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Jak vyjádřit myšlenku, že největší
hodnotou pro mnohdy zmatené lid-
stvo je síla bezbranné vnímavé lás-
ky, která se v případě nutnosti obě-
tuje pro druhé? Děláme to jako křes-
ťané dobře, když lidem opakujeme
teorie, které navazují na obětní pra-
xi známou ze Starého zákona? Je
opravdu výstižná stará představa
kozla, který byl symbolicky za hří-
chy starozákonního lidu vyháněn
na poušť, aby tam bídně zhynul?
Srozumitelnější a lepší se mi jeví
pokusit se přetlumočit dnešnímu
člověku podstatu obětovné Kris-
tovy lásky, než do nekonečna opa-
kovat doslovné biblické citace.
Náš oddíl by se snad dal přiblížit
následovně: smíme vidět v lidských

dějinách příklad vnímavé obětovné
lásky za životem Ježíše Nazaretské-
ho. Jeho myšlení a jednání má být
pro nás inspirující. V soustředění k
Bohu dokázal potlačit to, co nazývá-
me sklony ke zlému. Trpěl nevinně,
a jeho postoj bez nenávisti znepoko-
joval narušené lidské svědomí. Síla
jeho bezbranné, probolené lásky a
vnit-řní pravdivosti se viditelně
přes vnější prohru kříže zhodnocuje
a míří do Božího království. Ten,
který nám svým stylem života zavr-
šeným obětí na kříži znovu propojil
nebe a zemi, obnovuje naše lidství.
Jde mu i o naši osobnost, která je
před Bohem cenná.

Petr Melmuk,
farář ČCE v Telči

Evangelický
týdeník
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Poselství k Misericordias Domini 

Rádi zpíváme, že bychom chtěli být
Bohu blíž. Ve skutečnosti se vědo-
mě držíme dál od Boha. To je ten
veliký a základní hřích, od něhož se
ty další, vedlejší hříchy odvíjejí. I
my, kteří čteme Kostnické jiskry,
chodíme do kostela, známe jméno
Boha a Ježíše Krista a pokládáme se
za dost dobré evangelíky, jsme
daleko od Boha, vzdálili jsme se
jemu, ačkoliv Bůh se od nás
nevzdálil a je nám blízko. Otevřete
Nový zákon: Bůh v Ježíši Kristu je
tu s námi, je blízký, nám se narodil
a když odešel, zanechal po sobě
nesmazatelnou stopu svého slova,
svého utrpení, smrti a slavného
vzkříšení a seslal nám svého svaté-
ho Ducha, aby nám byl v něm blíz-
ko. Abychom na to nezapomněli,
dal to všechno zapsat do Nového
zákona. Kdysi se o nás mluvilo jako
o lidu Knihy. Četlo se. Dnes se naše
vzdálenost od Boha projevuje také
v tom, že se nečte, nečteme. To je
vnější, viditelná známka té vzdále-
nosti.
Musí to tak zůstat? Nemusí!
Asi uznáte, že náš vztah ke Kristu
se nevyčerpává v tom, že jeho
jméno známe z domu, z církve a z
kázání našeho faráře. A právě od
něho - a teď si dejte pozor - jsme se
dověděli, že byli lidé, kteří byli
Ježíšovi blíž než ostatní - o jednom
z nich je řeč v Novém zákoně - a i
dnes jsou takoví, kteří jej oslovují,
jako by byl živý mezi námi. A jsou
ještě jiní, kteří se neostýchají při-
znat, že Ježíše milují. Je jich málo -
soudím tak podle sebe. Abyste té
otázce o vašem vztahu k Ježíši
Kristu lépe porozuměli, změňte ji
na otázku, zda milujete svou ženu,
ne ve svatební den, ale po letité zná-
mosti v manželství. Pravděpodob-
ně si neradi vzpomenete, jak málo
lásky jste do toho vztahu vložili,
kolik něžnosti, kolik služby a kolik

všedních prací, které mnohdy
mluví opravdověji než slova. "Poč-
kejte," namítnete, "vy neznáte mou
manželku." Ale to už uhýbáte. Ona
by byla jiná, laskavější, kdybyste
vy...
Když jde o náš vztah k Ježíši, nepři-
padá tato úhybná odpověď v potaz.
Takže nezbývá než se ptát, jak jste
odpověděli na jedinečnou lásku,
kterou nás Ježíš miluje; miluje nás
totiž takové, jací jsme. Chce s námi
žít v lásce a přátelství, i když zná
naši minulost: zapřeli jsme jeho
jméno a zhanobili je svým skutkem.
To však podle jeho evangelia nemá
být konec našeho vztahu k Ježíši.

Jeho láska je podivuhodná, nabízí
odpuštění a nový život v lásce i
těm, kterým se farář obloukem vy-
hýbá. A já také. Jsme lepší? Nejsme.
Proto patří ta nabídka i nám. A tak
pohleďte na svou ženu novýma,
laskavýma očima. Protože vztah k
ženě je podobenství, nemusím už
teď na ni myslet, ale pomyslím na
Krista, na jeho lásku a na naši lásku
k němu. 
Nebudeme přece souhlasit s názo-
rem, že "takový je život", plyne
samospádem, nedá se na něm nic
měnit. V hloubi s tím názorem ne-
souhlasíme, ale sami nečekáme nic

Jak jsem se dočetl v ET-KJ tento týden, dotyčný politik nedává rov-
nítko mezi církev a náboženství, církev se podle něj chopila filozofie
křesťanství a vymývá lidem mozky. 
Rád bych připomněl několik věcí o církvi, a to tak, že bych ji při-
rovnal k fotbalu - asi takto: Křesťanství - církev (sbor)- církev (deno-
minace) podobně jako: Fotbal - fotbalové mužstvo (klub) - fotbalo-
vá liga.

* Někteří lidé se diví, že křesťané tvoří církve, ale nediví se, že fotba-
listé vytvářejí mužstva, kluby a ligy. 

* Jako člen a součást církve se nepohoršuji nad těmi, kdo svou víru
praktikují sami, stejně jako se nepohoršuji nad těmi, kdo si sami
kopají míčem o stěnu. 

* Kdo umí dobře kopat s míčem, hledá často vhodný tým. Kdo věří v
Krista, hledá často vhodnou církev. Láska - láska k fotbalu i láska ke
Kristu - pomáhá překonávat při tomto hledání mnohá zklamání a
křivdy.

* Bohužel existují mužstva, ve kterých nejde o fotbal, ale o jiné věci.
Podobně existují církve, kde se víra zanedbává. Mnoho takových sku-
pin jde ovšem oživit.

* Kdo kromě společných zápasů trénuje i sám, hodně pomáhá svému
mužstvu. Kdo žije svou víru i sám, může přinášet svému sboru velké
požehnání.

* Je zbytečné se hádat o to, co bylo dřív: Jestli víra, nebo církev, jestli
kopání, nebo fotbal. Důležité je, jestli se při fotbalu kope a jestli se v
církvi žije víra.

Přeju hodně krásných zápasů a shromáždění, jako i osobních trénin-
ků a zážitků s naším Pánem! 

Ondřej Glac

Pár vět k přeřekům
Mirka Topolánka

Blíž tobě, Bože můj 

„Svatý? Proč ne?" Tak před mnoha
lety začínal jeden z nejzmatenějších
článků, jaký kdy v Kostnických jis-
krách vyšel. 
Citovanou dvojotázku vznáší, tento-
krát konzistentně, též celobritský
anglikánský týdeník The Church Ti-
mes z 19. března 2010. Hned dva
autoři se tu totiž zabývají salvador-
ským „lidovým světcem", jehož ofi-
ciální proces svatořečení zadrhává,
totiž římskokatolickým arcibisku-
pem Óscarem Romerem (15.8.1917-
24.3.1980). V komentáři Paula Valle-
lyho stojí – kromě nejednoho štulce
na adresu nynějšího papeže – za
pozornost především připomínka,
že Romero byl dlouho konzervativ-
ním, opatrným prelátem a prodělal
radikální proměnu až v arcibiskup-
ském úřadu. Dále pak citát, jímž Ro-
mero předjímal vlastní násilnou
smrt: „Bylo by smutné, kdyby v ze-

mi, kde jsou lidé zabíjeni v tak děsi-
vém měřítku, nebyli mezi oběťmi
také kněží." Jak ve dvoustránkové
reportáži uvádí Christine Allenová,
režim v Salvadoru zabíjel tehdy (tj.
od podzimu 1979) asi tři tisíce lidí
měsíčně. 
Odkaz salvadorského mučedníka
tvoří ústřední téma čísla anglikán-
ského týdeníku. V napětí k Vallely-
mu i Allenové bych řekl, že technic-
ké otázky kolem oficiálního svatoře-
čení jsou denominačně specifické a
nemusejí nás až tak vzrušovat. (V
Novém zákoně znamená termín
„svatí" prostě totéž co „křesťané".)
Napříč konfesemi a denominacemi
lze nicméně konstatovat, že Romero
i ze záhrobí nepřestává znepokojo-
vat a narušovat zaběhaná schemát-
ka a škatulčičky ve smyslu nerudov-
ské otázky: „Kam s ním?" 

František Schilla

Potíže s mučedníkem

AKTUALITA

Dokončení na str. 2

Evangelíci z chrásteckého sboru spolu s katolíky ze sousední farnosti v Dýšině
nacvičili pašijové hry. Na fotografii z premiéry vidíme uzdravování - viz str. 2

(Z britského anglikánského týdeníku The Church Times)
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POČET ČESKOBRATRSKÝCH EVANGELÍKŮ POPRVÉ KLESL POD STO TISÍC

Členská základna největší protestantské církve v Česku, Českobratrské
církve evangelické (ČCE), poprvé klesla pod sto tisíc. Podle údajů uve-
řejněných v Evangelickém kalendáři 2010 má církev necelých 98 tisíc
členů.
Jestliže při sčítání lidu v roce 1991 se k ČCE hlásily asi 204 tisíce lidí,
před dvěma lety to byly podle Evangelického kalendáře 2008 102 tisíce.
Přitom ještě v roce 1950 se k ČCE hlásily 402 tisíce věřících.
Počet duchovních ČCE za uvedené období víceméně stagnuje (242 v
roce 1991, 244 v roce 2006, 267 - včetně pastoračních pracovníků - v roce
2008). V tom je církev výjimečná, protože u téměř všech ostatních církví
došlo k výraznému nárůstu. Například v Římskokatolické církvi stoupl
počet kněží z 1719 v roce 1991 na 2975 v roce 2008. Církev československá
husitská měla na začátku uvedeného období 256 placených duchovních, v
roce 2008 pak 395. Vyplývá to z údajů ministerstva kultury.

www.christnet.cz

V JIŽNÍ KALIFORNII PROBĚHLA NÁRODNÍ KONFERENCE O TEOLOGII
V ÉŘE ,PO GOOGLE’

Skupina křesťanů nabádá, aby věřící uchopili dnešní technologie a soci-
ální média, a tím přispěli k teologickým diskusím.
Podle nich již teologické diskuse nejsou omezeny na držitele doktorátů,
prezidenty seminářů a hlavy církví, ale jsou otevřeny všem křesťanům.
Naneštěstí pokrokáři jsou pozadu za evangelikálními bratry co se týče
efektivního využívání technologií a společenských sítí k tomu, aby jejich
hlas byl slyšet.
Tony Jones, Tripp Fuller a Philips Clayton patří k těm, kdo to chtějí změ-
nit skrze „revoluční projekt, který dostane teologii z poslucháren a pas-
torálních studií do ulic, obýváků, hospod a tak".
Nedávno shromáždili 150 lidí na Claremontské teologické škole v jižní
Kalifornii na trojdenní konferenci s názvem „Teologie po Googlu".
„Odteď vy všichni… jste prezidenty a děkany seminářů a řediteli fakult.
Takhle to funguje. Budoucnost křesťanské víry a toho, jak ji budeme
vyjadřovat, bude v rukou všech," řekl Jones na začátku této události,
která se konala ve dnech od 10. do 12. března.
„Doktoři z Oxfordu a Cambridge, kteří psali encyklopedie, byli sesaze-
ni z trůnu," dodal. „Nyní každý ve světě může přispět k největší encyk-
lopedii, která kdy byla dána dohromady."
Křesťané, kteří vedli tuto konferenci, patří k novému církevnímu hnutí,
ke kterému jsou konzervativci velmi kritičtí. Konference byla označena
nejméně jedním křesťanem jako „kacířský festival".
Organizátoři této akce pocházejí hlavně z Transforming Theology, což je
celonárodní hnutí lidí v USA, kteří tvrdí, že pracují na transformaci a
obnově křesťanské církve v a pro 21. století.

www.krestandnes.cz, autor: Klára Máziková
(zkráceno)

OSN SCHVÁLILA REZOLUCI PROTI DISKRIMINACI NÁBOŽENSKÝCH MENŠIN

Rada OSN pro lidská práva na svém zasedání schválila rezoluci, která
odsuzuje diskriminaci náboženských menšin. Dokument navržený Pá-
kistánem jménem Organizace islámské konference zdůrazňuje, že „re-
spektování kulturních, etnických, náboženských a jazykových rozdílů je
základem pro světový mír a porozumění mezi národy".
Projevy nesnášenlivosti a etnických a náboženských předsudků jsou
podle dokumentu zdrojem nenávisti a násilí. Dokument také zdůraz-
ňuje důležitou úlohu výchovy v oblasti podpory tolerance, „která zahr-
nuje přijetí jiného a úctu k různorodosti." S hlubokým znepokojením též
upozorňuje na zintenzivnění podněcování k náboženské nenávisti.
„Zvlášť vzrostly případy diskriminace muslimských menšin po tragic-
kých událostech z 11. září 2001,“ informuje tkkbs. 

www.christnet.cz

ZA ZACHOVÁNÍ NEDĚLE JAKO DNE PRACOVNÍHO VOLNA
1. evropská konference o nepracovní neděli apeluje na evropské lídry.

Dne 24. 3 se v Evropském parlamentu v Bruselu uskutečnila první
evropská konference pro nepracovní neděli, jejímiž účastníky bylo více
než 70 organizací včetně církví, obchodních a neziskových organizací.
Více než 400 účastníků konference připravilo výzvu pro hlavy států a
vlád, které se den poté setkaly na půdě Evropské rady. Neděle by měla
být nepracovním dnem pro všechny evropské občany. "Zachování
nepracovní neděle má dalekosáhlý vliv na zdravotní stav pracovníků,
na sladění pracovního a rodinného života a na život občanské společ-
nosti jako celku. Tento obvyklý den odpočinku slouží k posílení spole-
čenské soudržnosti ve společnosti, která je narušena probíhající ekono-
mickou krizí."
Rüdiger Noll, ředitel Komise pro církev a společnost při Radě evrop-
ských církví podotkl: "Více než kterýkoli jiný den v týdnu, neděle nabí-
zí možnost být s rodinou a přáteli. Společný volný čas je důležitým
předpokladem občanské společnosti založené na sdílení a soudržnosti."

Zpracovala: 
Zuzana Dvořáková, 

Ekumenická rada církví

mimořádného, zvyk je náš přítel i
pán. Upadáme do rezignace, která
už napřed odmítá možnost nějaké
změny a bojí se jí. Jak jste na tom vy,
to asi sotva někomu řeknete, nicmé-
ně vězte, že změna začíná nepatr-
ným, ale důležitým začátkem, za-
myšlením. Zamyslíte se, zda je na-
prosto nutné, abyste se dál podro-
bovali samospádu života. Možnost
změny už začala ve vás klíčit. Váš
vztah k Bohu, ke Kristu a váš vztah
k manželce - manželovi bývají spoji-
té nádoby. Každá vzpomínka na
Boha zahrne i bližního, a to nejprve
toho nejbližšího v rodině a ve sboru.
Stále se tu asi marně pokouším po-
pisem chudoby vztahu k Bohu a k
bližnímu docílit jejich změnu. Větší
autoritu nemám. Má ji však Bůh.
Očekává od svých věřících, že se

změní k lepšímu. Přečtěte si znovu
v 1K 3,1-2, jak apoštol Pavel litoval,
že korintské křesťany musel živit
mlékem Božího slova jako začáteč-
níky na cestě víry, ale očekával, že
dorostou, aby byli schopni přijímat
pokrm. Myslíte, že Bůh je spokojen
s tím, co mu předvádíte jako jeho
stvoření, které Kristus Pán vykou-
pil z marného života? A slyšeli jste o
tom, že On svým učedníkům změ-
nil jejich učednictví v přátelství, aby
byli jemu blíž? Sami uhodnete, proč
ta změna v oslovení (J 15,15).
V Novém zákoně, zejména v evan-
geliu Janově Kristus své čtenáře a
posluchače povzbuzuje, aby ho
poznávali zblízka: "Pojďte a uvidíte,
(kde bydlím). Šli tedy, viděli, kde
bydlí, a zůstali ten den u něho" 
(J 1,39). "Poznáte, že já jsem ve svém
Otci, vy ve mně a já ve vás" (J 14,20).

Umyl svým učedníkům nohy a tak
už naznačil, že za ně a za všechny
lidi udělá ještě víc, položí život.
"Kdo mě miluje, bude zachovávat
mé slovo a můj Otec ho bude milo-
vat; přijdeme k němu a učiníme si u
něho příbytek" (J 14,23). Čtěte si tu
kapitolu, abyste poznali to, co já,
totiž že my, evangelíci, faráři i laici,
jsme na takový příbytek ani nepo-
mysleli: bydlet s Bohem a jeho Sy-
nem? Není do něho přístup zaká-
zán ani vetřelcům. 
Aspoň nepřeslechněme Ježíšova
slova o milování a zachovávání
jeho přikázání, tedy o lásce, která
není citové planutí, ale přísná po-
slušnost, a vědomá. To pak budeme
Kristu Pánu aspoň tak blízko, že
snadno poznáme, co a jak dělat na
jeho památku a čemu se vyhýbat.

Josef Veselý

Blíž tobě, Bože můj Z církví doma i ve světě

Evangelíci z
chrásteckého
sboru spolu s
katolíky ze sou-
sední farnosti v
Dýšině nacvičili
pašijové hry. V
premiéře je ve-
řejnosti před-
stavili na Květ-
nou neděli 28.
března 2010 na
farské zahradě
v Chrástu.
Asi dvě desítky
amatérských herců převážně z
dýšinské katolické a chrástecké
evangelické farnosti pod vedením
Marcely Švejdové společně nacvi-
čily příběh umučení Ježíše Krista.
„Chceme se podělit o ten dávný a
přitom stále aktuální příběh oběti
a lásky až do krajnosti i s těmi,
kteří pašijím obyčejně nenaslou-
chají v kostelních lavicích. Také
pro herce je to příležitost prožít
pašije aktivně, v přímém dotyku s
událostmi, o nichž třeba už mno-
hokrát slyšeli," vysvětluje smysl

netradičního po-
činu Marcela
Švejdová. 
D r a m a t i c k é
ztvárnění do-
provodil písně-
mi z vlastních
folkrockových
pašijí Martin
Pachner.
Další vystoupe-
ní soubor na-
plánoval v kos-
tele v Dýšině na

Velký pátek a na Noc kostelů,
která proběhne 28. května 2010.
Pašije (z lat. passio – „utrpení")
jsou v původním významu vyprá-
vění o utrpení a smrti Ježíše Kris-
ta. Označují se tak buď přímo
evangelní vyprávění nebo příbě-
hy, dramatické hry, liturgická čtení
či hudební skladby, které se jimi
inspirují a toto téma zpracovávají.

Karel Šimr
farář FS ČCE 

v Chrástu

V Chrástu zahráli pašijový příběh
pod širým nebem

Dokončení ze str. 1

„Jako na nás v hojnosti přicházejí utr-
pení Kristova, tak na nás skrze Krista
přichází v hojnosti i útěcha." 

(2 K 1,5)
Na okně v pracovně hledím na
kytku, které se lidově říká trnová
koruna, jinak Pryšec zářivý (Eu-
phorbia milii). Podle některých z ní
byla upletena pro Krista koruna
„židovského krále". Je zvláštní rost-
linou. Má ostré ostny i zelené listy,
takřka neustále kvete. Je jako lidský
život. Žádné růže nejsou bez trní.
Ale prý už se „inženýrsky" vyšle-
chtily i růže bez nich. Život bez zra-
nění, bez bolesti. Vyšlechtěný, upra-
vený, modifikovaný, umělý. Jeden
„systém jistot" padl, už se buduje
jiný. Všichni budou zase nastejno,
se stejnou budoucností, se stejnými
podmínkami, stejnými silami. Krás-
ná jablka bez červů, mléko, co se ne-
kazí. Proč to pořád děláme? Bojíme
se ztrát. Vnímáme je jako zbytečné
a marné. Nikdo z nás si nepřeje bo-
lest a utrpení, to však přesto přichá-
zí. Nakonec se tomu stejně nelze

vyhnout. Čeho se pak chytit? Kde
brát posilu, povzbuzení, naději?
V pracovně hledím na svou trno-
vou korunu. Všímám si, že mi tro-
chu poschla. Nějak jsem se jí teď
málo věnoval. Tvářím se, že na ni
nemám čas. Promiň, trnovko, pra-
cuji na mnoha projektech pro „zář-
nou budoucnost" sboru. Nekvete,
má jen zbytek zelených lístků.
Jenom trny zůstávají. Bez vody,
bez povzbuzení, bez posílení – to,
co nakonec vždy zůstane, jsou jen
ty trny. Bez posily a naděje zůstá-
vá jen smrt. Bez naděje ve vzkříše-
ní, bez Velikonoční neděle zůstává
jen Velký pátek. Ale bez Velkého
pátku je Velikonoční neděle ne-
hodnověrná a falešná stejně jako
růže bez trní. Velký pátek s jeho
trny je nutností života. Avšak Pán
Bůh do té nutnosti, do té reality
vstoupil. V Kristu Ježíši. Utrpení
Kristova, jak o nich přemýšlí apoš-
tol Pavel, jsou utrpení normální,
lidská, obyčejná. Stejná, jaká žije-
me. Pokud je člověk ale přijme,

stanou se jeho, může v nich přijít v
hojnosti i útěcha. Apoštol ví, o čem
mluví. Dříve křesťanům působil
utrpení. Ale tahle víra ve vzkříše-
ného mesiáše překvapivě kvetla,
rostla. I s těmi trny.
Jarní slunce se na okně opírá do
mé oschlé trnové koruny a já si
připadám trochu hloupě. Cítím se
jako poutník na poušti, co sveřepě
obchází oázu. Chvíli mu připadá,
že se až moc jednoduše nabízí,
chvíli se tváří, že ji nepotřebuje.
Vždyť je blízko neustále. Má to ale
cenu takto pořád kroužit dokola?
Beru vodu a svou trnovku zalévám.
Těším se na Velikonoce, na oázu, na
posílení a útěchu. Velký pátek je
nutnost, Velikonoční neděle je mož-
nost. Pro všechny, kdo stojí o to, aby
se jim jejich trnová koruna zazele-
nala a vykvetla.
Každý život má své trny, svá zra-
nění, bolest a zápasy. Může mít ale
také krásné květy, které povzbudí
a posílí. Pozvou k Bohu, k prame-

Škola trnové koruny

Dokončení na str. 3



Mnoha a mnoha lidem na celém
světě se okamžitě pod tímto
názvem vybaví křesťanská meziná-
rodní ekumenická řeholní komuni-
ta založená bratrem Rogerem
(Roger Louis Schutz 12.5.1915 –
16.8.2005). Dnes tato komunita má
více než sto bratří z různých zemí a
různých církví. Po celý rok přijíždí
tisíce lidí, zvláště mladých, kteří do
Taizé přicházejí hledat nebo chválit
a velebit Boha. Hlavním posel-
stvím, které předával bratr Roger a
totéž činí i jeho pokračovatelé, je
smíření a ujištění, že Bůh chce, aby-
chom byli šťastni a štěstí spočívá v
nesobeckém životě, který je otev-
řen druhým a Bohu, zdroji veškeré
radosti.
Myslím, že by bylo dobré si po-
slechnout samotného bratra Roge-
ra, jaká byla jeho životní cesta, jak
on přemýšlel o svém životě, o jeho
skromných počátcích až k tomu
mimořádnému ovoci, co jeho život
přinesl.

Ve svých vzpo-
mínkách píše:
Když jsem byl
ještě malý, žili
jsme s rodiči, bra-
trem a sedmi se-
strami v horské
vesničce, nad po-
myšlení chudé.
Byl jsem nej-
mladší. V šesti či
sedmi letech na
mne zapůsobila
chudoba někte-
rých obyvatel na-
ší vísky. V době
adventní jsem v
obchůdku kupo-

val drobné dárky, abych je o
Vánocích mohl rozdat těm nej-
chudším. Když se v srdci dítěte
probudí radost z dávání, zůstane
mu již po celý život. - Svědkem
radosti a dobroty srdce je pro mne
maminka. Již od dětství se učila
vlídnosti ke každému člověku. V
její rodině nepadala slova, která
druhého hanobí tím, že ho zesměš-
ní nebo příliš přísně soudí. Svým
vlastním dětem plně důvěřovala. I
když po celý život přicházejí
zkoušky, v nichž sami o sobě po-
chybujeme a objevujeme své meze,
přece nám zůstává tento nenahra-
ditelný dar: Můžeš mít důvěru v
sebe. Právě to chtěla maminka pře-
dat každému ze svých devíti dětí.
Vyzařoval z ní pokoj, který vychá-
zel ze zkoušek, jimiž prošla. Zdálo
se, že si zachovává plnost pokoje,
přesto mi několikrát řekla: „Myslíte
si, že v sobě mám vždy pokoj, ale
zatím prožívám hluboký vnitřní
zápas.“ Moje maminka žila radost-

nou důvěru víry s hlubokým poko-
jem a vnitřní vyrovnaností. Něko-
lik let před smrtí měla srdeční
záchvat. Jakmile mohla znovu mlu-
vit, řekla tato prostá slova: „Ne-
mám strach ze smrti, vím, v koho
věřím, ale miluji život. Bůh jako
nezničitelný maják uprostřed všech
bouří, v každé temnotě.“ Další vliv
na mne měla babička, ukázala mi,
že člověk může vždy najít brod,
přes který se dostane na druhý
břeh. Tato věřící žena ze starého
protestantského rodu přijímala ve
svém domě lidi, kteří v první svě-
tové válce unikli bombardování. A
na konci války se odvážila na svou
dobu zcela mimořádného činu,
chodila se modlit do katolického
kostela, aniž by se tím zřekla víry
svých předků. Měla jistotu, že
kdyby se křesťané usmířili, mohli
by zabránit nové válce v Evropě.
Toto morální dědictví bratra Ro-
gera nasměrovalo.
Pokračuje: Sám jsem si v mládí, v
oné době, kdy bylo po celém světě
tolik rozkolů, kladl otázku, proč je
mezi lidmi, i mezi křesťany tolik
sporů. Jednoho dne, přesně si na
něj pamatuji, jsem v soumraku
pozdního letního večera pozoroval
tlumené světlo, když na krajinu
padal stín. Tehdy jsem si řekl: Začni
u sebe, rozhodni se, že nebudeš
vynášet přísné soudy, snaž se spíš
pochopit druhé, než být pochopen,
a nalezneš radost. Bylo mi asi šest-
náct let. Toho dne jsem doufal, že
toto mé rozhodnutí bude platit jed-
nou provždy.
Díky četbě jsem poznal příběh
jedné komunity řeholnic ze 17. stol.
a byl jsem uchvácen, když jsem se
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Taizé

„Svobodný je člověk stvořen…," praví se v básni Slova víry. 
Friedrich Schiller (1759-1805) zde vyzdvihuje tři slova, jež dělají člověka
člověkem a jichž se lidé mají držet, aby lidství neztratili. První z klíčové
trojice slov zní „svoboda/volnost". To podle Ully Hahnové, jež
Schillerovu báseň rozebírá ve čtvrtletníku Die Horen (navazujícím na
stejnojmenný měsíčník vydávaný Schillerem), není překvapivé. Vždyť
francouzské Národní shromáždění přiznalo Schillerovi za jeho neutu-
chající publicistický zápas proti politické tyranii francouzské čestné
občanství. Jenomže mezitím dva ze signatářů jmenovací listiny skončili
pod gilotinou… Otřesen revolučními excesy, nahrazuje básník heslo
„volnost, rovnost, bratrství" trojicí novou: „volnost, ctnost, Bůh".
Na základě Schillerovy porevoluční opravy se Hahnová ohrazuje proti
soudobým náběhům k pojetí svobody jako „práva silnějšího". Závěrem
autorka připouští, že místo výkladu básně přešla spíš do stylu kazatel-
ského, neboť Schiller jako „geniální kazatel ke kázání svádí".
Jak Schillerovu báseň Slova víry, tak aktualizující výklad Ully Hahnové
považuji za nosnou alternativu k lidovému aforismu, že „při revoluci holt
padají hlavy a dodatečně se zjišťuje, že to nebyly ty správné…"

František Schilla
Odkazy:
Schiller, F.: Die Worte des Glaubens. Die Horen 236 (4/2009), s. 148
Hahn, U.: „Die drei Worte bewahret euch …". Die Horen 236 (4/2009), s.
149-151

Porevoluční oprava

Podle moderního historického bá-
dání je časově posledním apoštol-
ským listem v Novém zákoně 2.
Epištola Petrova (2 Pt). S tímto
pozdním původem jsou spojeny
pochybnosti, zda jejím autorem
mohl být sám učedník a apoštol
Páně Petr, který podle starokřesťan-
ské tradice zemřel mučednickou
smrtí v Římě, za císaře Nerona r. 64.
Pochybnosti měli již někteří církev-
ní otcové v prvních stoletích, kteří
se o 2 Pt zmiňují až na přelomu
3.století (Klemens Alexandrijský a
Origenes). Ti se však posléze také
zasazovali o její zařazení do výsled-
ného souboru novozákonních spisů
(tzv. kánonu, uzavřeného až kon-
cem 4.století).
Tato epištola zůstává dodnes spíše
na okraji čtenářského zájmu; po-
dobně je tomu i v církevní kazatel-
ské praxi, až na několik klíčových
veršů. Z nich některé zůstávají v
paměti našich mnohých písmáků
již od doby "zlatých textů" v Ne-
dělní škole. V kralickém znění: Žád-
ného proroctví písma výklad nezáleží
na rozumu lidském. Nebo nikdy z lid-
ské vůle nepošlo proroctví, ale Duchem
svatým puzeni byvše, mluvili svatí
Boží lidé. (2 Pt 1,20-21). Takto uváděl
autor na pravou míru nepochopení,
až i scestný výklad falešných učite-
lů své doby. Další pamětihodný text
zní: Umí Pán pobožné z pokušení
vytrhnouti, nepravých pak ke dni
soudu potrestaných dochovati. (2,9). A

konečně v závěrečné kapitole jsou
slova povzbuzení věrných ve víře v
druhý příchod Kristův: Nemešká
Pán s naplněním slibů (jakož někteří za
to mají, že obmeškává), ale shovívá
nám, nechtě, aby někteří zahynuli, ale
všichni ku pokání se obrátili. (3,9). V
oněch pouhých třech kapitolách
okružního (obecného) apoštolského
listu zní především varování proti
bludným naukám podle zkreslené-
ho pojetí vyššího poznání (gnóze),
což vedlo ve sborech k uvolnění
mravů (kap.2.); a posléze je pisate-
lem obracena pozornost nové křes-
ťanské generace na očekávání nové-
ho příchodu Páně v moci a slávě
(kap.3.).
Pochybnosti o autorství učedníka
Šimona Petra se týkají především
časových okolností a dobového po-
zadí, jak to vyplývá ze samého
textu epištoly. Již šlo o novou gene-
raci synů: první otcové už zemřeli
(3,4) a existovala již i sbírka Pav-
lových listů uznávaná ve sborech
jako Písmo vedle Starého zákona
(3,15-16). Střední část epištoly (2,1-
18) se do značné míry shoduje s tex-
tem Judovy epištoly (Ju 1,4-16),
která prokazatelně vznikla o něco
dříve - na počátku 2. století. Moder-
ní exegeti proto pokládají 2 Pt za
tzv. pseudoepigraf, za spis vydaný
anonymně pod jménem některé vý-
znamné osobnosti, aby tak došel
větší závažnosti a autority. 
(Tento způsob byl v helénistickém

starověku obvyklý a byl pojímán
jako projev zvláštní úcty k osobnos-
ti, jejíhož jména bylo použito. -
Během 2. století vyšlo pod Petro-
vým jménem také několik apo-
kryfních spisů: Petrova kázání kol.
r.110, Apokalypsa kol 135, Skutky
kol 150; a dokonce i Evangelium
Pet-rovo kol r.190.) Pokud však
nemohl být přímým autorem 2 Pt
sám učedník Petr, mohl jím být
některý z jeho žáků, který doda-
tečně tlumočil myšlenky svého
učitele jako jeho apoštolský odkaz.
Když pak byla prvotní církev
ohrožena bludným učením, roze-
slal pod Petrovým jménem tento
(již druhý) okružní list do sborů v
severovýchodních oblastech Malé
Asie, kde Petr misijně působil (2 Pt
3,1; 1 Pt,1,1). V něm tlumočil myš-
lenky (ne-li i texty) svého učitele
ve smyslu jeho apoštolského od-
kazu (2 Pt 1,12-14).
Ony historické připomínky a úva-
hy, spojené s pochybnostmi i sna-
hou o pochopení dávných cest a
způsobů při vzniku Nového záko-
na, ovšem nemohou ovlivnit zá-
kladní význam této epištoly ve
smyslu biblického svědectví. Jest-
liže byla pojata, byť až jako posled-
ní, do souboru apoštolských listů
pod Petrovým jménem, zůstává pro
nás v našich biblích jako významný
apoštolský odkaz učedníka Páně
Šimona Petra.

Jiří J. Otter

Pochybnosti kolem poslední 
novozákonní epištoly 

nům života. Pozvou i ty, kteří stále
ještě krouží na poušti. A mě tak
napadá, že každá zranění, která
přicházejí, mají už v sobě cestu,
jak je přijmout a jít s nimi životem
dál. Lépe je kříž nést, než ho vlá-
čet. 
Jarní slunce se opírá do mé pra-
covny a já chválím Boha za to, že
vůbec je a že vstoupil do světa.
Protnul zamotaný uzel příčin a

následků, přerušil řetěz zdánli-
vých nutností a otevřel lidský
život pro bezpočet krásných mož-
ností. Taková je škola trnové koru-
ny, která vyučuje svými trny i
květy - pravdivostí i nadějí.
„Pane, díky za trní i květy, které nás
vedou k pravdě i naději… Amen."

David Šorm, 
farář

Velikonoční dopis 2010 sboru ČCE 
v Horní Krupé a Havlíčkově Brodě

Škola trnové koruny
Dokončení ze str. 2

(K básni F.Schillera Slova víry)

dozvěděl, co dokázalo několik žen
žijících ve společenství. Položil
jsem si otázku: Když několik žen,
které daly svůj život pro Krista,
mohlo v takové míře vyzařovat
evangelium, nedokázalo by totéž i
několik mužů, kteří by žili v komu-
nitě?
O něco později jsem onemocněl
plicní tuberkulózou s dlouhou reci-
divou. Tehdy se zdálo, že smrt je již
nablízku. Já jsem tehdy hodně četl a
meditoval a pomalu jsem dopěl k
tomu, že je podstatné vytvořit
komunitu mužů, ve které by každý
mohl cele darovat svůj život a s
odvahou kráčet stále kupředu. V
létě roku 1940 konečně přišlo
uzdravení. Byla válka a řekl jsem si:
Hodně jsi přemýšlel a teď už je
nutno začít. Chtěl jsem najít dům,
který by mohl být útočištěm a kde
by jednou mohla žít i komunita.
Dostal jsem se ze Švýcarska až do
Francie, rodné země mé maminky,
do okolí městečka Cluny, které jsem

znal jako místo benediktinského
opatství, které bylo v 10. až 12 stol.
majákem celého křesťanského
západu, proslulo svatostí svých
opatů a také přispělo k vývoji
románského umění. Dnes už je
pouhým stínem tohoto dávného
benediktinského Jeruzaléma. Ale
po způsobu vyhaslých hvězd,
jejichž světlo stále proniká do
našich nocí, vyzařování Cluny pře-
trvalo věky. Modlitba a práce mni-
chů opracovala za ta staletí okolní
zemi a celý kraj posela románskými
kostely. Blízkost Cluny je svědec-
tvím o tomto daru křesťanské víry:
Nikdy nejsme věřícími bez kořenů.
Za námi i před námi se do neko-
nečna táhne řetěz dědiců naděje.
Máme na opáncích nalepený prach
dvou tisíciletí křesťanství. Tento
prach nám však nebrání nabrat
nový vítr.

Jan Trnka

Pokračování příštěNAD BIBLÍ



Sociální stát je mrtev! Příliš štědré
sociální dávky! Netrestat úspěšné!
Nedemotivovat bohaté progresivní
daní! Nepodporovat flákače! Od-
vyknout si spoléhat na stát! Stěhovat
se za prací! Rekvalifikovat se! Ne-
zneužívat lékařské péče! Ne socialis-
tickému přerozdělování! Pozor na
návrat před listopad! Nezaměstnaní
jsou líní podnikat! Nezadlužovat
naše vnuky! Žili jsme si nad pomě-
ry! Nebude na důchody!
Takováto hesla nacházejí sluchu u
nejednoho českého člověka, který je
s to skloňovat jméno Masaryk ve
všech pádech, ale přitom mu neva-
dí, že s masarykovsky ježíšovskými
ideály humanitními to příliš nejde
dohromady. Dejme tomu, že ten

český člověk je povětšině bezvěrec,
takže mu ten rozpor nedochází.
Věřícím by však dojít měl, bohužel
se tak ovšem neděje, pročež by ta
hesla s chutí někteří podepsali. V
nedávno otištěném článku nově
zakládaného kulturního časopisu se
zabývá religionista Ivan Odilo Štam-
pach stavem víry a církví dnes a píše
doslova: "Místo humanistického a
sociálního poselství, které mluví z
každé stránky Bible, slyšíme od cír-
kevních činitelů chválu současného
politického a ekonomického systé-
mu. Římskokatoličtí biskupové se
dostávají svým opěváním neolibe-
rálního systému do ostrého rozporu
se sociálním učením církve. Čes-
kobratrské evangelické ódy na sys-

tém jsou svědectvím naprosté ztráty
kritického charismatu a jsou v roz-
poru se společným míněním sester-
ských reformovaných církví."
Skličující konstatování! Jak si tu
nevzpomenout na první epištolu
Janovu 3, 17: "Má-li někdo dostatek a
vidí, že jeho bratr má nouzi, a bez
soucitu se od něho odvrátí - jak v
něm může zůstávat Boží láska?" Řeč-
tina z doby autora epištoly neznala
slovo "neufinancovatelnost" (ostatně
je nezná ani Slovník jazyka českého z
r. 1960, takže jde o newspeak, o
novořeč). Jinak by autor místo "bez
soucitu se od něho odvrátí" napsal
"vymlouvá se na neufinancovatel-
nost". Zní to jinak, je to však totéž.

Jaroslav Kraus

STARŠOVSTVO FS ČCE V LIBŠTÁTĚ
HLEDÁ KAZATELKU/KAZATELE S MOŽ-
NÝM NÁSTUPEM OD 1. 2. 2011.
K dispozici je zrekonstruovaný slu-
žební byt s farní zahradou. V obci se
nachází školka,
škola, zdravotní středisko i dům s
pečovatelskou službou. Sbor půso-
bí v širokem okolí, včetně několika
kazatelských stanic v okolních měs-
tech. 
Bližší informace podá kurátor
sboru br. Jiří Kotas, tel. 603 848 846.

NEUFINANCOVATELNÍ SOCIÁLNĚ SLABÍ
(DŘÍVE: CHUDÍ)

Inzerce Bohoslužby
SENIORÁT PRAHA - MĚSTO

Českobratrská církev evangelická
PRAHA 1 - Deutschsprachige Evan-
gelische Gemeinde Prag; Ne 10.30
sv. Martin ve zdi; f F. Lessmann-
Pfeifer + f A. Pfeifer
PRAHA 1, NOVÉ MĚSTO; Ne 9.30
Klimentská 18; f E. Halamová
PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO; Ne 9.30
Salvátorská 1; f J. D. Beneš + f S.
Karásek  
PRAHA 2 – VINOHRADY; Ne 9.30
Korunní 60; f E. Čašková 
PRAHA 3 – JAROV; Ne 9.30
U Kněžské louky 9; f E. Plzáková
PRAHA 3 - ŽIŽKOV I; Ne 9.30
Prokopova 4/216; f O. Pellar 
PRAHA 3 - ŽIŽKOV II; Ne 9.30
Čajkovského 10; f J. Strádal
PRAHA 4 – BRANÍK; Ne 9.30 
Modřanská 118; f J. Pechar
PRAHA 4 – MODŘANY; Ne 9.30
Písková 6; f Z. Šorm 
PRAHA 4 – NUSLE; Ne 9.30
Žateckých 1169/11; f M. Zemánko-
vá + f I. Škeříková 
PRAHA 4 – JIŽNÍ MĚSTO; Ne 9.30 + 
c 18.00 ekumenické
Donovalská 53; f M. Šourek
PRAHA 5 – RADOTÍN; Ne 9.30
Na Betonce 14; f L. Mamulová 
PRAHA 5 – SMÍCHOV; Ne 9.30
Na Doubkové 8/2040; f I. Mareš 
PRAHA 6 - DEJVICE – BUBENEČ; Ne 9.30
Dr. Z. Wintra 15/746; f P. Hudec 
+ f A. Hudcová 
PRAHA 6 – STŘEŠOVICE; Ne 9.30 
nám. Před bateriemi 22; 
f P. Pokorný+f Lenka Ridzoňová 
PRAHA 8 – KOBYLISY; Ne 9.30
U Školské zahrady 1/1264; f M.
Erdinger + f M. Rejchrt 
PRAHA 8 – LIBEŇ; Ne 9.30
U Pošty 1098/6; f R. Mazur 
PRAHA 9 - HORNÍ POČERNICE; Ne 9.30
Třebešovská 2101/46; f P. Firbas 
PRAHA 10 – STRAŠNICE; Ne 9.00
Kralická 4; f P. Klinecký 
PRAHA 10 – UHŘÍNĚVES; Ne 9.00
Husovo nám. 378/40; f V. Pír 
PRAHA 10 – VRŠOVICE; Ne 9.30
Tulská 1/14; f J. Ort 

OCHRANOVSKÝ SENIORÁT
PRAHA-OCHRANOVSKÝ SBOR; Ne 9.30 
Praha 4, Michelská I/7; f E. Šormová

Církev bratrská
PRAHA 1 – STARÉ MĚSTO, Ne 10.00
Soukenická 15, P. Grulich a P. Plchot
PRAHA 2 - NOVÉ MĚSTO, Ne 9.30
Římská 43, P. Mošner 
PRAHA 3 – ŽIŽKOV, Ne 9.45
Koněvova 23, B. Kaleta
PRAHA 4 - JIŽNÍ MĚSTO, Ne 17.00
Cílkova 639, R. Filip
PRAHA 4 – ŠEBEROV, Ne 10.00
V Ladech 10, R. Hart
PRAHA 5- SMÍCHOV, Ne 9.30
Vrázova 4, B. Matulík
PRAHA 6 – DEJVICE, Ne 10.00
Hotel Krystal, J.Martího 2, S. Heczko 
PRAHA 9 – ČERNÝ MOST, Ne 10.00
Stoliňská 2502/41b, T. Grulich
PRAHA 9 – HORNÍ POČERNICE, Ne 9.00
Ve Žlíbku 168, M. Kloubek
PRAHA 13, Ne 10.00
Mezi Školami 2475/29, M. Šrámek
PRAHA – MEZINÁRODNÍ SBOR, Ne 10.30
Peroutkova 57, J. Waldrop

Bratrská jednota baptistů
PRAHA 3, Ne 10 .00
Vinohradská 68
PRAHA 3 (rusky mluvící), Ne 17.00
Vinohradská 68, G. Gavrilov
PRAHA 3 (mezinárodní), Ne 11.00
Vinohradská 68, G. Morris
PRAHA 4 – PANKRÁC, Ne 10.00
Na Topolce 14, J. Gondáš
PRAHA 6, Ne 10.45
Nad Habrovkou 3, K. Jones

Evangelická církev metodistická
PRAHA 2 – NOVÉ MĚSTO, Ne 9.30
Ječná 19, P. Hradský
PRAHA 9 – HORNÍ POČERNICE, Ne 9.30
Křovinovo nám. 12, R. Novotný
PRAHA 10 – STRAŠNICE, Ne 10.00
Vilová 26, P. Kuchynka
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MEZINÁRODNĚ O PRÁZDNINÁCH

Evangelická mládež je zvána na
tři prázdninové akce, na nichž
jsou dosud volná místa.
1. Letní výjezd do Rumunska 19. -
31.7. - bližší informace a přihlášky
u bratra faráře Sama Hejzlara,
mail: sammy@quick.cz
2. Mezinárodní ekologická brigá-
da v Horní Krupé 7. - 15. 8.
3. Výlet do Hamburku 25. - 29. 8. -
přihlášky a informace na mailu.
mikulas.vymetal@seznam.cz

Reaguji na článek Miloše Hüb-
nera. Jsem rád, že jsou prováděny
korekce, které jsou v myšlenko-
vém směřování nutné. Zvlášť v
církvi Kristově, protože pokud je
někdo, kdo o sobě smí říci, že je
Pánem právě své církve, pak je to
On – Ježíš Kristus. My patříme
jemu a pak patříme snad jeden
druhému jako bratři a sestry, jako
rodina dětí Božích.
Miloš Hübner reagoval na můj člá-
nek Pryč od toho špatného. Jsem
rád, že upřesňuje onu „kalviniza-
ci" ČCE. Ovšem já sám jsem nijak
nenaznačil, kdy k oné „kalviniza-
ci" došlo! Miloš Hübner promine
tuto moji výhradu. Nepodsou-
vejme si navzájem něco, co jsme
ještě nevyslovili, nenapsali!
Vraťme se k „přestupovému hnu-
tí" po roce 1918, kdy vzniká Čes-
kobratrská církev evangelická.
Hnutí „Pryč od Říma" po vzniku
samostatného Československa ne-
mělo valné duchovní kvality. Ob-

čané nového státu masově vystu-
povali z Římskokatolické církve,
protože ta byla spojena s habsbur-
skou monarchií. Nové demokra-
tické Československo hledalo his-
torické základy, které byly ryze
„české". Tam stál právě mistr Jan
Hus. Dvě nově vzniknuvší církve
v odkazu české reformace – „naše"
ČCE a CČSH (Církev českosloven-
ská husitská) způsobily vlnu
zájmu o husitsví a Husa. „Brožur-
ková" doba dvacátých let je toho
dokladem. Podobně i „Husovy
slavnosti" té doby. Pokud Josef
Souček poukázal na Husa, ne
Kalvína či Luthera, pak to udělal v
atmosféře doby. Jistě i v odpověd-
nosti za minulost české reformace
a českých „spojených" evangelíků.
Vážený čtenář nechť si povšimne
Husových pomníků, které stávají
vedle českobratrských chrámů,
modliteben. Hus mívá ostré rysy a
dlouhý špičatý vous - bradku.
Podle historických záznamů byl

snad mistr Jan Hus „obtloustlý a
plešatý pán". Ten Hus, jak jej zná-
me z pomníků, je opravdu „kalvi-
nizován". Ostrými rysy a špičatou
bradkou se vyznačoval právě Jan
Kalvín.
ČCE se prezentuje jako první sjed-
nocená církev v srdci Evropy.
Sjednocení je přece spojení, ačko-
liv spojení ještě nemusí vyjadřovat
skutečnou jednotu. United States
of America – Spojené státy Ame-
rické. Tam je ta „unie" – to spojení
dáno americkou Ústavou. ČCE má
své Církevní zřízení a řády a též
Zásady, jak je definoval J. L. Hro-
mádka. ČCE bývá představována
jako „unionovaná církev". To jsem
si nevymyslel. 
„Přestupové hnutí" ve dvacátých
letech bylo velmi „laciné". Občané
nového státu – Československa -
vstupovali do ČCE a CČSH koli-
krát jenom proto, že tyto církve
působily ve své době „nejmoder-
něji". „Neevangelíci" a „neluterá-

Pozvánky

ni" z jakýchkoliv řad, kteří vstou-
pili do ČCE, neznali luterskou
zpívanou liturgii. Nemohli se
zapojit při bohoslužbě. Proto se
od ní upouštělo. Zmíněné nekato-
lické církve působily moderně.
Navíc ve svých názvech měly to
„Česko" nebo „Československo".
S tím si dnes nevystačíme. Čeští
evangelíci i „Čechoslováci" po-
stupně vymírají. Vymřou tyto
církve úplně? Co bude s kostely a
modlitebnami? Kdo je koupí a jak
budou využity?
ČCE opravdu stojí na Čtyřech
vyznáních. Pokud tomu tak není,
pak já sám patřím zřejmě do zcela
jiné ČCE, než jak je obecně
známá. Vím, že synodním senio-
rem ČCE (a tedy i mým!) je br.
Joel Ruml.
Nechci, aby ČCE působila jako
„chytrá horákyně". Nechci, aby
komukoliv a čemukoliv „lezla do
zadku" (s prominutím čtenáře),
ale aby byla vděčná za ty historic-
ké střepy, na kterých stojí, či je z
nich složena, a aby byla hrdá na
trhu všemožných nauk a filozofií.
Aby byla církví milosti, ne „tvr-
dosti". Bratru Miloši Hübnerovi
děkuji, že se zapojil. Českobratr-
ská tradice je přece slavná a
důstojná! A opravdu platí: His-
toria est magistra vitae – historie
je učitelkou života. Jen se v ní
neutopit.

O. M.

Reakce čtenářů

K tzv. „unionované" církvi

Vyšší odborná škola sociální a teo-
logická – Dorkas v Olomouci nabí-
zí denní tříleté studium oboru
„Sociální a diakonická práce", při-
pravující k výkonu profese sociál-
ního pracovníka s kvalifikací po-
dle zákona o sociálních službách.
Specifickou profilací tohoto vzdě-
lávacího programu je příprava na
sociální práci realizovanou v dia-
konických organizacích, případně
podle osobních dispozic studenta
pro uplatnění v křesťanských zaří-
zeních volnočasových aktivit či
přímo v církevní sféře v oblasti

katechetické, evangelizační nebo
pastorační služby.
Příslušnost k některé církvi není
podmínkou přijetí, uchazeč by
však měl mít kladný vztah k dia-
konickému zaměření vzdělávací-
ho programu a respekt ke křesťan-
skému zaměření školy. Přijímací
řízení probíhá formou individuál-
ního pohovoru na základě moti-
vačního dopisu.
Uzávěrka přihlášek pro první kolo
přijímacího řízení je 21. května
2010, přijímací řízení proběhne 8.
června 2010. V případě volné

kapacity se bude konat 24.8.2010
druhé kolo přijímacího řízení,
bližší informace budou zveřejněny
po uzavření výsledků 1. kola.
Součástí školní budovy je též stu-
dentská kolej. V rámci Týdne otev-
řených dveří, který se bude konat
26.-30. dubna 2010 vždy od 8 do 15
hodin, je možno si školu prohléd-
nout a pohovořit s jejími studenty
a pracovníky. 

Podrobnější informace o vzděláva-
cím programu a přijímacím řízení
lze získat na www.dorkas.cz

Dorkas nabízí studium

Chotěboř pro důchodce

Rekreace seniorů od 18. do 27. června 2010.

Vítáni jsou všichni senioři všeho věku.

Přihlášky v každé farní kanceláři

Českobratrské církve evangelické


