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DRAMA V PODOBENSTVÍ
Po velikých ztrátách (majetko-
vých i prestižních) na své straně
nakonec Pán vinice řeší tuto kau-
zu podle očekávání. Zlo je poraže-
no, Dobro vítězí….
Brutální naivita nájemců, ale také
téměř nekonečná shovívavost pá-
na vinice málem rozvrátí naše
představy o spravedlnosti a prá-
vu. 
A přitom - říkají komentáře - obojí

bylo celkem dobře možné a mohlo
se stát. Což nebyli (a nejsou)
mnozí, kteří pod hesly osvobození
a svržení vlády zlých cizáků a vel-
kostatkářů se uchylují k prakti-
kám vražedných ataků na zástup-
ce moci a práva? Kterým vyhovu-
je konečné řešení, k němuž jdou
krok za krokem špatnou cestou?
A což není ten, z jehož dobroty,
trpělivosti, dlouhoshovívání svět
jmenovaných přetrvává a „má na-
vrch", ačkoli on z toho má ztrátu,
jeho očekávání je zklamáno a defi-
cit jeho majetku i živé síly stále
narůstá? 
1. Podobenství je tu, abychom si
připomněli toho, kdo je vypráví a
jeho podobnost synu, včetně jeho
údělu.
2. Toho, kdo je trpělivý a čeká
změnu, až nás to bolí a děláme mu
naschvály a programově boříme
jeho pravidla a dobré záměry.
3. Že dlouho vedle sebe mohou
být evidentní zlo (stále víc prokla-
mované jako dobro) a dobro, které
trpí škodu.

4. Že není ani jednoho z nás, kdo
by v podobném smyslu nejednal
ze své přirozenosti vůči Bohu i
bližnímu jako ti nájemníci.
5. Že špatné chování k majiteli jde
ruku v ruce s neurvalým přístu-
pem i k majetku, vinici: nájemci
hospodařili špatně a klidně může-
me předpokládat, že se vinice
jejich vinou proměňovala v pusti-
nu…. A ten vztah k vinici se pře-
nesl i do vztahu k pánu vinice.
Pokud se chovám podobně, pak
mi každá připomínka Hospodi-
novy lásky a péče může připadat
jako projev nepřátelství, jeho
vyslanci mi budou nepříjemní a
bude se mi zdát, že mě ohrožují.
Až i hospodářova syna vyvleču
ven a zabiju, a to nejen jednou, ale
znovu a znovu opakovaným hří-
chem v bláhové naději, že dědictví
bude moje. Kdy procitnu z tako-
vého zdání a zavádějících snů?
Pozdě bude, když až ve chvíli
soudu.  

Jan Opočenský, 
farář ČCE Teplice

Evangelický
týdeník
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Poselství k neděli Reminiscere

„Nezneužiješ jména Hospodina,
svého Boha. Hospodin nenechá bez
trestu toho, kdo by jeho jméno zne-
užíval." Tak zní 3. přikázání. Pro
židovstvo starozákonní doby to
mělo i ten důsledek, že pro pojme-
nování Nejvyššího užívali jen samé
náhradní termíny. Byť křesťanští
teologové vědí o hlubším významu
tohoto přikázání, v širokých evan-
gelických vrstvách ono přineslo
zřetelný důsledek: řada generací si
přisvojila ostych používat to jméno
v banálních souvislostech. Na-
vzdory tomu se v našem ateistic-
kém národě už dávno vžil jazykový
úzus přemíry užívání tohoto jména,
až po zcela bezmyšlenkovitě vyslo-
vované citoslovce. Navíc, jak se
živý jazyk stále proměňuje, zejmé-
na v mladé generaci vyvstávají
výrazy či rčení, jejichž obliba rychle
vzniká, ale zase rychle zaniká, pře-
trvá třeba jen desetiletí. 
V poslední době vstoupilo do slov-
níku dvacetiletých toto nám drahé
jméno jako všední označení pro
jakoukoliv vrcholnou kvalitu, byť
třeba na pokraji ironie. A jazyk
reklam dnes rád čerpá právě z
tohoto slovníku – snad v domnění,
že nabízené zboží mladá generace
ocení. Naše tramvaj objíždí jeden
rohový dům, v jehož přízemí je roz-
sáhlý obchod s prostornými vý-
kladními skříněmi na obě strany.
Nedávno přišla firma, která nabízí
zboží v tomto obchodě, na reklam-
ní trhák: výkladní skříně hlásaly do
obou ulic nepřehlédnutelné láka-

dlo: Boží ceny! (Asi po čtrnácti
dnech zmizelo.) V té době se mi do-
stalo pozvánky na benefiční před-
premiéru nového filmu. Titul toho
filmu po svém sděloval, že kdosi
umí skvěle líbat. Výtěžek navržené
ceny vstupenky, ne právě nízké,
měl posloužit velmi ušlechtilému
účelu, totiž finanční podpoře váž-
ně strádajícího sociálního ústavu.
Koupí té vstupenky bych umožnil
alespoň další hodinu péče potřeb-
ným. Připouštím, že ten film mohl
být třeba i dobrý, ale kdybych na
něj šel, připadal bych si jako spolu-
účastník hromadné blasfémie. 
K obojímu jsem mlčel. Na benefiční
promítání jsem nešel. Při pohledu 
z okna tramvaje na prostoduše rou-
havou reklamu jsem si myslel svoje.
Také mne napadlo, zda by muslim-

ský svět dopustil tak plytké zneuží-
vání Allahova jména. Mohly by
tramvaje s reklamou Allahova líbá-
ní jezdit po Teheránu? Vydržely by
v Basře výkladní skříně s Alla-
hovými cenami jediný den? Tázal
jsem se v duchu, zda my evropští
křesťané tím, že mlčíme na tyto
urážky Božího jména, nejsme za-
hanbeni horlivostí muslimské víry.
Jim to tak nepochybně připadá. 
Není tomu tak. Pravda, výtka vlaž-
nosti stojí vždycky za zamyšlení.
Ale evropské křesťanství není takto
srovnatelné s islámem. Prošlo ději-
nami – na rozdíl od arabského světa
– složitým a zcela jistě užitečným
vývojem. Má za sebou nejen refor-
maci, ale i renesanci, osvícenství, i
rozvoj zcela sekulárně pojímaných

Zdá se, že opomenuta může být
rozsáhlejší stať literárního histori-
ka Martina C. Putny, věnovaná Kar-
lu Čapkovi /LN.27.12/. Uvádíme z
ní zásadní citaci:
„Katolíci ještě za dob rozkvětu Čes-
koslovenské republiky vyčítali Čap-
kovi, že hlásá relativismus hodnot
ve stylu „každý má svou pravdu"; že
hledí na katolicismus se shovívavou
bohorovností toho, kdo „ví lépe"; a
hlavně, že dal své umění tak bezvý-
hradně do služeb Masarykova ideo-
vého konceptu, který oni pokládali
za nepevný a nerealistický základ
česk(oslovensk)ého státu. Když pak
nastal Mnichov – neměli žádnou ra-
dost. Měli hořký pocit satisfakce, že
došlo na jejich slova. A o to více se
vrhli na Karla Čapka coby spoluvi-
níka katastrofy. Jakub Deml a Jaroslav Durych, Václav Renč a Zdeněk
Kalista, Oldřich Králík a Timotheus Vodička, spisovatelé a vědci prvo-
řadého významu, jali se po Mnichovu rozebírat Čapkovo dílo, hledají-
ce v něm „ideové chyby", jež dovedly národ na scestí. Činili tak se vší
ostrostí a vyhroceností, jaké byli schopni právě coby skvělí literáti. A
tím pomohli dovést zlomeného Čapka do předčasného hrobu. Literární
život Karla Čapka započal knihou Boží muka – a symbolicky skončil na
„božích mukách" této štvanice. … Nebylo jim dost, když jste se občas,
tiše a skromně, zmínil o vlastní zbožnosti; nebyla pro ně důvěryhodná
tato Vaše zbožnost, která si nelibuje ve velkých gestech a prohlášeních
a která se nevejde do církevních formulí, ale která tím neméně spolu-
vytváří podloží celého Vašeho života a tvorby. Nerozpoznali ve Vás člo-
věka náboženského, svého spojence v zápasu o to, aby literatura i celý
národní život byly založeny na křesťanské etice a tradici, byť její kon-
krétní projevy mohou být tak různé."
„Vážený pane Karle Čapku, čeští katolíci Vaší doby se proti Vám provinili.
Jejich duchovním potomkům je to líto. Prosí Vás tímto o odpuštění. Neroz-
poznali ve Vás člověka náboženského, svého spojence v zápasu o to, aby
literatura i celý národní život byly založeny na křesťanské etice a tradici."

-kar

Omluva Karlu ČapkoviNezneužiješ jména
ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

My křesťané se někdy bouříme
proti evoluční teorii. Jako bychom o
přírodě měli z Bible své zvláštní, na
životě a praxi nezávislé poznání:
Poznání stručné, jednoduché a
hlavně bez námahy. Ovšem také 
k ničemu: protože bez užitku, který
máme z vědění a vědy, by ani ten
největší kreacionista nedokázal žít.
Bible nenahrazuje vědu. Evange-
lium jen ukazuje, že nad vědou je
mravnost. A že pak vědu i s mrav-

ností samo ještě překračuje. Tím, že
jim dává koncepci, hranice i smysl,
které můžeme nazvat jak pravou
zbožností, tak i pravou humanitou.
A které lze velice stručně shrnout
do jednoho dvojpříkazu: Poslou-
chat Hospodina a milovat své bliž-
ní. Ne k pomyslné Boží oslavě. Ale
k posvěcení života, světa, církve i
vědy pod Boží kralování.

Ilja Herold 

200 let: Charles Robert Darwin
(12. února 1809)
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STRETOL SA MEDZINÁRODNÝ VÝBOR PRE EKUMENIZMUS V 21. STOROČÍ

Ženeva – WCC. Pokračujúci výbor pre ekumenizmus v 21. storočí, ktorý
začal svoju činnosť v roku 2007 s cieľom zhromažďovať (tvorivé) nápady
pre pokračovanie cesty ekumenického hnutia v meniacom sa kontexte tak,
aby sa ono otváralo novým horizontom, sa stretol 10. – 17. januára v Be-
léme v Brazílii. 
Tohtoročného stretnutia sa zúčastnili aj šiesti mladí teológovia, víťazi
minuloročnej súťaže o najlepšiu esej na tému „Spolu robíme rozdiel –
Vyhliadky pre ekumenizmus v 21. storočí". Na stretnutí mali možnosť
predstaviť svoje myšlienky a nápady pre novú vzpruhu pre hnutie usilu-
júce o jednotu kresťanskej cirkvi. 
Výbor pre ekumenizmus v 21. storočí je iniciatívou Svetovej rady cirkví.
Tvorí ho 15 členov, ktorí reprezentujú členské cirkvi Svetovej rady,
Rímskokatolícku cirkev, letničné cirkvi, svetové kresťanské spoločenstvá,
ekumenické mládežnícke organizácie, regionálne ekumenické organizá-
cie, národné rady cirkví a ďalšie ekumenické organizácie.

Ekuména vo svete 03/2009

Quo vadis, Cuba
V prostorách Pražské komorní filharmonie, Salon Philharmonie, Krocí-
nova 1, Praha 1, se uskuteční ve dnech 17. – 18. 3. 2009 2. ročník meziná-
rodní konference věnované Kubě „Quo vadis, Cuba". Doprovodné akce
proběhnou ve foyer kina Lucerna a v kostele U Mar-tina ve zdi.
Pořadatelé: Českobratrská církev evangelická ve spolupráci s Člověkem
v tísni, Ekumenickou radou církví a institutem Pontes.
Českobratrská církev evangelická již delší dobu sleduje situaci na totalit-
ním režimem sešněrované Kubě. Podle svých možností činíme kroky, jak
na nepříznivou situaci na Kubě upozorňovat. Vede nás k tomu touha dát
najevo, že jsme nezapomněli na poměry, z nichž jsme byli před dvaceti lety
vysvobozeni, a které žel stále na různých místech světa existují.
Doprovodné akce:
17. 3. od 19.00 h proběhne v prostorách Pražské komorní filharmonie draž-
ba obrazů, hudbou doprovodí skupina NSANGO MALAMU. Výtěžek
dražby je určen na podporu práce s dětmi a mládeží kubánské Presbyterní
církve.
18. 3. v 17.00 h „Cuba libre", přípitek politickým vězňům ve foyer kina
Lucerna. Následuje průvod s bílými deštníky do kostela UMartina ve zdi,
kde se v 19.00 hod.  uskuteční ekumenická bohoslužba. Od 20.00 h pro-
běhne koncert kubánské skupiny Carisma v kavárně kina Lucerna.
Podrobné informace na www.srcce.cz, včetně letáku a přihlášky

V polovině loňského roku byla
veřejnosti odevzdána rekonstruo-
vaná bývalá tvrz (zámeček) v
Chvalech, součásti Horních Počer-
nic v Praze 9. Celý rozlehlý historic-
ký areál prošel zajímavým dějin-
ným vývojem. Po roce 1400 byly
Chvaly v držení významného praž-
ského měšťana a staroměstského
konšela, bohatého kupce Kříže. Ten
je v historii navždy zaznamenán ja-
ko spoluzakladatel a fundátor
Betlémské kaple.
Obec Chvaly je ovšem v archivních
pramenech doložena daleko dříve.
Uvádí se k roku 1070 jako majetek
kapituly na Vyšehradě. Od polovi-
ny 14.století se v jejím držení střída-
ly pražské měšťanské rodiny. Mezi
nimi byla právě i rodina kupce
Kříže.Již tehdy byla nepochybně ve
Chvalech tvrz. První písemná
zmínka o ní je z roku 1428, když
vdova po kupci Křížovi zmiňuje v
testamentu tvrz řečenou Chvaly a

odkazuje ji své dceři Anně a jejímu
manželovi Janu Rokycan-skému.
Uvedený údaj je tedy dokladem, že
tvrz zde existovala již před tímto
datem.
V držení Chval se pak vystřídala
řada pražských měšťanských rodin.
Tak v roce 1436 získal Chvalskou
tvrz Habart z Hartenberka. Poté se
vystřídaly v držení Chval další ro-
diny, až roku 1615 získal tvrz a pan-
ství Chvaly rytíř Jiří Vtelenský ze
Vtelna. Ten se aktivně zúčastnil sta-
vovského protihabsburského po-
vstání, takže jeho majetek byl po
Bílé Hoře konfiskován. Nakonec
připadl jezuitské koleji na Starém
Městě pražském (Klementinum).
Tehdy byla tvrz přestavěna a upra-
vena v renesanční zámeček. V této
podobě se v podstatě zachovala
dodnes. V letech 1793-1794 byla
provedena přestavba zámecké kap-
le sv. Anny na kostel sv. Ludmily,
opět zachovaný a dnes stavebně

rehabilitovaný.
Padesátá léta 20. století přinesla
následkem hospodaření Státního
statku naprostou devastaci nejen
zámku, ale i rozlehlého hospodář-
ského dvora. Teprve v nových pod-
mínkách, roku 1992, zřídilo zastu-
pitelstvo Horních Počernic nadaci
na záchranu zámku i celého zámec-
kého areálu. Postupně se podařilo
stavebně upravit a vhodně využít
budovy bývalého dvora (hotel, res-
taurace,kavárna). Konečně se roku
2006 začalo za podpory EU s celko-
vou rekonstrukcí zámku (býv.
tvrze). Chvalský zámek byl jako
nově zrekonstruovaný 1. května
2008 slavnostně otevřen veřejnosti.
Jsou v něm pořádány výstavy (na
přelomu roku 2008-2009 pozoru-
hodná výstava betlémů) a další kul-
turní akce. Stálou součástí zámecké
expozice je pozůstalost vynikající
české grafičky Ludmily Jiřincové.

Michael Flegl

Trochu humoru 
do vlastních řad

Z církví doma i ve světě Tvrz v Chvalech

Sdílím postoj bratra Lásky (ET-KJ
2/2009), že rozumná starostlivost
patří k lásce a milování. Jde-li o sbor
a církev, pak i rozumná starost o je-
jich pozemské bytí.
Tato starost vedla počátkem 90. let i
společnou poradu seniorátních ku-
rátorů ČCE k tomu, aby doporučili a
podpořili zřízení tak zvaného „fa-
rářského" fondu. Šlo jednak o nej-
nutnější prostředky na uvažovanou
hospodářskou přestavbu církve,
vlastním  účelem ale bylo probudit
sbory a rozlišit je podle jejich finanč-
ních sil. Nešlo tedy ani o přilepšení
farářům, jak se to později stalo, ale
ani o spravedlnost, jak se ozývá
dnes.
Snaha odloučit se a osvobodit od
státu byla po roce 1989 v ČCE velice
silná, zakládala se však spíše na přá-
ních než na rozvaze. Byl jsem v roce
1991 pozván, abych na presbyterní
konferenci pražského seniorátu ho-
vořil o ekonomických výhledech
církve. Koreferenti mi postupně vy-
tkli nedostatek víry v Ducha svaté-

ho, psychickou labilitu a neznalost
ekonomiky. Neboť, jak pravil bratr
profesor, „pan ministr Klaus slíbil,
že nás ještě tři roky hospodářsky
podrží. Apak už budeme všichni tak
bohatí, že otázka financování církve
přestane existovat". Při odchodu mi
pak již nikdo ani neodpověděl na
pozdrav. 
Zastával jsem tam  názor, že „ekono-
mické problémy, do kterých církev
vstupuje, jsou takového rozsahu, že
je nestačí řešit pouze ekonomicky, to
je úsporami a individuální obětavos-
tí - ale také organizačně,  mravně a
teologicky". 
Vedení církví změnila již dávno své
radikální postoje a hospodářská
situace církví je taková, jaká je: tedy
v podstatě nejasná a trochu divná.
Za naději se pokládá, že nám bratří
katolíci postoupí část svých restituč-
ních úspěchů,- budou-li. O racionál-
ních výhledech se nemluví. Protože,
i když kapitálově vybavené sbory si
v poslední době výrazně polepšují,
většina farností je odkázána na cizí

(veřejné) podpory, které nejsou ne-
konečné. Pokud bychom pak uvažo-
vali o samofinancování s 5 % salárů
z čistého důchodu, pak jednu čtyř-
člennou farářskou rodinu by na
průměrné životní úrovni uživilo asi
20 - 25  věrných a obětavých rodin...
neboli na průměrné důchodcovské
úrovni 80 - 100 důchodců. Závěry
jsou jasné. A to nepočítám rezervy,
chod sboru, sborovou nadstavbu,
církevní tisk, charitu a školství.
Je správné hovořit o personálním
fondu, o jeho výši, užití i o jeho spra-
vedlivosti. Svým způsobem je to
však únik před skutečnými starost-
mi, které bychom o budoucnost
svých sborů mít měli. S vědomím, že
jejich pozemské bytí, na jaké jsme si
zvykli, nezabezpečíme ani pouhou
zbožností, ale dnes již ani pouhým
šetřením a obětavostí. A že naše
evangelické církevnictví stále ještě
volá i po hluboké přestavbě organi-
zační, mravní a teologické.

Ilja Herold

Ještě o autech

K článkům bratří Dusa a Vejnara
v ET-KJ 5/2009. Bratr Dus píše:
„Moudrý návrh jistě nebude pro-
blém na staršovstvu, konventu i
synodu obhájit." Berounské star-
šovstvo pod mým vedením poda-
lo již dva propracované návrhy,
které se dostaly až na synod.
První z r. 1998 byl plně solidární.
Přes ten plénum synodu r. 1999
přešlo, aniž jej projednalo. Druhý
z r. 2006 kombinoval paušální a
solidární část. Současně s ním
byla na stole i radikální liberali-
zace PF. Ač náš návrh ze všech sil
podpořila i naše sestra seniorka,
synod se v r. 2007 k oběma pro-
jektům zachoval stejně a pone-
chal současný nevyhovující stav.
Že by naše návrhy byly tak špat-
né a nereálné, to si nemyslím.
Problém je v tom, že konventy
volí na synod seniorátně známé
osobnosti, a ty jsou většinou z
velkých a silných sborů. Vidí te-
dy věci optikou silných a nepři-

jmou nic, co by znamenalo útok
na jejich sborovou pokladnu. Ač
jsme s nimi prohráli, zopakuji pro
čtenáře ET-KJ naše argumenty a
jádro našich návrhů.
Církev není holding více méně
nezávislých závodů, ale síť jedi-
nečné služby. Má sloužit jednak
svým členům, ať se v Česku pře-
stěhují kamkoli, ale hlavně má
sloužit svému národu. Když síť
bude mít někde samá přetržená
oka, tak to není síť.  Nechceme-li
udržovat síť a být všude dostup-
ní, tak neříkejme, že nám jde o
oslovení našeho národa evangeli-
em a o věrné předávání refor-
mační tradice. Jako menšina si
sice nemůžeme dovolit být v kaž-
dé větší obci, to snad jen v Polabí
a na Valašsku. Dnes máme na
většině území ČR sbory oblastní
se sídlem a diasporou. Povinných
500 duší za Rakouska a 1.000 duší
za 1. republiky se totiž většinou
nesehnalo v jednom místě. Kdy-

by např. zanikl berounský sbor,
objevila by se v síti díra o průmě-
ru 40 km a 3/4 občanů okresu by
neměly šanci se setkat s živým
společenstvím klasické reformač-
ní víry. U rybářské sítě jsou tlaky
konstantní, takže výrobce může
předem zesílit oka v místě vět-
ších tlaků. U církve a společnosti
se situace mění: demografický
odliv je střídán opačným pohy-
bem. Oblast na odpis může být
za 10, 20 let strategicky význam-
ná. (Klasický příklad jsou opět
města v dosahu Prahy, která se
ještě v r. 1990 zdála zcela neper-
spektivní a dnes prožívají velký
rozvoj.). Není tudíž vždy možné
mít v místě sbor odpovídající po-
třebám oblasti, protože obnova
společenství je běh na delší trať.
Lze však udržovat sbory v tako-
vém stavu, aby se v případě roz-
voje oblasti mohly stát misijní
základnou. Stane-li se oslabený

Církev je síť, ne holding 
(Argumenty proti stávající podobě Personálního fondu)

Dokončení na str. 3



Kostnická jednota si při úmrtí bratra
prof. Josefa Smolíka s vděčností Pá-
nu Bohu připomíná, že stál v čele
tohoto sdružení evangelických křes-
ťanů v ČR v letech 1992 až 2005.
Za dvanáctého předsedu ÚV KJ byl
profesor Josef Smolík zvolen v roce
1994 ve svých 72 letech po dvoule-
tém působení ve funkci úřadujícího
prvního místopředsedy. Ve věku, 
v němž už vysokoškolští profesoři
odcházejí na odpočinek, bratr Smo-
lík zaměnil většinu dosavadních
akademických aktivit za nelehký
úkol a službu v čele Kostnické jed-
noty. 
Na ni začaly počátkem devadesá-
tých let minulého století doléhat
nejen problémy a bolesti naší spo-
lečnosti, zdeformované minulými
dvěma totalitními obdobími, ale i
řada specifických otázek a těžkostí,
týkajících se především samotné
Kostnické jednoty. 
Připomeňme si, že začátkem 50. let
- nejhoršího období v totalitním
Československu - byl vyvíjen tlak 
k útlumu činnosti KJ. Boží cesta pro
ni byla však zcela opačná. Pán círk-
ve použil KJ jako jeden z nástrojů
proti záměru komunistického reži-
mu uzavřít církve do ghetta, oddě-
lit je od sebe, zabránit vzájemné
spolupráci a omezit činnost sborů
jen na vlastní bohoslužby. V roce
1952 byl zdůrazněn význam KJ
"ideovým patronátem" Komenské-
ho evangelické bohoslovecké fa-
kulty. Na sjezdu KJ v témže roce
byli zvoleni za předsedu a 1. mí-
stopředsedu profesoři fakulty F. M.
Dobiáš a J. B. Jeschke. Zároveň pře-
dala KEBF vydávání Křesťanské
revue (po úředním rozpuštění její
vydavatelky Akademické YMCA)

pod formální příslušnost Kostnické
jednotě. (V průběhu dalšího deseti-
letí začaly kontakty a spolupráce J.
Smolíka s KJ a jejím týdeníkem
Kostnické jiskry.) 
Kostnická jednota se stala  jednou 
z mála možností pro ekumenický
rozhovor, kontakty a vzájemnou
službu evangelických  církví v tota-
litním období. Ty mohly prostřed-
nictvím Kostnické jednoty ve vy-
mezené míře spolupracovat na
místní i širší úrovni.
Podobnou služebnou úlohu měly i
Kostnické jiskry: pro některé z círk-
ví, které dlouhé roky nesměly vy-
dávat vlastní časopisy (např .CB 
v letech 1952 - 1969), byly jediným
tištěným pojítkem. (Blíže viz 12díl-
ný seriál o stoleté historii KJ v ET-
KJ v roce 2005). 
Po roce 1989 přebíraly nově vznika-
jící instituce, i v totalitním období
vzniklá ERC, různé z aktivit a
úkolů dosud zajišťovaných Kost-
nickou jednotou. Přicházely otázky
a diskuse o oprávněnosti další exis-
tence KJ a jejího týdeníku.
To vše, a ještě mnoho dalších jevů,
vytvářelo nelehké podmínky, ve
kterých se od 90. let  minulého sto-
letí ocitla Kostnická jednota. Vy-
žadovaly hledání Boží vůle a cesty,
úsilí o biblickou orientaci a formu-
laci postojů, nejednou i konkrétní
řešení. U toho všeho stál v čele KJ
bratr Josef Smolík. O tom vydávají
výmluvná svědectví minulé roční-
ky našeho týdeníku. Autorská spo-
lupráce bratra J. Smolíka s ním pře-
sahuje půl století. Jenom za posled-
ní dvě desetiletí napsal do KJ na
400 článků! Kostnická jednota se na
zlomu 20. a 21. století podílela na
vydání dvou z posledních knih

prof. J. Smolíka: "Boží Slovo v ději-
nách" (připravili P. Filipi a L. Beneš)
a "T.G.M. ve třech stoletích". 
V četných studiích a článcích, v
nichž se bratr J. Smolík zabýval
budoucností Kostnické jednoty,
uváděl zejména dva trvalé a nalé-
havé úkoly. Předně: KJ zůstává jed-
nou z ekumenických platforem v
ČR pro svědectví křesťanů o Pánu
Ježíši Kristu a jeho království.
Druhým úkolem je poznávání a ob-
hajoba odkazu české i světové
reformace.
Bratr profesor Smolík zdůrazňoval
ekumenismus "zdola" na úrovni
laických členů. Dokud nepronikne
do těchto poloh, dokud se křesťané
různých konfesí nebudou setkávat
v modlitbách a v biblických hodi-
nách nad Písmem, dotud je jednota
ještě daleko před námi. Předsta-
vitelé církví vytvářejí podmínky,
avšak vlastní jednota Kristova  těla
se tvoří "dole".
(Podrobněji viz "Stojí v čele Kost-
nické jednoty - Josef Smolík" - ET-
KJ 87/11:1 a 3, 2002).
Členové KJ děkují Pánu Ježíši Kris-
tu, že postavil svého věrného slu-
žebníka prof. dr. Josefa Smolíka 
v závěru jeho práce a služby na
tomto světě do čela ÚV KJ. Jeho
hluboká biblická zakotvenost a mi-
mořádná Boží obdarování zboha-
covaly naši víru a ujišťovaly nás, že
uprostřed všech proměn a nejistot
světa a společnosti zůstáváme v
Božích rukách. 
Podle apoštolské výzvy chceme
spatřovat, jaký byl cíl obcování bra-
tra Josefa Smolíka a následovat
jeho víry. Samému moudrému Bo-
hu sláva!

Jan Štěpán
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Prof. ThDr. Josef Smolík 
a Kostnická jednota

přírodních věd. To všechno nebylo
neštěstím či ohrožením víry, nýbrž
výzvou pro ni, aby obstála v zatěž-
kávacích zkouškách různých vlivů
i otřesů. Není slabost křesťanů, že
když žijí v sousedství protiklad-
ných postojů, nehněvají se ani když
je zesměšňováno co je jim drahé.
Chápou to jako nápor, v němž má
víra obstát, vystavena nepřízni
všeho druhu.
A tak mne vlastně ani tak nerozči-
lují ty urážky Božího jména bez-
myšlenkovitým zneužíváním

.Vždyť on je svrchovaný a urážky
mají pro něj směšně jepičí význam.
A já nemohu požadovat, aby ten,
komu je Boží velikost a sláva cizí, ji
respektoval se mnou. Spíš mne
zaráží ta necitlivost a vlastně i pro-
stoduchost za tím vším. Vždyť
tvůrci a autoři reklam či poutačů
tohoto druhu asi ani nevědí, že zne-
hodnocují něco, co je (dejme tomu)
deseti procentům jejich spoluobča-
nů drahé. V tom je jejich duchovní
nouze.

Blahoslav Hájek

sbor neobsazeným, dále chátrá,
ztrácí lidský potenciál a chudne,
až je zcela nepoužitelný. Nikdo
se k němu nepřipojí, protože tam
nedostane službu na té úrovni,
jakou potřebuje. Málokdo je tak
vyspělý, že se odváží zúčastnit
obnovy malého společenství, má-
lokdo je rád, že svůj domov může
takto spoluutvářet. ČCE není
církví, v níž slouží naprosto
všichni; čím menší sbor, tím větší
bývá úloha kazatele/ky v jeho
provozu a službě. 
Není správné vycházet z tvrzení,
že náklady na faráře jsou všude
stejné, a určovat sborům paušální
platbu. Mělo by se vycházet od
přispívajícího člena církve (salár-
níka), který očekává od sboru
všude obdobnou službu a měl by
tedy všude nést zhruba stejné
břemeno, spojené se zajištěním
této služby. Nyní by salárník v
Berouně zaplatil za faráře na
plný úvazek přes 3.700 Kč ročně,
kdežto u Salvátora cca 400 Kč.
Beroun má farářku na 3/4 úvaz-
ku, a přesto mu dávky odčerpají
50 % rozpočtu. U velkých sborů
to není ani 10 %. Proč? V Písmu
máme 2 způsoby financování
duchovní služby: desátek a chrá-
movou daň „dvojdrachmu". De-
sátek bolel každého stejně, byl
percentuální dávkou jako náš
salár či repartice. Chrámová daň
byla paušál na hlavu - nikoli na

synagogu či sbor! Nebyla tak
dokonale spravedlivá, u dělníka
představovala dvoudenní mzdu,
u jeho zaměstnavatele kapesné,
ale pro oba by-la únosná. Proto
jsme koncipovali systém, v němž
se dávka personálního fondu roz-
dělí na 2 platby: paušál 12.000 Kč,
který by zaplatil každý sbor na
tzv. sociální náklady spojené s
jejich farářem. Zbytek by se platil
solidárně, tj. za účasti všech
salárníků církve. Na to, kolik kdo
zaplatí, stačí jednoduchý vzore-
ček: 55.000 krát počet kazatelů
církve, to celé děleno počtem
salárníků církve. (V roce podání
návrhu by byla solidární část
51.000 Kč a na 1 salárníka vychá-
zelo cca 345 Kč.) Sbor odvede
částku paušální + platbu za
všechny své salárníky. Vymys-leli
jsme i úlevy při neobsazení
sboru. Tento systém by motivo-
val sbory, aby byly obsazeny a
aby pověřily kazatele úkoly revi-
talizačními a misijními, nemají-li
dost práce v běžném provozu.
Každému sboru by zůstával stej-
ný percentuální podíl prostředků
na rozvoj a malé sbory by byly
mnohem méně handicapovány
jak při hledání svého kazatele,
tak při své prezentaci vůči okolí. 
Tvrzení, že by se církev v případě
přijetí takového návrhu zatížila
byrokracií, je dle našeho soudu
mylné. Veškeré údaje, s nimiž se
tu pracuje, už senioráty a ústředí

od sborů každoročně vyžadují.
Výpočet z nich trvá minutu.
Kontrola by byla zajištěna tím, že
by součástí výroční hospodářské
zprávy byl jmenný seznam salár-
níků, vytažený z elektronického
účetnictví sboru a doplněný úda-
jem, za kolik osob plátci platí.
(Ten mnohé sbory i nyní ve zprá-
vě mají, aby salárníky motivova-
ly.) Seniorátní komise revizorů
účtů již také existují. Většina
sborů by na systému vydělala,
proto záměrné zkreslování údajů
moc nehrozí. Šíře úvazků kazate-
lů se již nyní schvaluje seniorát-
ními výbory a synodní radou v
řízení před volbou. Bohužel, ve
většině případů se zkoumá jen to,
zda si ji sbor zaplatí. 
Podporovaná místa jsou nesysté-
movým řešením, protože o jejich
přiznání nerozhoduje jen sborová
„vůle k životu". Ještě v předkole
jsou vyřazeny ty chudé sbory,
kterým se nepodařilo vmáčknout
do sborového domu farářský byt.
A tak někdy dostávají přednost
periferní sbory před strategicky
položenými se stejnou vůlí k ži-
votu. Podpora navíc trvá tak
krátce, že se sbor nemůže za tu
dobu postavit na vlastní nohy.
Myslíme, že námi navrhovaný
systém solidarity všech se všemi
lépe odpovídá apoštolskému:
„Jedni druhých břemena neste, a
tak plňte zákon Kristův." 

Dagmar Ondříčková 

Církev je síť, ne holding 
Dokončení ze str. 2

Žasnúca báseň o vode
MILAN RÚFUS

Starohebrejské tohú vábóhú = beztvará,
temná pustota.

Zem bola ešte tohú vábóhú.
Vody však čosi cítia.

Voda už vie, že:
dediac po Bohu,

stane sa matkou Bytia.

Pokornou matkou jeho zázrakov.
Nuž ako Boží vazal

od prapočiatku dejov
rovnako

koná, čo On jej kázal.

Skvost Jeho ducha.
Opar zmyslový.

Nevieme ťa, či vieme?

Kto teba, voda, ako vysloví,
keď rybičky sú nemé?

„Koľko dní, toľko strát!"
hrozí náš slnovrat.

No ty si Bytiu istota.
Ty vládneš oblakom

i v kvapke dažďa celá.

Ach, voda – matka života.
Už neviem, koľkokrát
pred tvojím zázrakom

mi báseň onemela.

Nezneužiješ jména
Dokončení ze str. 1

Nabízíme studium 
v oboru teologie (DiS.) 

a sociální práce (DiS. nebo Bc.). 
den otevřených dveří na Evengelikálním teologickém semináři je v úterý
10. března od 8 do 18 hodin.
Během dne můžete navštívit výuku nebo třeba pravidelné studentské
bohoslužby od 10.30 h. 
Máme připraveny informace o studiu, odborných praxích, možnostech
ubytování a přijímacích zkouškách, také prohlídku areálu Komunitního
centra Chvaly. 

www.etspraha.cz

Den otevřených dveří 
na Evangelikálním teologickém

semináři



Bohoslužby
Každý člověk nejprve dobré víno dává,
a když by se hojně napili, tedy to, kteréž
horší. Ty zachoval jsi víno dobré až
dosavad.

(Jan 2, 10)
Bratr Lubomír Líbal se narodil 16.
února 1929 v Mělníku a co je pro
nás důležité, roku 1951 byl poslán
do Chebu jako vikář, kde byl o dva
roky později, v roce 1953, zvolen
farářem. 
Takže vedle jeho úctyhodných
narozenin musíme připomenout i
loni dovršené výročí pětapadesáti
let jeho plné farářské služby v
Chebu. Bezpochyby je to v církvi
rekord a sluší se poděkovat Pánu,
že přes všechny subjektivní i objek-
tivní potíže, kterých v našem sboru
nebylo a není málo, vytrvává náš
farář mezi námi se záviděníhodnou
vitalitou a energií. 
V tomto krátkém pozdravení nemí-
ním vyjmenovávat všechny jeho
aktivity, ani zdůrazňovat zásluhy,
ani hodnotit pětapadesátileté půso-

bení bratra Líbala v chebském
sboru. 
Jen připomenu mohutnou explozi
jeho aktivit po svobodném nadech-
nutí v roce 1990. Angažoval se v
obnovování skautingu v Chebu a
byl u zrodu ekumenických setkání
křesťanů v Euroregionu Egrensis.
Za bohatou a aktivní činnost na poli
upevňování dobrých českoněmec-
kých vztahů mu byl na svatoduš-
ním shromáždění Bavorského bra-
trstva farářů v Rummelsbergu v
roce 2004 udělen odznak Karla
Steinbauera, který je oceněním lidí
snažících se navzdory režimu o
upřímnost, opravdovost a lidskost,
a v r. 2006 dostal za stejné aktivity
Cenu Euregia Egrensis. 
V jeho věku už většina lidí dávno
odpočívá buď v důchodu, nebo pod
zemí, ale Luboš neúnavně slouží
svému Bohu a svému sboru, jako
by pro něj neexistovaly hranice a
únava. Vzpomínám si, jak chtěl
někdy v 80. letech využít nabídky

odejít do uprázdněného sboru v
rodném Mělníce. OCT mu tehdy
naznačila, že Cheb ale zůstane
neobsazen. Věřme, že to byl strach
o osud sboru, co ho přimělo zde
vytrvat. 
Se stejnou zodpovědností si loni
vybral mladého nástupce v pastýř-
ské službě, kterého jsme zvolili a
přijali. Věřme, že i to je projevem
Božího vedení a jeho záměru, který
s naším sborem má.
Děkujeme tedy Pánu Bohu, že
dával Lubošovi sílu a vytrvalost.
Prosíme ho, aby ho zachovával ve
své milosti a lásce a nedopřál mu,
aby v klidu složil ruce do klína a
řekl si, že už „dal dostatek dobrého
vína a že se již hojně napili.“ Pane
Bože, dej, ať dovedeme s upřímnos-
tí v srdcích říci svému faráři, bratro-
vi a příteli: "Ty zachoval jsi víno
dobré až dosavad." 

Bůh ti žehnej!

PhDr. Pavel Šebesta

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

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

80. narozeniny faráře Líbala Inzerce
SENIORÁT HORÁCKÝ

Českobratrská církev evangelická

DAŇKOVICE, Ne b d e 9.00 h (a c
11.00)
Daňkovice č.4, a.Michal Vogl

HORNÍ DUBÉNKY, Ne 9.00 h
Horní Dubénky č.54, f.Tomáš Vítek

HORNÍ KRUPÁ, Ne 10.15 h
Horní Krupá č.63, f David Šorm

HORNÍ VILÉMOVICE, Ne 9.00 h
Horní Vilémovice č.31, f Leonardo
Teca

JIHLAVA, Ne 8.30 h
Vrchlického 1, f.Jan Keřkovský

MORAVEČ, Ne 9.30 h
Moraveč č.35, a Michal Hána

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, Ne 9.00 h
Křenkova 151, f Zdeněk Šorm, 
f Markéta Halamová

OPATOV, Ne 11.00 h
Opatov č.10, a Pavel Šindler

SÁZAVA, Ne 10.00 h
Sázava č.73, f Petr Gallus

SNĚŽNÉ NA MORAVĚ, Ne 9.30 h
Sněžné č.60, f.Michal Vogl

PELHŘIMOV - STRMĚCHY, Ne 8.45 h
(Strm 10.45 h)
Růžová 82, f.Michal Hána

TELČ, Ne 8.30 h
Nám.Zachariáše z Hradce 21/I, f
Petr Melmuk

TŘEBÍČ, Ne 8.30 h
Bráfova 33/561, f,Aleš Mostecký,
f.Daniela Zapletalová Grollová

VELKÁ LHOTA U DAČIC, Ne 9.00 h
Velká Lhota u Dačic č.37, a Tomáš
Vítek

VELKÉ MEZIŘÍČÍ, Ne 9.00 h
U Světlé 734/24, f.Pavel Jánošík

Evangelická církev metodistická

JIHLAVA, Ne 8.45
Seifertova 13, Jan Zajíc

SENIORÁT LIBERECKÝ

Českobratrská církev evangelická

ČESKÁ LÍPA, 470 01, Ne 9.00 h
Chelčického 1012, f Marek Lukášek

JABLONEC NAD NISOU, 466 01, Ne
9.30 h
Pod Baštou 10, f Tomáš Matějovský

JILEMNICE, 514 01, Ne 10.00 h
Jungmannova 268, f Martin Horák

KŘÍŽLICE, 514 01 Jilemnice, Ne 8.45 h
Křížlice č.127, a.Martin Horák

LIBEREC, 460 01, Ne 9.00 h
Masarykova 22, f Tabita Landová

LIBŠTÁT, 512 03, Ne 9.00 h
Libštát č.83, f Filip Susa

NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM, 463 65,
Ne 10.00 h
Blahoslavova 325, f Adam Balcar

RUMBURK, 408 01, Ne 10.30 h
Krásnolipská 540/22, f Filip Šimo-
novský

VARNSDORF, 407 47, Ne 8.45 h
Tyršova 1246/7 , f Filip Šimonovský

Evangelická církev metodistická

JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ, Ne 15.00 h
Markvartice 69, Jiří Šimek

Bratrská jednota baptistů

JABLONEC NAD NISOU, Ne 9.30 h
Máchova 39b, Daniel Kuc

LIBEREC, Ne 10.00 h
Malé nám.7, Blahoslav Fajmon
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Vzpomínka

Spomínam, že som bol na pohrebe
dvoch významných básnikov, a to
na pohrebe Ivana Kraska a teraz na
pohrebe Milana Rúfusa. Obaja bás-
nici mali mnoho spoločné. 
Na pohrebe Ivana Kraska v Národ-
nom divadle som bol spolu s priate-
ľom a básnikom Milanom Krausom.
Vtedajšia moc nedovolila, aby ná-
rodný umelec bol pochovávaný z
kostola. Pamätám si, ako sme od
Národného divadla šli v smútoč-
nom sprievode cez celú Bratislavu
až k Slovenskému spisovateľovi,
naproti SAV. Tam ho preložili na
pohrebné auto, ktoré ho odviezlo do
jeho rodiska, kde potom nasledova-
lo cirkevné pochovanie. Pochovával
ho dr. Štefan Adamovič, ktorý ma
ako farár v Turíčkach  v r. 1930 krstil.
Po pohrebe Ivana Kraska som napí-
sal báseň, ktorá mi vyšla 7.3.1958 v
denníku Ľud, pod pseudonymom
Dušan Božič, z ktorej dve strofy citu-
jem: 

Že umrel básnik? 
Ký bôľ srdce zviera 

A dušu tlačí kvíľba plaču, ston
pri pomyslení, čím bol všetko on.

Živý je mŕtvy?
- Básnik neumiera.

Že umrel básnik?
Ký bôľ srdce zviera.

Umrela láska, 
čo nám z jeho slov prenikla v srdce? 

Tu končí všetko?
Láska neumiera. 

Tieto slová som si uvedomoval, keď
som 17. januára 2009 vstupoval do
Veľkého kostola na Panenskej ulici v
Bratislave, kde bola posledná rozl-
účka s básnikom Milanom Rúfu-
som. Lenže medzi mnou, Kraskom a
Rúfusom bol veľký rozdiel. Kraska
som nepoznal osobne, iba ako básni-
ka, ktorého verše som mal rád. Kým
Milana Rúfusa som poznal osobne, a
to aj jeho rodinu. Býval som s man-
želkou na jeho narodeninách, od
päťdesiatky po osemdesiatku, keď
17. decembra minulého roku som
mu menom jeho rodiny povedal prí-
pitok na základe prvej knihy Samue-
lovej, 7.kap. 12.v.: „Kde Samuel zdvi-
hol kameň a dal mu meno Eben Ézer

a riekol: až potiaľto pomáhal nám
Hospodin." Básnik sa prebrodil cez
osemdesiatku a po nej náhle tíško
dokonal. A tak som prišiel do
Veľkého kostola, kde sme v tichu
zamyslení čakali, až do-nesú jeho
rakvu. Stalo sa. Asi hodinku pred
rozlúčkou nás bolo len zopár v
kostole. Vtedy sme pristúpili k
rakve. Pán farár  Michal Zajden
vyzval pána farára r. kat. cirkvi
Srholca aj mňa, aby sme sa pomodli-
li. Bola tam aj Janka Krivošová, ktorá
neúnavne, ako priateľka rodiny Rú-
fusovej, pomáhala pri zabezpečova-
ní pohrebu básnika. Onedlho sa
zaplnil celý kostol. Bolo okolo 2000
ľudí. Bol tam gen. biskup Miloš
Klátik, prezident republiky Ivan
Gašparovič, podpredseda vlády Du-
šan Čaplovič, minister kultúry
Marek Maďarič, kancelár prezidenta
Milan Čič a generálny dozorca cirk-
vi Pavel Delinga.
Služby Božie začali úvodným slo-
vom predsedajúceho zborového
farára M. Zajdena, po ktorom nasle-

dovala liturgia s antifónou Jána
Greša, kolektou M. Zajdena a spie-
vaným žalmom gen. biskupa Klá-
tika. Pán farár Zajden prečítal epišto-
lu z 1.Kor. 13, známu ako hymnu
lásky. „Hospodin je můj pastýř" od
A. Dvořáka zaspieval Jozef Benci,
pohrebnú kázeň povedal zborový
farár Ján Grešo. Z kázne si všetci v
kostole odniesli hlboký dojem, lebo
sa nám zdalo, akoby kázeň kotvila v
hĺbke Rúfusovej duše, jeho tvorbe,
ktorú nám sprostredkovane tlmočil
kazateľ. Hlbokú myšlienkovú tvor-
bu básnika zhodnotil v rozlúčke za
cirkev gen. biskup Miloš Klátik. Pán
podpredseda vlády Dušan Čaplovič
vo svojej citlivo založenej reči, na
základe Rúfusovej spisby, nám načr-
tol jeho víziu ako Slováka, ktorý
poukazoval na uskutočnenie šľa-
chetných ideálov ľudstva, ktorým je
podľa Rúfusa treba dôverovať, aby
sa stali platnými hodnotami v na-
šom duchovnom, kultúrnom a spo-
ločenskom živote. Služby Božie boli
obohatené ďalej spevom Jozefa Ben-

Dôstojná rozlúčka 
Sestra Marie Boušková zemřela
opravdu v plnosti let (19. 10. 1910 -
19. 1. 2009)
Celý její život byl poznamenán vzpo-
mínkami na dětství a mládí, které pro-
žila ve východních Čechách. Patřila do
společenství, které bylo utvářeno ko-
lem hronovské kazatelské stanice Tis
(založené v r. 188l).
Sbor v Děčíně, a zvláště kruh bratří a
sester kazatelské stanice děčínského
sboru v Benešově nad Ploučnicí přijí-
mal vděčně správcovskou péči manže-
lů Karla a Marie Bouškových v letech
1980-1993. Vlídné prostředí malé
modlitebny, krásná kytka na stole Páně
ze zahrady sborového domu, pohostin-
nost patřilo k jistotám po celou dobu
jejich působení.
Po přestěhování do Domova důchodců
ve Šluknově jsme sestru Bouškovou
potkávali při práci na zahradě či při
úklidu bohoslužebné místnosti kazatel-
ské stanice ve Šluknově.
Její svědectví mělo své kořeny v dob-
rém tradičním zázemí širší rodiny a
zmíněného sboru.

Petr Čapek

s Milanom Rúfusom, najväčším slovenským 
básnikom, vo Veľkom kostole na Panenskej ulici

Narodil se 15. ledna 1921 v Krucemburku (16 let po tamtéž narozeném J.
A. Pellarovi), ale od mládí bydlel s rodiči v Chrudimi. Po maturitě na gym-
náziu 1940 (vysoké školy byly zavřeny) byl až do konce války úředníkem
pojišťovny. Nicméně využil této doby spolu s jinými ke studiu bohosloví
na synodní radě, organizovaného prof. J. B. Součkem. Po válce dokončil
studium bohosloví na Husově teologické fakultě v Praze. Dva roky stu-
doval v Princetonu v USA, kde za války přednášel prof. J. L. Hromádka.
Ten manžele Cardovy také 1947 oddával.
Po půlročním vikářování v jihočeské Kardašově Řečici, kde byl 30. 11. 1947
ordinován, se stal jeho domovem a domovem rodiny Cardových na téměř
40 let sbor v Horní Čermné. Co všecko se za Cardova působení událo!
Upravil se vnitřek kostela, věž se pokryla měděným plechem. Tyto práce
stmelovaly mladé lidi, kteří se jich účastnili. V roce 1983 veliká slavnost ke
200. výročí sboru, 1985 konference Evangelického díla. Dost se tehdy jez-
dilo na zájezdy, zvláště i do Rixdorfu v Berlíně, který v 18. století založili
čermenští exulanti. Za tím vším vidíme milého, usměvavého faráře Cardu.
Carda vedl řadu let místní odbor Kostnické jednoty v Pardubicích  a pra-
coval i v ústředí Kostnické jednoty v Praze. Vždycky ho na cestách dopro-
vázela jeho milovaná paní Marie.
Bratr farář Carda zemřel 2. ledna 2009 v Domově odpočinku Diakonie v
Krabčicích. Odešel k Pánu, který má slova věčného života a který ho před-
cházel. Pohřební pobožnost byla v Horní Čermné v sobotu 10. ledna. Pánu
Bohu samému buď dík za věrného služebníka evangelia.

-mf-

ciho, dvoma veršami „Verím to pev-
ne...", hrou na husle Petra Michalicu
ako aj recitáciou Jozefa Šimonoviča.
Celú poslednú rozlúčku básnika
sprevádzal na organe J. V. Michalko.
Môj obdiv patril najmä manželke
básnika Magde Rúfusovej, ktorej po
skončení služieb Božích pred dvera-
mi kostola vyslovovalo sústrasť tak-
mer 2000 ľudí. Nám neostáva nič
iné, ako tohto vzácneho človeka
cirkvi i národa zachovať v srdci s
tým, aby odpočíval v pokoji vo svo-
jej rodnej dedine, Závažnej Porube.

Prof. ThDr. Dušan Ondrejovič, 
Evanjelická bohoslovecká fakulta

Univerzity Komenského (EBF UK)
(redakčně zkráceno)

ThDr. Jiří Carda připojen jest 
k otcům svým


