
Čemu dáme přednost?
(J 12,20-26)

Je několik dní před Velikonocemi.
Ježíš má za sebou úžasné přivítání
při svém vjezdu do Jeruzaléma a
řečtí poutníci přicházejí s prosbou,
jestli by mohli Ježíše vidět. Prosba
jednoduchá, ale podle všeho ji Ježíš
nevyslyší. Už není čas na to se
někde ukazovat, dělat „tiskové kon-
ference a rozdávat podpisy". Čeká
ho to, kvůli čemu přišel – oběť. 
Podle Ježíšovy odpovědi na tuto
prosbu je zřejmé, že se nechtěl
nechat zdržovat od toho nejdůleži-
tějšího. Věc priority. 
Jak je to s námi? Utíkáme před tím,
co bolí, k věcem, které jsou bezbo-
lestné? Možná jsme často vděčni za
vyrušení, které nám poskytne únik
před věcmi podstatnými. Těch řec-

kých poutníků, kteří umí odvést na-
ši pozornost, si umíme vyrobit a
najít opravdu hodně. 
Blížící se Velikonoce jsou proto dob-
rou příležitostí přehodnotit své pri-
ority a hlavně my sami, kteří se
nazýváme Kristovými ná-sledovní-
ky, opravdu žijeme životem oběti. 
Neboli – jestli náš život je smyslupl-
ný a plodný. 
Ježíš to říká jasně – „Amen, amen,
pravím vám, jestliže pšeničné zrno
nepadne do země a nezemře, zůstane
samo. Zemře-li však, vydá mnohý uži-
tek."

Jiří Bort, 
kazatel Církve bratrské 
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Poselství k neděli Laetare

Co to je? Záleží na tom, koho se
zeptáte. Bude-li odpovídat dobro-
volník, který je členem přípravného
výboru, tak vám řekne: „Spousta a
spousta práce, která není vidět,
někdy je také dusno a napětí, někdy
zase radost, ale co všem pochyb-
nostem ubírá na váze a na síle, je
přesvědčení, že úsilí není marné, že
se namáháte pro smysluplnou věc."
Proto jsme se po dvou letech pustili
do druhého bienále. Přípravy prv-
ního se v mnohém nelišily. Jenom
teď už máme mnoho zkušeností a
raději jsme do toho šli i s větším
časovým předstihem. 
Když se zeptáte toho, který stál na
počátku všeho, Ondřeje Macka,
odpoví jako pro tisk: „Bienále pro
Diakonii, jehož II. ročník se usku-
teční 13. – 25. dubna 2009 v Praze, je
charitativní kulturní projekt. Jeho
cílem je nabídnout setkání s výtvar-
ným uměním, které je svým obsa-
hem či svými tvůrci spojeno s křes-
ťanstvím; představit diakonickou
práci s handicapovanými členy
společnosti; a v neposlední řadě
takto získat finanční prostředky na
podporu této práce. První Bienále
pro Diakonii se uskutečnilo v roce
2007. Zúčastnilo se ho šedesát
výtvarníků několika generací a
bylo při něm vystaveno více než sto
dvacet uměleckých děl. Výtěžek
téměř 700.000,- Kč byl věnován na
první etapu rekonstrukce Střediska
Diakonie ČCE v Praze – Stodůl-
kách. Letošní II. ročník Bienále má
název „I noc se stane světlem". Svá
díla během něj postupně na třech
místech Prahy představí čeští,
němečtí a švédští výtvarníci. Po-
zváním umělců ze sousedního Ně-
mecka a po nás v EU předsedajícího
Švédska reflektují pořadatelé Bie-
nále motto českého předsednictví
„Evropa bez bariér". Výtěžek z II.
Bienále bude rovněž určen na pře-

konání bariér, totiž na vybudování
denního a týdenního stacionáře pro
těžce zdravotně postižené klienty
Střediska Diakonie ČCE v Praze -
Stodůlkách."
A když se zeptáte výtvarníků? To
pro nás zůstává nezodpovězenou
otázkou; raději se neptáme a
rovnou prosíme o nějaké výtvarné
dílko. A protože umělci dávají, tak
se domníváme, že to není jen z naší
strany otravování, ale že i oni
poznali smysl celé akce a jsou rádi,
že mohou takto přispět na dobrou
věc. 
Bienále bude zahájeno 13. dubna
2009 koncertem J. Nohavici v koste-
le ČCE v Praze na Vinohradech, po
něm bude následovat dobročinná

aukce vybraných děl i výrobků z
ergoterapeutické dílny, která je sou-
částí Střediska ve Stodůlkách. Od
14. do 17. dubna bude Bienále
pokračovat výstavou části shro-
mážděných děl na radnici Městské
části Praha 13. Od 19. do 25. dubna
budou všechna díla představena v
prostorách Farního sboru ČCE v
Praze – Dejvicích. Součástí Bienále
budou kromě úvodního koncertu s
aukcí a dvou vernisáží další dopro-
vodné programy (koncerty, literární
čtení, přednášky). Nuže, podívejte
se na  www.bienaleprodiakonii.cz ,
tam se dozvíte mnohem víc. 

Abigail Hudcová, 
farářka sboru ČCE

Praha - Dejvice

Připadl jsem při čtení Akademického bulletinu na výzvu ředitele Ústavu
molekulární biologie rostlin : „Organizace, která nemá strategický plán
rozvoje, je předem odsouzena k zániku." Měl na mysli řízení vědy, výzku-
mu, objevů, myšlení a poznání.
My rádi deklarujeme církev jako společenství mystické, řízené bezpro-
středně a operativně Duchem svatým,- společenství povznesené tím nad
běžné starosti a uvažování. Proč ale potom máme staršovstva, účetní,
fundraisery, ÚCK a synodní radu? Jako by z upřímné víry nevyrůstaly i
upřímné starosti, a upřímná víra neměla nic společného s jejich dobrým
a kvalifikovaným řešením.
Současné dny nám připomínají proměnlivost světa. A to nejen jeho
zvyků a formálností, ale i podstatné společenské reality a společenských
vztahů a osudů, vyrůstajících ze situací hospodářských, technických a
technologických,- a nepominutelně i přírodních a ekologických. My se
snažíme svou nejistotu spíše tlumit. Nenarušila by nám zbožnost, víru a
oddanost? A přirozeně tím i pohodu, spokojenost a klid? 
Asi narušila. A asi by dokonce i měla. Pokud si myslíme, že „Organizace,
která nemá strategický plán rozvoje, je předem odsouzena k zániku". A
naše církev a církve JSOU organizacemi. Těšíme se a nadějeme ... a často
i prožíváme ... že nejsou JENOM organizacemi. Ale organizacemi JSOU.
A proto bychom se měli zabývat i svou budoucností,- rozvojem své
budoucnosti,- plánem rozvoje své budoucnosti,- a strategickým plánem
rozvoje své budoucnosti. Jinak jsme předem odsouzeni k zániku.
Ano, věřím, že tím nemusí být odsouzeno k zániku evangelium. Ale mys-
lím si, že i té naší ČCE a jejích sesterských církví by mohlo a mělo být
škoda. Pro nezájem o budoucnost,- pro preferenci klidu a pokoje,- pro
nedostatek odpovědnosti a uvědomění,- pro nedostatek kritiky, sebekri-
tiky, obav a strachů.
Je načase bouřit vědomí církve (ne tedy jen duchovních a manažerů) v
otázkách pozemského bytí církve a sborů: to jest peněz, platů, staveb, pro-
vozů. Je načase ptát se nad vzděláváním teologů úzkostlivě šetřených
před širokými otázkami nejen ekonomie, ekonomiky a politiky... ale i
praktické teologie. Je načase bouřit proti zvěstovatelským stereotypům.
Ale i proti postavení duchovních jakožto sborových autorit a mimořád-
nými mocemi vybavených misionářů své osobní víry i zjednodušených
ekonomických, politických a společenských představ. A je nutno stavět
sbory nejen před možnosti jiných forem, procedur a obsahů..., ale před
výslovnou nutnost a naléhavost jejich hledání, promýšlení, zkoušení a
ověřování. 

Ilja Herold

Rozvoj!?

II. Bienále pro Diakonii

ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

Prohlížel jsem si nedávno poslední
produkci České biblické společnos-
ti. Zaujalo mne v ní zejména nejno-
vější vydání Bible. Konkordanční
odkazy jsou v něm umístěny na
kraje po stranách, poznámky k tex-
tu na dolní okraj. Nejzajímavější
ovšem je, že se jeho sazba bude uží-
vat i pro vydávání větších formátů,
přičemž vzhled stránky zůstane
zachován. Až nás tedy horšící se
zrak přiměje koupit si větší Bibli,
nalezneme v ní pasáže, k nimž se
rádi vracíme, pořád na stejném
místě. To je pro čtenáře Bible dobrá
zpráva.

Ještě jedno mne při prohlížení zau-
jalo. Na úvodní stránce se pod nad-
pisem „Český ekumenický pře-
klad" objevuje informace, že knihu
schválila Česká biskupská konfe-
rence v Praze, s uvedením data a
čísla jednacího. Měla to i některá
dřívější vydání, ovšem cudně na
rubu úvodní strany. Je zvláštní, že i
to, co je ekumenické ze své podsta-
ty, potřebuje ještě biskupské schvá-
lení. Asi proto, že ekumenické,
může být jen to, co je římskokato-
lické. Je nakonec dobře, že už to bis-
kupská konference neskrývá.

Emanuel Vejnar

Zajímavé a zvláštní
AKTUALITA
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DOVOLENÁ SENIORŮ V CHOTĚBOŘI

V červnu loňského roku jsem strávila příjemný týden pro seniory v evan-
gelickém rekreačním středisku v Chotěboři. Na seniorském běhu jsem
byla poprvé. Dříve, víc než před třiceti lety, jsme tam rádi jezdívali s dětmi
na rodinnou rekreaci. 
Píši těchto pár řádků pro ty věkem pokročilejší bratry a sestry, kteří ještě
nevyužili této možnosti pobýt se sobě blízkými nejen v krásném přírod-
ním prostředí, ale i v milém obecenství.
Vzorně o nás bylo postaráno jak po stránce tělesné, tak i duchovní. O
pohodovou atmosféru po celou dobu se neúnavně a laskavě starala sestra
farářka Dana Rotkovská z Libčic. Ráno jsme mívali společné pobožnosti s
biblickým výkladem, které vedl bratr farář Petr Špirko. Večerní programy
výborně obstarával bratr farář Miloslav Nekvasil. Každý den jsme byli
obohaceni biblickou zvěstí a novými poznatky z oblasti umění. Hodně
jsme zpívali. Součástí pobytu byl také jednodenní výlet autobusem po
okolí. Jedno odpoledne jsme pod vedením br. Vojtěcha Zikmunda zažili
„taneční na židlích" a jiný den nám zpestřil br. David Rejchrt recitací a vir-
tuózní hrou na violoncello. A nechyběl ani táborák. A k tomu individuál-
ní procházky do okolí. Společné prostory i pokojíky jsme si uklízeli sami –
kdo chtěl a kdo mohl. Nikdo nebyl k ničemu nucen. 
Někteří bratři a sestry jezdí na tyto pobyty pravidelně, zváni a vítáni jsou
noví účastníci. 
Tak pokud Vás těchto pár slov zaujalo a pobyt přiblížilo, využijte této
možnosti a přihlaste se. Velmi Vám to doporučuji. 

Jana Jasná ze sboru Praha-Dejvice.
Seniorskou dovolenou v Chotěboři pořádá Pražský seniorát již řadu let.
Letos od 12. do 21. června. Ubytování je v rekonstruovaných a pěkně
vybavených budovách, terén je schůdný i pro ty, kteří mají pohybové potí-
že, stravování včetně diet, doprava autobusem z Prahy až do střediska a
zpět. Cena je 2.400,- Kč. Pobyt není vyhrazen jenom členům naší církve,
rádi přivítáme každého, kdo chce strávit příjemné dny ve společenství
věřících lidí v pěkné vysočinské přírodě.
Další informace a přihlášky Vám poskytne Dana Rotkovská, 252 66 Libčice
n. Vlt., 5. května 66, tel. 233930823, email libcice@evangnet.cz. 

METODISTICKÝ BISKUP KANDIDÁTOM
NA PREZIDENTA JUHOAFRICKEJ REPUBLIKY

Johannesburg – ENI. Bývalý generálny tajomník Celoafrickej konferencie
cirkví, reverend Mwume Dandala je kandidátom na prezidenta
Juhoafrickej republiky. Do volieb, ktoré sa uskutočnia 22. apríla, ho nomi-
novala strana „Ľudové zhromaždenie", ktorá vznikla v decembri odštie-
pením sa od vládnuceho „Afrického národného zhromaždenia".  
Reverend Dandala bol v minulosti hlavou Metodistickej cirkvi v Juho-
africkej republike. Do krajiny sa vrátil len pred necelými dvoma mesiacmi
po tom, ako po 5 rokoch odovzdal vedenie najväčšej ekumenickej organi-
zácie združujúcej 133 cirkví v Afrike. 
V roku 1990 bol jedným z mierotvorcov pri nepokojoch medzi nacionalis-
tickými migrantmi z kmeňa Zulu a jednotkami Afrického národného
zhromaždenia v oblasti zlatých baní neďaleko Johannesburgu. Ako pred-
sedajúci biskup Metodistickej cirkvi Južnej Afriky sa otvorene vyjadroval
proti Mugabeho režimu v Zimbabwe aj proti odmietaniu juhoafrickou vlá-
dou vedeckých údajov o AIDS/HIV pandémii. 
Dandala neochvejne verí v zjednocovanie Afričanov a je obhajcom tradič-
ných afrických zvykov, ktoré podporuje i v rámci bohoslužieb. Generálna
tajomníčka strany Ľudového zhromaždenia Charlotte Lobe 19. februára
povedala, že Dandala stelesňuje čestnosť, tvrdú prácu a rodinné hodnoty.
Vo februári minulého roku sa v médiách objavili úvahy, že reverend
Dandala by mohol byť nádejným kandidátom na nástupcu generálneho
tajomníka Svetovej rady cirkví reverenda Samuela Kobiu.
Dandala sa narodil v roku 1951 a je držiteľom magisterského titulu
Univerzity v Cambridge.

Ekuména vo svete 08 /2009

Milé sestry, milí bratři,
staršovstvo FS ČCE Orlová se roz-
hodlo podpořit návrh Konventu
libereckého seniorátu ČCE na usne-
sení synodu ohledně odvodů sborů
do Personálního fondu. 
Tento návrh zní:
1. Odvod do PF ať se vybírá jako
poměrná částka z rozpočtu místního
sboru.
2. Procentuální výši odvodu na PF z
rozpočtu sboru ať určuje každoročně
synod/SR podle aktuálních potřeb
církve.
3. SR/synod církve ať stanovuje výši
minimálního odvodu, při kterém
ještě může být farní sbor obsazen
kazatelem jakožto samostatný farní
sbor se všemi právy a povinnostmi
farního sboru.
4. Část prostředků ať se vyhrazuje na
solidární účely, které dnes plní status
podporovaného/misijního místa.
Uvedený návrh totiž považujeme za
rozumný, odpovědný, realistický,
systémový, spravedlivý, křesťanský
a řešící současnou neblahou situaci,
kdy stávající systém paušální výše
odvodů pro všechny obsazené sbory
brání církvi v růstu a dusí život
finančně méně bohatých sborů.

I. Analýza současného stavu
Předně je nutno poukázat na rozpor
mezi dobrovolností výše odvedené-
ho saláru a povinností odvést pau-
šální částku do Personálního fondu
bez ohledu na výši vybraného salá-
ru. Přitom u většiny sborů je hlav-
ním příjmem dobrovolný dar. Je to
zdroj, který nelze členům sboru a
jiným dárcům přikázat. 
Paušální odvod do Personálního
fondu pak představuje neúměrnou
finanční zátěž pro menší sbory,
jejichž aktivní a velmi obětavou část
tvoří často sestry a bratři v důchodo-
vém věku. Pokud je prostřednictvím
odvodu do Personálního fondu
vytvářen jakýsi tlak na sbory ke zvý-
šení salární morálky, pak tento tlak
dopadá právě na tyto sestry a bratry.
Život menších sborů je tak ještě více
dušen, sbory se nemohou rozvíjet a
postupně směřují ke svému zániku,
ačkoli to není důsledkem jejich lax-
nosti a neschopnosti života. Církev,
aniž by musela, tím opouští dobyté
pozice v chudších oblastech, stahuje

se do ekonomicky výhodnějších,
zpronevěřuje se biblické povinnosti
růst, šířit evangelium, získávat nové
učedníky a nést spásu až na sám
konec země.
Zároveň se rozkližuje soudržnost
pomyslného povšechného sboru,
církve jako celku. Přitom ČCE sama
sebe nechápe jako volné sdružení
samostatných sborů, tedy co se děje
na jednom sboru, by se mělo týkat i
ostatních. Současný stav vede k to-
mu, že povinnost odvodu do
Personálního fondu není přijímána
jako společná věc, není plněna s
radostí a z upřímného srdce, mnoh-
de vzbuzuje vzdor, pocit křivdy ne-
bo jen pokorné útrpnosti.
Kompenzace prostřednictvím Fon-
du solidarity je nedostatečná a ne-
jedná se o systémové řešení, neboť
na jedné straně církev svým sborům
pomáhá, na druhé straně sama
svým vnitřním nastavením vytváří
situaci vyžadující tuto pomoc, která
se navíc poskytuje nikoli z vlastního
zájmu o druhé, ale až na základě
prosby těchto sborů. 
Řešením taktéž není tzv. liberalizace
Personálního fondu, jakési uplatně-
ní tržního principu v odměňování
kazatelů, neboť nelze nechat přerůst
tržní principy do sfér, kterým nepří-
sluší. Sbor si nebuduje sám pro sebe,
ale pro šíření evangelia. Není biblic-
ké chápat církev jako uzavřený spo-
lek, který pěstuje křesťanství jako
svou soukromou zájmovou činnost
a který má kazatele pouze pro svou
potřebu. Církev má sloužit a zvěsto-
vat druhým. Ne sbor, ale v prvé řadě
místo, ve kterém sbor působí, potře-
buje kazatele na plný úvazek, a
proto jej církev do tohoto místa vysí-
lá a chce jej v něm mít. Nikoli tedy
pouze příslušný sbor, ale církev jako
celek by měla nést podíl na finanční
odpovědnosti za tohoto kazatele.
Církev je vyslána do světa sloužit a
být církví bojující, a tak jako voják
pobírá pevně stanovený žold, ať
slouží v Praze nebo v pohraničí, tak
také duchovní voják je hoden své
mzdy bez ohledu na místo.

II. Proč podporujeme daný návrh:

1. Je systémový – odpovídá způsobu
vybírání saláru, jehož výše není sta-

novena jako povinnost.
2. Je odpovědný – zachovává finanč-
ní odpovědnost sborů a podporuje
pouze životaschopné sbory, neboť se
stanoví minimální výše odvodu, při
kterém ještě může být farní sbor
obsazen kazatelem jakožto samo-
statný farní sbor se všemi právy a
povinnostmi farního sboru.
3. Je realistický – umožňuje shro-
máždit potřebné finanční prostřed-
ky, neboť procentuální výše odvodu
do Personálního fondu z rozpočtu
sborů se určí každoročně podle
aktuálních potřeb církve a jejích cel-
kových příjmů v předchozím roce či
předpokládaných příjmů v roce
následujícím. Stejný způsob již v
praxi bez všeho zpochybňování fun-
guje u celocírkevních repartic s tím
rozdílem, že by se povinnost odvo-
dů do Personálního fondu vztaho-
vala jen na sbory obsazené kazate-
lem. Model povinné paušální částky
se často brání z obavy, že by se nevy-
bralo dost peněz, či že dokonce by
část darů nebyla vykázána v účet-
nictví, že by se podvádělo. K zabrá-
nění tomu by však měly sloužit stan-
dardní kontrolní mechanismy, niko-
li povinná paušální částka. V opač-
ném případě přiznáváme, že tyto
mechanismy nefungují, a apriorním
podezříváním z podvodných úmys-
lů urážíme většinu poctivých sester
a bratří. Lidé rádi přispějí, když se
tím příspěvkem nejen pokrývá
Personální fond, ale zároveň zvětší
objem peněz, které zůstanou sboru. 
4. Je spravedlivý a křesťansky soli-
dární – nakládá se jím stejně těžké
břemeno všem, které pak netíží a
netlačí – viz Mt 11,29 a Ga 6,2. Vy-
chází z pojetí ČCE jako povšechného
sboru. Nečiní rozdílu mezi kazateli
podle místa jejich služby. 
Návrh jsme se rozhodli podpořit
nikoli primárně z důvodu vlastních
potřeb, ale pro výše uvedené argu-
menty. Obracíme se proto nejen na
synodní radu a synodály, ale také na
všechny sbory ČCE, aby bez ohledu
na svou momentální situaci tyto
argumenty důkladně zvážily a pří-
padně tento návrh stejným způso-
bem podpořily. 

Staršovstvo FS ČCE 
Orlová

Trochu humoru 
do vlastních řad

Z církví doma i ve světě Ještě k Personálnímu fondu

Církevní rok se liší od občanského,
on totiž začíná l. nedělí adventní.
Některá církevní společenství ho
nedodržují.Ani o význačných svát-
cích nekážou zvěst, která má v těch-
to dnech zaznít. Nic proti tomu,
mohou ji slyšet jindy. Ale je to tak?
Káže kazatel nebo kazatelka hlavní
části evangelia, nebo vynechává, co
je právě pro něj „nevhodné"? Tady
je vážné úskalí. 
V tomto období prožíváme postní
období. I u z některých křesťanů se
vytratil její smysl a dokonce vymi-
zely i lidové zvyky, které nějak
navazovaly na biblické děje nebo i
na pohanské mýty.
Překvapilo mě, když jsem se dočetl
ve středu 25. února, a totéž ozna-
movaly i jiné sdělovací prostředky
že je škaredá středa. Dnes už se
nikdo z novinářů ani nestydí, že
nemá ty nejelementárnější vědo-
mosti o křesťanství, i když to k vše-
obecnému vzdělání patří.
I příbuzní a známí mně blahopřáli k
svátku. Možná proto, že se víc ška-

redím než usmívám, nebo proto, že
neoplývám žádnou krásou vnější
ani vnitřní. Jen je škoda, že tak uči-
nili o několik týdnů dříve. Tato stře-
da je až 8. dubna (někdy nazývána
lidově také sazometná). Ten den se
měl Jidáš dle lidové tradice škaredit
na Krista (dle J 12,1-8), že Marie,
jinde bezejmenná žena (Mt 26,6-13,
Mk 14,3-9), jej v Betanii pomazala
drahým olejem za 300 denárů. Ta
cena by dnes odpovídala až dvěma
stům tisícům korun. I když si nedo-
vedu představit cenu dnešních
špičkových parfémů, zdá se mně
odhad ceny přemrštěný. Tato ná-
dobka s drahým olejem mohla být,
dle mínění Jidáše (jinde učedníků),
prodána a peníze mohly být rozdá-
ny chudým. Pán Ježíš, ač zřejmě
vždy stranil chudým, poníženým,
postiženým a ostouzeným, se
důrazně ohradil, šlo o symbolické
pomazání k jeho pohřbu. - Po této
středě následoval Zelený čtvrtek a
Velký pátek, kdy byl Pán Ježíš ukři-
žován, víme proč. Takže na začátku

zmíněná středa není škaredá, ale
Popeleční středa, začátek postního
období před Velikonocemi; ono
trvá šest týdnů, dříve bylo dokonce
delší.
Je zvláštní, že právě neděle v postu
se také nazývají 1., 2., …6. postní, i
když o nedělích půst není. Sleduji
roky církevní kalendáře (zvláště
evangelické), většinou jsou tam
nevysvětlené latinské názvy, které
už téměř nikomu nic neříkají.
Někde v literatuře i lidové, jindy na
internetu se můžeme dočíst, že 1.
neděle postní se jmenuje Invocavit,
podle prvního slova introitu (vstu-
pu) do 1. postní neděle (Ž 91,15-16):
„Vzývati mne bude…" Abychom to
pochopili, vycházíme z Kralického
překladu, ČEP jde jinou cestou.
Lidově se tato neděle na našem
území nazývala podle postního
oděvu černá, nebo dle pokrmu z
hrachu pučálka.
2. postní neděle se nazývá
Reminiscere, introit je Ž 25,6

Období k zastavení

Dokončení na str. 3



Na pozadí dvou nových americ-
kých filmů si stručně připomeňme
tři vybraná dikta prof. Josefa Smolí-
ka (27.3.1922 – 4.2.2009).

SLOVO A SVÁTOSTI

„Nekáže-li protestantský kazatel evan-
gelium, znamená to zpravidla podstatné
vyprázdnění smyslu bohoslužeb. Kato-
lický kněz je na tom v tomto ohledu lépe.
Nemůže toho zas až tolik pokazit, neboť
vedle zvěstování má při mši vždycky
ještě vysluhování svátosti." – Nejeden
začínající kazatel vstupoval na sbo-
rovou kazatelnu „s bázní a třese-
ním" právě pod vlivem tohoto
dikta! Prof. Smolík tak provokativně
a frapantně shrnul kromě jiného
cosi ze dvou dílčích oborů praktické
teologie, totiž z homiletiky (nauky o
kázání) a liturgiky. Vyvolané debaty
se pak snažil nenásilně usměrňovat
až k formulacím o nezastupitelnosti
Slova. 
Citovaný výrok i související debaty
se někdejším Smolíkovým poslu-
chačům jistě vybaví u filmu Po-
chyby (The Doubt). Páter Flynn,
hlavní (kladný) hrdina filmu, totiž
evangelium nekáže ani náhodou.
Biblický text mu takříkajíc „nevadí".
Na newyorské katolické škole (kam
je příběh zasazen) evangelium z ka-
zatelny zvěstováno není. (Flynn se
jej dovolává pouze ve vyhrocené
rozepři s ředitelkou školy.) Pokud
by hlásáno bylo, napadne nás, žáci
by se na škole sotva mohli cítit
(podle slov jedné z vyučujících jepti-
šek) jako v „trestaneckém zaříze-
ní"… (Přesto, byť výslovně nepo-
jmenována, je zde milost tajemně
přítomná a při díle – i tvrdá ředitel-
ka projeví v závěru filmu pochyby,

zda Flynna vypudila z ústavu
oprávněně…)

SLOVO A EXORCISMUS

„…Naštěstí jsou taky faráři-teologové!"
– Tímto konstatováním končíval
prof. Smolík hlubokohlasý, poloiro-
nický výčet specializací, jimž se řada
farářů v terénu neformálně věnuje
na úkor práce teologické. Také sym-
paťák Flynn ve filmu Pochyby pro-
vozuje devatero řemesel – je zdat-
ným psychologem, pedagogem,
sportovním trenérem atd. Jenom ta
teologie přichází zkrátka! Pokud
bychom se Flynna zeptali, co zna-
mená slovo „exegeze", možná by to
(ještě) věděl… I zde míří Smolíkovo
diktum „do černého", v ostrém kon-
trastu se žvatláním dvorní recen-
zentky nejčtenějšího českého deníku
na stejné téma!   

„Od démonů pryč!" – Tak kdysi spon-
tánně zareagoval prof. Smolík na
otázku fakultního studenta Honzy
V. ohledně démonů. (Zároveň podal
věcnou informaci o tom, že o daném
tématu se lze dozvědět více u někte-
rých pravoslavných teologů.) Velice
moudrý povel! Zaobírat se příliš
tím, co hrdinové filmu Nouzový
východ (Revolutionary Road) rou-
havě a s opakováním až obsesivním
charakterizují jako „zoufalou prázd-
notu (hopeless emptiness)" obyčej-
ného života, může představovat
pozvánku pro démony (srov. Mt
12,44). Kdo nevěří, ať běží do kina!
(Já sám jsem po zhlédnutí tohoto
cenami ověnčeného filmu musel jít
„na vzduch".) Slovo démonům
nedává prostor! (Vyjádřeno s Lut-
herem: „Slovíčko je porazí.")

HISTORIE ŽIVÝCH

Nouzový východ se odehrává v
padesátých letech 20. století, Po-
chyby v letech šedesátých. Běží o
tzv. retrofilmy, tj. o filmy, jež zpří-
tomňují atmosféru minulosti –
shodou okolností let, kdy prof.
Smolík působil jako vysokoškol-
ský pedagog. Obecně se má za to,
že praktická teologie je ze všech
teologických disciplín nejvíce
vydána všanc proměnám, ba roz-
marům doby. Právě nad oběma
retrofilmy však můžeme konstato-
vat pozoruhodný a naprosto nesa-
mozřejmý jev: Platnost citovaných
výroků prof. Smolíka není omeze-
na jenom na několik desetiletí
dvacátého století. Všechny tři zů-
stávají neumenšeně aktuálními i
dnes. A všechny tři mají platnost v
nejlepším slova smyslu „ekume-
nickou"! Což jako by napovídalo,
že prof. Josef Smolík patří k účast-
níkům toho, co Olivier Clément
(Smolíkův francouzský vrstevník
a pravoslavný kolega) v návaz-
nosti na Mt 22,32 označuje jako
„historii živých všech dob a všech
míst".

František Schilla

Odkazy: 
Clément, O.: La révolte de l`Esprit,
Paris Editions Stock 1979 (s. 145:
„…opravdová historie není historií
mrtvých, ale živých…")
Spáčilová, M.: Streepová má Po-
chyby. Výborně, MFD 28.2.2009  (s.
D9: „Sotva Philip Seymour Hoff-
man řekne úvodní větu, je rázem
jasné, že na kazatelně stojí osob-
nost.")

3ET-KJ

Mezi živými všech dob

„Rozpomeň se na svá slitování…"
3. postní neděle má název Oculi
dle Ž 25,15-16: „Oči mé vždycky
patří…"
4. postní neděle Laetare dle Ž 122,1
„Veselím se…" V tom je ČEP po-
dobný: „Zaradoval jsem se…" Ně-
kdy se užívá text z Iz 66,10-11. Tato
neděle má radostný název, byla to
úleva v postu. Mládež se mohla
bavit, družbové domlouvali svatby,
proto též lidový název družebná. A
pro ty, kdo mají rádi liturgické
barvy, je místo postní fialové barvy
růžová.
5. postní neděle - Judica má název
dle Ž 43,1-2 „Suď mne, ó Bože…"
Lidový název je smrtná (také černá
), v ten den se totiž zahalovaly v
římskokatolických kostelích kříže s
korpusem.V obcích byl zvyk, že
děti nosily po dědinách figuriny
smrtky a závěrem je vhazovaly do
potoka.Tady je jistě už předkřesťan-
ský zvyk – konec zimy a probouze-
ní jara.
6. neděle postní (Květná), jediná
nevychází z introitu, latinsky Pal-
marum (J 12,12.13-26, Mt 21,1-9),
kdy zástupy vítaly Ježíše při vjezdu
do Jeruzaléma palmovými ratolest-
mi.
Období postu nás má zastavit na
cestě. Půst drží už i katolíci hlavně
na Velký pátek. My ho chápeme
přece trochu jinak. V tom zastavení
jde spíš o pokání, o naše pokání, o
mé pokání za to, co jsem na cestě

napáchal, kde jsem selhal, neviděl a
nechtěl vidět, co jsem vidět měl.
Většina toho, o čem jsem psal, je

vnější, ale ani taková připomínka
není na škodu. 

Jiří Novák

Období k zastavení 
Dokončení ze str. 2

V hodině, když úzkost mám,
Když se z hříchů vyznávám,
Pokušením utýrán,

Milý Duchu, povzbuď mě!

A když v loži, v noční čas
Dávám pochybnostem zas
Srdce, mysl na pospas,

Milý Duchu, povzbuď mě!

Když dům pláče, samý sten
A svět v snách je ponořen,
A když bdí mé oči jen,

Milý Duchu, povzbuď mě!

Když můj lékař ničemný,
Žádostiv jen odměny
I naději upře mi,

Milý Duchu, povzbuď mne!

Když v té spoustě medicín
Umění moc nevidím,
Když mi hrozí zabitím,

Milý Duchu, povzbuď mne!

Když zvon velký začne bít
A chce duši poděsit,
Že se musí rozloučit,

Milý Duchu, povzbuď mne!

A když v světě svíček zřím
Málo přátel, a když vím,
Že si víc nezasloužím,

Milý Duchu, povzbuď mne!

Když kněz domodlí se teď
A já kývnu v odpověď,
Nejsa schopen kloudných vět,

Milý Duchu, povzbuď mě!

Když Bůh o mém zmatku ví,
O strachu či zoufalství,
Dřív než svět je objeví,

Milý Duchu, povzbuď mne!

Když jsem pokušitelem,
Štván a téměř zatracen
Hříchy mládí, lží a zlem,

Milý Duchu, povzbuď mne!

Když Soud zlomí pečeť všem 
Tajemstvím, jsem odhalen,
Když však k tobě volal jsem,

Milý Duchu, povzbuď mne!

(Důrazy českého teologa ve světle amerických retrofilmů)

Potká-li někde ve světě evangelík evangelíka a dají-li se do řeči o svých
sborech, jedna z prvních otázek obvykle zní: „A kdo je tam u vás farář?"
Zvláště v Čechách málokdo zapře svou zvědavost, protože v tak malé
zemi je dosti pravděpodobné, že náhodou dojdeme na známá jména.
Málokdy nás ale napadne, že ta otázka je vlastně úsměvná. Vždyť jako
by za existenci sborů rozhodující měrou odpovídali faráři?! 
Farář přichází na sbor, který založili dávno před ním jiní. Faráři lidé
nedůvěřují tak jako někomu, koho znají ze své rodné obce, kdo se
osvědčil jako jeden z nich. S farářem dosud po desetiletí nespolupraco-
vali. Lidé jsou ti, kdo určují práci svého faráře. Oni jsou ti, kdo ho
zaměstnávají. Farář nemá takový přehled o atmosféře ve sboru, neví, co
lidi namíchne, co je může skutečně potěšit. A jako platí, že hospodář
těžko zastoupí faráře jako kazatel nebo vykladač Písma, tak stejně
těžko farář zastoupí ostatní starší v otázkách stavebních, hospodář-
ských, technických a dalších. Starší se nehrnou za kazatelnu a slouží
jim to ke cti, zatímco duchovní se bez větších protestů vrhají do sta-
vebních prací, hospodářských kalkulací a pod.. Možná tak berou inici-
ativu jiným, obdarovanějším.    
Musíme rozlišovat dary, především z úcty k tomu, kdo je dává. V jeho
očích je schopnost vést poctivě a svědomitě účty stejně cenná jako
schopnost jímavě kázat. Těžko však může být někomu dáno obojí ve
stejné míře. Stůjme pevně na svých místech. Pokud se mají naše sbory
rozvinout, a tedy rozrůst (nikdy tomu nemůže být v opačném sledu),
pak musíme brát vážně vůli Boží, která úmyslně rozlišuje lidi a vede je
k tomu, aby se navzájem potřebovali, respektovali a tíhli k sobě. 
Proto každé presbyterní zřízení dobře pamatuje na to, aby moc  ve sbo-
rech byla rozdělená. Proto např. Českobratrská církev evangelická ve
svých řádech dobře rozděluje úřad zodpovědnosti  za sbor mezi kazate-
le a kurátora. Jedině to má budoucnost, ovšem musíme ji taky naplňo-
vat. 
„Kdo je tam u vás kurátor?" - tak se ptejme už teď! 

Adam Balcar  

Kdo je tam farář?

JEHO LITANIE KE SVATÉMU DUCHU

ROBERT HERRICK



Bohoslužby

Životní jubilea se sice
mohou stát přehlídkou
zásluh, ale zde chceme
především vyjádřit svou
velkou vděčnost. 17. dub-
na se dožívá osmdesáti
let bratr farář ThDr. h.c.
Jiří Doležal. Původem z
rodiny učitele, narozen v
Litošicích u Čáslavi v
podhůří Železných hor,
ale vzhledem k zaměst-
nání otce se rodina často
stěhovala. Jedním z dů-
ležitých míst, na která br. Doležal
vzpomíná, je například život ve
sboru v Uherském Hradišti s fará-
řem Josefem Jadrníčkem. Po válce se
br. Doležal vydává na bohosloví. V
prosinci 1952 přichází jako vikář na
faru v Pardubicích, prý jen s kufrem
a peřinou, zato již se skvělou teolo-
gickou průpravou a výbavou. 
Na příštích deset let bude jeho nad-
řízeným, ale především spolupra-
covníkem na díle Páně farář Josef
Smolík, který je v tu dobu zároveň
docentem na pražské teologické
fakultě.
Budou spolu v nesnadných 50. le-
tech usilovat o to, aby Písmo bylo
chápáno jako jediný zdroj víry a
norma ve všech oblastech křesťano-
va života; o zakotvení církve, re-
spektive sboru v Kristových zaslíbe-
ních, která jsou však pevnější a per-
spektivnější než naděje (či frustrace)
spojované s momentální situací a
přízní světa či jednotlivců kolem.
Zřejmý je důraz na společenství a
jednotu sboru a službu potřebným
ze zdrojů evangelia. Rozroste se
postupně jak práce staršovstva, tak
například křesťanské služby. 
Z kázání té doby, ale podobně prak-
ticky dodnes, zaznívá jednoznačný
odpor proti mentalitě „přezimová-
ní" kdesi v ústraní, která v menšino-
vé a ustrkované církvi hrozila. Ká-
zání odkazují k jedinému Pánu to-
hoto světa a všech pánů, Beránkovi
tichému, za naše hříchy ukřižované-
mu, avšak vítěznému. Jeho stůl
uprostřed shromážděného sboru se
tak stává prorockým znamením pří-
tomného Bo-žího království a záro-
veň zdrojem služby všem potřeb-
ným. Tyto skutečnosti povedou
Smolíka i Doležala – každého trochu

odlišným způsobem – k intenzivní-
mu zájmu o ekumenickou proble-
matiku a misijní poslání církve. Pro
Doležala byla v tomto smyslu roz-
hodující existence a služba sboru na
konkrétním místě, pokroky na úrov-
ni světové ekumeny sledoval spíše
se zdvořilou zdrženlivostí, vyjma
průlomové události II. vatikánského
koncilu. Z těchto základů a zápasů
vyroste později i jiné společné dílo,
na kterém Smolík s Doležalem a
řadou dalších budou po téměř dva-
cet let spolupracovat – bohoslužeb-
ná kniha, Agen-da ČCE. 
Rozvinutý život velkého sboru i
Smolíkovy každotýdenní povinnos-
ti v Praze patřily zřejmě ke zdrojům
pověstných Doležalových doved-
ností – účelně organizovat čas, inten-
zivně studovat, vykonávat neuvěři-
telné množství práce a koncentrovat
se plně na věci pro život sboru a
církve podstatné. Až pak mnohem
později jej pobyt na jihomoravském
venkově přiměl, že k tomu všemu
začal ve větší míře ještě obdělávat
zemi svýma rukama a dělat čest
svému křestnímu jménu, které pře-
loženo do češtiny znamená vinař. 
V roce 1962 je br. Doležal zvolen
farářem pardubického sboru, v tém-
že roce se žení s Mirjam, roz. Šebe-
stovou a během příštích let se jim
narodí tři děti. V roce 1968 se mu
otevírá možnost ročního studia v
Göttingen. Ve sboru jej plně zastoupí
manželka. V Pardubicích setrvá do
roku 1983, kdy přijímá volbu do sbo-
ru v Hustopečích u Brna, manželka
v Nikolčicích. Po jedenácti letech od-
chází zpět do Pardubic, ale tentokrát
do výslužby. Ta má však do dneš-
ních dnů podobu takřka každone-
dělní služby v uprázdněných sbo-

rech, přednášky a bib-
lické hodiny v rodi-
nách. V letech 1996 -
2004 je k tomu fa-
rářem v Bukovce, kte-
rou kdysi pilně admi-
nistroval.
Pro život sborů, ve kte-
rých jubilant působil,
hrála určitě důležitou
roli ještě jedna okol-
nost. Náročná odpo-
vědnost kazatelského
povolání svedla br. Do-

ležala brzy po skončení studií s
někdejšími spolužáky. Vytvořili zce-
la jedinečnou pracovní skupinu vzá-
jemné ho-miletické pomoci. Již více
než padesát let, pochopitelně s ma-
lými personálními obměnami, se
pravidelně a společně připravují na
kázání. 
Kdo br. Doležala zná, nejspíš potvr-
dí, že je skutečně vášnivým kazate-
lem. Zda by on to takto řekl sám o
sobě, těžko říci. Raději by asi byl
shledán docela prostě „služebníkem
věrným". Přičemž se za věrností
skrývá jak neuhýbání před povolá-
ním ke službě, tak ale především
důvěra, že věrné a pravé je to Slovo,
které zaznívá z Písma. Proto stojí za
to se jeho výkladu věnovat, stát v
jeho službě a br. Doležal si k tomu
stále obstarává nejnovější literaturu
především z oblasti biblistiky a
homiletiky. To jej také přivedlo k
tomu, že dlouhá léta přednášel tyto
obory na nyní již neexistující biblické
škole v Hradci Králové, a koná bib-
lické hodiny například pro katolické
přátele. Strhujícím kazatelem je však
nesporně i proto, že neúnavně koná
pastorační návštěvy, takže až obdi-
vuhodně dobře zná současného
posluchače a svět. Ale nic by tato
znalost nepomohla, kdyby nebyla
založena v důvěře, že Kristus nás
zná lépe. 
Za toto svědectví, mnohokrát a
mnoha způsoby pověděné a do-
svědčené, a za službu na díle Páně
ve sboru v Pardubicích i v ostatních
sborech, i za službu ve prospěch celé
církve a ekumeny na tomto místě
bratru faráři Doležalovi děkujeme.
Přejeme radost, pokoj a požehnání
od Pána Boha. 

Sestry a bratří pardubického sboru

KŘESŤANSKÁ SEZNAMKA

Ve dnech 30. dubna - 3. května 2009
se koná v evangelickém církevním
středisku v Jáchymově seznamova-
cí pobyt pro střední generaci. Před-
pokládaný věk účastníků je 25-55
let i více. Ekumenický prodloužený
víkend je určen pro svobodné, roz-
vedené či ovdovělé členy a členky
sborů. Cena 800 Kč za osobu (uby-
tování + jídlo). Stravování bude
společnými silami ve sborové ku-
chyni, kapacita asi 30 účastníků.
Přihlášky možno poslat do 14. dub-
na 2009 na adresu: 
Manželé Mikuláš + Anita Zoubko-
vi, Žižkova 1161, 358 01 Kraslice,
telefon: 352 696 085, e-mail: miku-
las.zoubek@seznam.cz. Případné
dotazy rádi zodpovíme. 

č. 3
NABÍZÍME MOŽNOST UBYTOVÁNÍ V

PRAZE 10, jedna stanice od metra
Želivského, nejlépe ženě za péči o
starou maminku. Další info osobní
domluva. Děkuji. 
Kontakt: 603 572 706. 

č. 4
PRONAJMU POKOJ PRO 1-2 OSOBY,
18m, (2 lůžka), společný kuchyňský
kout a topení. Tiché a nekuřácké

ThDr. Jiří Doležal osmdesátníkem Inzerce

SENIORÁT POLIČSKÝ

Českobratrská církev evangelická

BOROVÁ U POLIČKY, Ne 10.00 h
Borová u Poličky č. 30, a Miroslav
Čejka

HLINSKO, Ne 9.00 h
Straněnská 837, f Miroslav Čejka

JIMRAMOV, Ne 8.30 h
nám.Jana Karafiáta 148, f Tomáš
Jirků

KROUNA, Ne 9.00 h
Krouna č.155, f David Sedláček

KRUCEMBURK (DŘÍVE KŘÍŽOVÁ), Ne
10.00 h
ul. Mikuláše Střely 178, f Marek
Vanča

POLIČKA, Ne 8.30 h
Nábř. Svobody 561, f Jan Dus

PROSEČ U SKUTČE, Ne 9.00 h
Proseč u Skutče, a Libor Chaloupka

RANÁ U HLINSKA, Ne 10.30 h
Raná u Hlinska č. 80, f Marta Sed-
láčková

SVRATOUCH, Ne 10.30 h
Svratouch č. 123, a Jan Dus

TELECÍ, Ne 9.00 h
Telecí č. 129, a Tomáš Jirků
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prostředí, vhodné pro křesťany.
Praha 5 - Smíchov, 5 min. od stanice
metra "B" Anděl. Cena 3500-4000
Kč/měsíc. Tel: 731 313 597. 

č. 5
ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELIC-
KÁ PŘIJME VEDOUCÍHO REKREAČNÍHO

STŘEDISKA V HERLÍKOVICÍCH.
Požadavky:
Vzdělání ÚSO - ekonomické zamě-
ření výhodou, znalost práce s PC
na dobré uživatelské úrovni, řidič-
ský průkaz skupiny B, dobrá fyzic-
ká kondice, komunikativnost, orga-
nizační schopnosti, zkušenost s
řízením menšího kolektivu, schop-
nost oslovit a získat novou kliente-
lu, znalost AJ nebo NJ a znalost cír-
kevního prostředí výhodou. Zkuše-
nosti z oblasti cestovního ruchu
nebo organizování pobytů jsou ví-
tány.
Přihlášky včetně strukturovaného
životopisu, motivačního dopisu s
uvedením představy o řízení stře-
diska a jeho rozvoje posílejte do
31.3.2009 na adresu Českobratrská
církev evangelická, sekretariát, p.p.
466, 111 21 Praha 1, Jungmannova 9,
e-mail: sekretariat@srcce.cz 

č. 6

Vzpomínky

K dějinám husitských tradic v regionál-
ním měřítku jistě patří i epizoda z
Plzeňska z druhé poloviny 19. století.
Tehdy, v roce 1889, ne zemském sněmu
vystoupil kníže Karel Švarcenberk s pro-
jevem, že husité byli bandou žhářů a
lupičů a žádal, aby z budovy Národního
muzea byl odstraněn nápis - Jan Hus.
Jeho projev vzbudil velký odpor ve vla-
steneckých kruzích. Nápis samozřejmě
odstraněn nebyl.
Na Plzeňsku byl velkým organizátorem
odporu proti Švarcenberkovu výroku
mlynář Jaromír Dyk (1850-1926) z Ně-
mecké (dnes České) Břízy, Plzeň sever.
Sezval tehdy sousedy obdobně smýšlející
a vytvořil husitské bratrstvo. Sobě na
mlýn zavěsil desku s nápisem - Jan Jisk-
ra z Brandýsa, vrchní hejtman rot Tá-
borských.. Což byl ovšem historický
omyl, Jan Jiskra s tábority neměl pranic
společného. Nicméně v národním chápá-
ní husitství, které s jeho duchovním
obsahem v podstatě nijak nesouviselo a
bylo záležitostí výrazně nacionální, to
mělo svůj význam. Takže na Plzeňsku
tito novodobí husité v devadesátých le-

tech 19.století působili pro oživení husit-
ských tradic, a to v kraji tradičně katolic-
kém. Uveďme, pro historickou paměť, že
mezi novodobými husity kromě Jaromíra
Dyka působil hranický starosta Antonín
Folk a žichlický Kára, dále starosta Josef
Valeš z Břízy, František Roubal a řada
jiných. Na svěcení rolnické školy v Plzni
přijeli jako banderium v husitských čap-
kách s pérem (tzv. poděbradkách). Novo-
dobí husité působili na Plzeňsku řadu
let, "než se přivalila na náš kraj vlna
socialismu, tenkráte plně internacionál-
ního, která ovšem toto novodobé husit-
ství smetla," jak napsal historik rodu a
mladší Jaromírův bratr, Jan Dyk (1860-
1926).Sám se stal výraznou osobností v
přestupovém hnutí po roce 1918. Jako
dokonalý znalec reformační historie a
autor řady regionálně historických pub-
likací a studijí působil jako předseda
rady starších náboženské obce Církve
československé v Horažďovicích. Strako-
nický evangelický farář Pavel Urválek
po letech vzpomínal na Dykův vliv na
inteligenci okresu v přestupovém hnutí.
Na závěr podotýkám, že všech pět dětí

historika Jana Dyka (pradědečka autora
těchto řádků) se stalo po roce 1918 členy
Českobratrské církve evangelické.

Michal Flegl

AMALIE SIEVEKINGOVÁ
(25.7.1794-1.4.1859)

Tato průkopnice evangelické sociál-
ní práce se narodila v Hamburku,
kde působila a také zemřela. R. 1813
založila první dívčí školu, v době
cholery pracovala v nemocnici a k
tomu vydala také "Výzvu křesťan-
ským duším". R. 1832 založila Žen-
ský spolek pro péči o chudé a ne-
mocné, která byla spojena s návště-
vami v rodinách. Její publikace vět-
šinou souvisejí s její prací, ale vyda-
la také "Rozpravy o jednotlivých
oddílech Písma svatého" (1855). Její
inspirativní dílo i její osobnost byly
založeny v hluboké a citlivé, biblic-
ky utvářené křesťanské zbožnosti.

B. Vik

GERHARD TERSTEEGEN
(25.11.1697-3.4.1769)

Tento porýnský reformovaný laický
teolog mystického zabarvení se ži-
vil jako tkadlec a kupec. R.1724 "se
upsal Kristu" a od r. 1725 kázal, pas-
toračně pracoval, léčil a věnoval se
psychologii. R. 1725 založil v Otter-
becku útočiště poutníků a r. 1728
opustil své původní zaměstnání.
Měl vliv i ve Švédsku, v Nizozemí a
v Pensylvánii. V letech 1740-1750
byl ovšem omezen pruským záko-
nem "proti konventiklům". Stal se
duchovním otcem probuzení v Dol-
ním Porýní, které proniklo do refor-
mované církve. Z jeho spisů připo-
meňme aspoň "Duchovní květino-
vou zahrádku vroucích duší" z r.
1729, "Duchovní a vzdělavatelné
listy" (1772,1773-1775), modlitby a
"Duchovní písně", z nichž jistě zná-
me"Pán Bůh je přítomen" a možná
také "Já klaním se té lásce svaté".

B. V.

THB. JAN KANTOREK
má 24. března 2009 102 let. Pánu Bohu
samému děkujeme za všecko dobré, čím
Jana Kantorka obdaroval pro jeho věr-
nou službu v Ratiboři a v Chrudimi, i v
Jeronymově jednotě. "Nuž Bohu děkuj-
me ústy i srdci svými."

mf

Novodobí husité na Plzeňsku

Místní odbor Kostnické jednoty 
v Uherském Hradišti srdečně zve
na své přednášky:

* 5. 4. 2009 přednáška 
faráře Petra Dujky 
na téma 
"Konstantin-Cyril-Metoděj
* 10. 5. 2009 přednáška 
Josefa Mrozka 
"Vzpomínka na kazatele Milana
Jurču"
* 24. 5. 2009 přednáška 
kazatele Chládka 
"O Janu Calvinovi"
Všecky tři přednášky se konají ve
sboru ČCE, Jana Blahoslava 416,
vždy od 16,00 h.

Pozvánky


