA, Ne 9.30
Brněnská 218/30, f Luděk Korpa
MIROSLAV, Ne 8.30, 19.00
Husova 44, f Ondřej Titěra
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, Ne 9.00 (c 13.30)
Svitavská 961/40, f Alois Němec
NIKOLČICE, Ne 8.15
Nikolčice č.70, a Marian Šusták
OLEŠNICE NA MORAVĚ, Ne 9.00
Rovečínská 131, f Olga Smrčková
PROSETÍN U BYSTŘICE NAD PERNŠTEJ-
NEM, Ne 9.30
Prosetín u Bystřice nad Pernštejnem
č.44, f Jaroslav Coufal
ROVEČNÉ, Ne 9.30 
Rovečné č.174, f Ondřej Ruml
SILŮVKY U BRNA, Ne 8.30
Kopaninky 184, f Martina Kadlecová
SVITAVY, Ne 9.30
Poličská 3, f Josef Valenta
VANOVICE, Ne 9.00
Vanovice č. 60, f Pavel Freitinger, 
f Lenka Freitingerová
VESELÍ, Ne 9.00
Veselí č.21,  f Jan Keller
ZNOJMO, Ne 10.00
Rudoleckého 928/15, f Jana Špina-
rová

Církev bratrská
BRNO-BETANIE, Ne 10.30
Ostrá 14, Pavel Lukáš
BRNO – KOUNICOVA, Ne 9.00
Kounicova 15, Jan Asszonyi
BRNO – KRÁLOVOPOLSKÁ, Ne 10.00
Královopolská 810/74, Jiří Lukl
KYJOV, Ne 9.30
Urbanova 716, Jan Asszonyi
LETOVICE, Ne 9.00
Okružní 13, Zbigniew Lipus
OLOMOUC, Ne 10.00
Mariánská 3, David Beňa
PROSTĚJOV, Ne 9.00
Šárka 10a, Ernest Welszar
TŘEBÍČ, Ne 9.30
Kpt. Jaroše 638/7, Roman Neumann

Evangelická církev metodistická
BRNO – BYSTRC, Archa, Ne 9.00
Lýskova ul. , k Jana Křížová
BLANSKO, Ne 11.00
Masarykova 13, k Jana Křížová
MIKULOV, DDM, Ne 8.30
Vrchlického 11, f Michal Kostka
VALTICE, Ne 10.00
Příční 31, f Michal Kostka
NOVÝ PŘEROV, Ne 15.00 (střídavě s
Drnholcem)
Nový Přerov 15, f Michal Kostka
DRNHOLEC, Ne 15.00 (střídavě s No-
vým Přerovem)
Tyršova 8, f Michal Kostka
ZNOJMO, Ne 9.30
Chelčického 2, k Miroslav Čížek

Bratrská jednota baptistů
BRNO, Ne 9.00
Smetanova 20, k Pavel Coufal
BLANSKO, Ne 9.00 
Svatopluka Čecha, k Michal Petratur
OLOMOUC, Ne 9.30 
Klub Sidia, tř.Kosmonautů, k Petr
Coufal
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to často stále na kratší a kratší
dobu, a třeba i zbytečně, neboť je
nepotřebujeme. Když čtu o nátla-
ku na majitele aut, aby stará
nahrazovali novými, vzpomenu si
na souseda z dětství, který svou
Pragu Alfu užíval téměř padesát
let. Že stará auta jsou neekologic-
ká? To bohatě vykompenzoval
tím, že nikdy nejezdil zbytečně.
Když ovšem někdo v širokém
okolí potřeboval nějak autem

pomoci, třeba odvézt do nemocni-
ce či převézt přiměřený náklad,
nikdy neodmítl. 
Současný stav naší, evropské i svě-
tové ekonomiky motivuje k ome-
zování. Ukazuje se, že naše nároč-
nost a nestřídmost znamená sle-
pou uličku (či spíš třídu, "ave-
nue"). A abychom se ohlédli k tra-
dičnímu pojetí půstu, pozname-
nejme, že vzhledem k zatížení
země značná konzumace masa

takovou nestřídmostí je. Postní
období je vhodnou příležitostí
místo péče o opatřování hmotných
statků a jejich užívání věnovat čas
a prostor v našich myslích úva-
hám o tom, jak by udržitelná eko-
nomika - ekonomika mezilidského
sdílení a ohleduplnosti vůči bu-
doucím generacím - mohla vypa-
dat a co jako křesťané pro její pro-
sazení můžeme udělat. 

Jiří Nečas

Půst dnes

Z ekumeny

Návštěvníci Telče, města UNE-
SCO, budou mít v tomto roce
mimořádnou příležitost zhléd-
nout Dolnorakouskou zemskou
výstavu „Rakousko a Česko v
srdci Evropy" ve městech Horn,
Raabs a Telč (duben – říjen 2009)
s různými doprovodnými akce-
mi.
FS ČCE v Telči upozorňuje
všechny zájemce, jimž může
poskytnout ve svém sborovém
domě ubytování, že je výhodné
se přihlásit včas (některé letní
termíny jsou již dnes obsazeny).

dr. Petr Melmuk
farář telčského sboru

„Rozlišujeme sprostou lež, lež z nouze a statistiku." –
Vůči uvedenému rčení se ohrazuje církevní statistič-
ka Lynda Barleyová v rozhovoru v britském angli-
kánském týdeníku The Church Times ze 7. listopadu
2008. Takto lze podle ní shodit i řadu jiných věcí.
Statistika sama, pokud je provedena profesionálně,
nelže, jde hlavně o to, jak je prezentována a vykládá-
na.
Nejvíce Barleyovou před časem rozhněvala předpo-
věď, podle níž aktivní muslimové v Británii brzy pře-
číslí aktivní křesťany. Běželo podle ní o statistiku
hrubě nepravdivou, mizernou, nicméně mediálně
vděčnou. 
Na kritizovaný statistický údaj si snad vzpomenou
diváci při scéně z francouzského filmu Mezi zdmi

(ověnčeného Zlatou palmou z festivalu v Cannes):
Učitel se snaží žákům gymnázia na pařížském před-
městí vysvětlit význam slova „šťavnatý (SUCCU-
LENT)" pomocí věty: „Bill pojídá šťavnatý hambur-
ger." Žáci reagují otázkou, proč místo jména „Bill"
nepoužije raději nějaké jméno „normální" – třeba
Mohamed, Sulejman apod. Ve filmu hrají vesměs
naturščici (neherci), scéna je nepochybně vzata ze
života. 
Pokud se takto emotivně výrazné výjevy dostanou
do uměleckého díla, je to na Zlatou palmu. Pokud
však poznamenají práci statistiků, znamená to pro-
hřešek proti zásadě nestrannosti, objektivity.

František Schilla

Život, statistika, média

Delegáti bílé a černé pleti Refor-
mované církve Jižní Afriky se poprvé
zúčastnili společného Generálního
synodu. Cirkev, která kdysi obhajova-
la apartheid a podporovala teologické
ospravedlňování rasové separace,
kvůli čemuž byla vyloučena z mnoha
mezinárodních ekumenických orga-
nizací, završila proces sjednocení čer-
nošských a bělošských církevních
sborů.  
Generální synod se konal v městečku
Potchefstroom asi 150 kilometrů od
Johannesburgu ve dnech 4. – 14. led-
na. I když většina mluvčích na shro-
máždění byla bílých a pouze přibliž-
ně 20 z 240 delegátů zastupovalo čer-
nou část církve, většina černošských
cirkevních sborů poslala na setkání
své delegáty. V současnosti je mini-
málně v jednom z distriktů církve
menšina bílých sborů. Církev vyrost-
la z holandské reformované tradice. V
únoru oslaví 150. výročí svého založe-
ní v Jižní Africe.

Johannesburg – ENI


