
VSTOUPIL NA NEBESA!
LUKÁŠ 24,46-53

Kdosi řekl, že církev, která neslaví
Nanebevstoupení Páně, si pod
sebou řeže větev, na které sedí.

Nikdo z nás se přece osobně ne-
setkal s pozemským Ježíšem. A
náš dnešní vztah k němu je dů-
sledkem onoho „zlomu", který
učedníci prožili 40. den po Veli-
konocích. 
Tehdy něco skončilo a něco zača-
lo. Podobně jako v našem životě
při svatbě, narození dítěte nebo
naopak ztrátě někoho blízkého.
Otázkou je, jakým druhem život-
ního předělu událost dnešního
svátku pro první učedníky i pro
nás je. Radostnou, nebo smutnou? 
Tím si aktéři dění nejsou jisti. Jsou
smutní, že končí jejich pozemské
společenství s Ježíšem. Zároveň
ale slyší ujištění, že tím to nekon-
čí. Že v jejich životě, dokonce v
dějinách celého světa začíná nová
etapa a otvírá se nová budouc-
nost. Slabí a do sebe uzavření

učedníci se proměňují v apoštoly,
svědky Kristovy. 
Už se nemají jen učit, ale vydávat
svědectví o Kristu. Už nemají svě-
tu jen přihlížet, ale proměňovat
ho. Obrazně řečeno: Kristus po
Nanebevstoupení už nemá na této
zemi jiné ruce, nohy, ústa – než ty
naše. Právě proto apoštolům i
nám slibuje dar a sílu Ducha sva-
tého. 
Ježíš učedníkům zmizel z očí, ale
jim zůstala v srdci radost a před
očima znamení vztažených – stále
a každý den žehnajících – rukou.
Kristus je stále s námi - už ne ome-
zený časem a prostorem, ale vždy
a všude.

Karel Šimr, 
farář 

Českobratrské církve evangelické, 
Chrást u Plzně

Evangelický
týdeník
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Poselství k Nanebevstoupení

V posledních letech jsme kolem sebe
často slýchali povzdechy nad těmi
nemakančky, kteří se celý den jen
válí, pokuřují, hrají na proherních
automatech, chlastají a berou dávky,
které musíme platit my všichni.
Jenže přišla krize, začalo se propou-
štět a ejhle, kdekdo je bez práce.
Jeden náš vysoce postavený politik
kdysi prohlásil: "O zaměstnání mož-
ná přijdu, ale o práci ne! Tu si vždyc-
ky najdu, protože kdo chce dělat, ten
si práci vždycky najde!" Zaslechl
jsem něco, že zatím místo nemá, ale
nechme se překvapit. Nicméně nejen
jemu, ale mnoha našim politikům
bych přál, aby se alespoň jednou zae-
vidovali na pracáku a prošli si
jakýmsi sebezkušenostním výcvi-
kem. Nebylo by to na škodu.
Být bez práce je náročné hlavně psy-
chicky. Často to tak bývá, že s pokle-
sem příjmu se něco doma rozbije,
začnou vás bolet zuby, klouby nebo
přijde únava z toho nicnedělání.
Přátelé vás opouštějí, člověk se izo-
luje. Ostatně jak praví přísloví: "Ma-
jetek zjednává víc a víc přátel, nuzá-
ka se i přítel zřekne." (Př 19,4) Ale
toho bychom se rozhodně ne-měli
držet. Apoštol radí: "Sdílejte se s bra-
třími v jejich nouzi, ochotně posky-
tujte pohostinství." (Ř 12,13) A tak se
zamýšlím nad tím, zda vlastně ona
krize není příležitostí osvědčit se v
uplatňování myšlenek evangelia v
praktickém životě. Vždyť v dnešní
době neznamená "mít nouzi" jen ne-
mít co jíst a co na sebe. 
Čerství nezaměstnaní se často za
svoji situaci stydí. Raději se hodí
marod, potřebují si odpočinout,
hledají si něco lepšího. Jenže půlrok
uteče jako voda, podpora je tatam a
najednou není na splátky. Pak už
člověk vezme cokoli, třeba za mini-

mální mzdu, dojíždění, soboty,
neděle, dvanáctky. Jenomže u tako-
vých super zaměstnavatelů jen
stěží někdo překoná tříměsíční zku-
šební lhůtu. A protože na další
dávky je nutné někde vydržet ales-
poň rok, stres začíná nanovo.
Záchranou bývají rekvalifikace, ale
jen na chvíli. Budoucnost je plná
nejistoty, plány na lepší život se
bortí, o plném košíku v Kauflandu
si člověk může nechat jen zdát. V
Knize přísloví je psáno: "Tvá chu-
doba přijde jak pobuda" (Př 6,11)
Člověk si nemůže být jistý, kdy na
něho bída zaklepe. A stát se to mů-
že každému.
Úvaha o nezaměstnanosti, která
obrazně svléká člověka až do naha,
protože mu hodně vezme z toho, na
co byl zvyklý, mě vede k připome-

nutí Božího Slova: "Bůh má moc
zahrnout vás všemi dary své milos-
ti, abyste vždycky měli dostatek
všeho, co potřebujete, a ještě vám
přebývalo pro každé dobré dílo..." 
(2 K 9,7-9) Ano, Hospodin na nás
nezapomíná v našem trápení a jistě
nás nenechá zahynout. Ba co víc,
může nás obdařit i takovou hojností,
abychom jako radostní dárci mohli
pomáhat druhým v nouzi. Jistě,
mnozí by tak chtěli činit, ale prostě
materiálně nemohou. Myslím si
však, že ti, kteří mají co dát, mohou
jásat nad svým dostatkem, zejména
při uvědomění si toho, kam až lidi
může stáhnout bahno chudoby.
Křesťan by měl být vděčný za to, co
má a svůj majetek vnímat jako odpo-
vědnost vůči svým bližním.

Ivo Kraus

SVATOPLUK ČECH

Za tu píseň, jíž mne uspávala,

za ty kyvy prosté kolíbky,

za ten křížek, jímž mne žehnávala,

za ty tiché, vroucí polibky,

za ty dobré oči, plné lásky,

za mateřských ctností řídký zjev,

za líc ubledlou a v ní ty vrásky,

přijmi, maminko,

můj chudý zpěv.

Věnování

Nezaměstnanost svléká do naha

Předseda Ekumenické rady církví v ČR Mgr.
Joel Ruml udělil záštitu Noci kostelů 2010,
která se koná v letošním roce podruhé, a to
28. května. Ekumenická rada církví v ČR se
tak zařadila ke stále rostoucí skupině cír-
kevních a dalších veřejných subjektů, které
tuto akci podporují. 
"Noc kostelů je pozváním všech lidí dobré
vůle ke společnému setkání a k objevování
krásy křesťanských výtvarných a architekto-
nických pokladů, projevem kreativity a důvě-
ry v život u lidí, kteří chrámy stavěli a zdo-
bili, ale i u těch, kteří je dnes obývají a chtě-
jí se podělit o svou víru, o svůj život, a svoje
osobní obdarování a dovednosti," píše se na
oficiální webové stránce akce 
www.nockostelu.cz. 
Tato akce je událostí ekumenickou, je zna-

mením živé spolupráce křesťanských církví.
Zapojit se může každý, buď jako organizátor
(faráři, kazatelé, pastorační asistenti apod.),
nebo jako účastník bohatého a stále se rozši-
řujícího programu (Noc kostelů se koná
napříč Českou republikou téměř ve všech
krajích). Cílem je jednak nezávazné předsta-
vení křesťanství a křesťanské kultury, kdy
rozmanitá nabídka programů vytváří plat-
formu a prostor pro setkání k tomu, jak cit-
livě a živě přiblížit křesťanství, církev a víru
co nejširšímu okruhu lidí, ale také společen-
ský a kulturní přesah s důrazem na to, že
nabídka, prostřednictvím níž se křesťanství
během Noci kostelů představí, poskytuje
možnost celoroční návaznosti. Důraz je kla-
den na ekumenicitu, rozmanitost a význam-
né rysy jednotlivých křesťanských církví,

všechny akce jsou zdarma, jejich uspořádání
vychází z chuti místních společenství zapo-
jit se do společného projektu. Více informa-
cí, program a kontakty lze najít buď na
stránkách www.nockostelu.cz nebo na strán-
kách Ekumenické rady církví v ČR 
www.ekumenickarada.cz. 

Mgr. Sandra Zálabová, 
vedoucí tajemnice 

a tisková mluvčí ERC v ČR

Noc kostelů 2010
AKTUALITA
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V OLOMOUCI SE KONALO SETKÁNÍ KOMITÉTU SVĚTOVÉHO LUTERSKÉHO
SVAZU V ČESKÉ REPUBLICE
Dne 15.4. 2010 se v Olomouci konalo setkání Komitétu Světového luter-
ského svazu v České republice, který tvoří zástupci Českobratrské círk-
ve evangelické a Slezské církve evangelické a.v. Jako čestný host byla
přítomna také teoložka a diakonka Aleksandra Kowalczyková, členka
polského komitétu. Vedl se rozhovor o vzájemné spolupráci, zvláště
pak o spolupráci při přípravách oslav 500. výročí reformace Martina
Luthera, které budou dovršeny roku 2017.
Součástí zasedání byl také referát Olgy Navrátilové o přípravném set-
kání na valné shromáždění Světového luterského svazu, které se ode-
hraje v červenci 2010 ve Stuttgartu.

ERC

KNIHA MONS.TOMÁŠE HALÍKA BYLA VYHLÁŠENA V USA KNIHOU MĚSÍCE
Na návrh Amerického katolického knižního klubu byla označena za
knihu měsíce publikace českého teologa prof. Mons. Tomáše Halíka
Patience with God, přeložená s názvem Vzdáleným nablízku, kterou
loni vydalo prestižní nakladatelství Doubleday v USA.
Na podzim v témže nakladatelství vyjde Halíkova kniha Noc zpověd-
níka (Confessor’s Night). Další knihy Tomáše Halíka vyjdou letos také
v němčině, polštině, ukrajinštině a slovinštině, připravuje se i překlad
do čínštiny.

www.tisk.cirkev.cz, Autor: Richard Vocel

PODLE SAÚDSKOARABSKÝCH DUCHOVNÍCH JE PODPORA TERORISMU ZLOČIN
Saúdskoarabská Rada islámských učenců, nejvyšší duchovní instance
země, uvalila svého druhu ‚klatbu‘ na financování terorismu. Fatwu,
která přímo prohlašuje, že „finanční a morální podpora terorismu je zlo-
čin", podepsalo v přítomnosti předsedy Rady, velkého muftího Abdal
Azíze bin Šajcha všech dvacet členů Rady islámských učenců. Saúdská
Arábie přitom bývá považována za jednu ze zemí, které se na finanční
podpoře teroristických skupin údajně podílely nejvíce. 
„Západní publikum má tendenci přisuzovat pojmu fatwa daleko větší
váhu, než je tomu ve skutečnosti. Fatwa je spíše takové právní dobro-
zdání k určité otázce. Zdaleka to neznamená, že někdo musí fatwu upo-
slechnout," říká zahraničně-politický komentátor Českého rozhlasu 6
Jan Fingerland, ale dodává:
„Na druhou stranu v tomto případě je důležité, že fatwu nevydal jeden
člověk, ale celé oficiální těleso. Navíc v Saúdské Arábii, což je země,
která v islámském světě hraje určitou roli, protože zde leží posvátná
města Mekka a Medina. Saúdskoarabský islám je také znám svojí přís-
ností. To by hovořilo pro to, že tato fatwa bude mít určitou váhu."
Podle Fingerlanda bude mít fatwa v šíitském světě odezvu velmi
malou. Naopak v sunnitské části muslimských zemí se o fatwě bude
minimálně diskutovat.
„Důležité také je to, že tato fatwa určila, co je terorismus a co není. Ne
vše, co se na západě za terorismus považuje, je z pohledu této fatwy
terorismem, ale například odbojem či osvobozovací kampaní," uvádí
zahraničně-politický komentátor Českého rozhlasu 6.

www.rozhlas.cz/nabozenstvi, 
Autor: Ondřej Černý, Jan Piroch /zkráceno/

Ekumenická bohoslužba za krajinu
Ekologická sekce České křesťanské akademie ve spolupráci s OS Nad
Drahaňským údolím, OS na ochranu památek v Dolních Chabrech, OS pro
Ďáblice a občany Suchdola a Sedlce, Čimic a Dolních Chaber Vás srdečně
zvou na Ekumenickou bohoslužbu za krajinu v sobotu 22. května 2010 v 15
hodin na levém břehu Vltavy, na louce na Sedleckých skalách. 
Možnosti poutě na bohoslužbu 
— odchod v 10 h od kostela Stětí sv. Jana Křtitele v Dolních Chabrech,
dále pěšky krajinou se zastávkami a výkladem vedoucích klubu Mla-
dých ochránců přírody Sůvy. Kostel bude otevřen již od 9 h. 
— nebo sraz ve 13.30 hodin na pravém břehu Vltavy u Sedleckého pří-
vozu a společná pouť na místo bohoslužby. 
Při bohoslužbě v 15 h bude kázat Jiří Nečas, ředitel Ekologické sekce
ČKA a laický kazatel Českobratrské církve evangelické, účast přislíbili
též evangelický farář Petr Hudec, katolický kněz Matúš Kocian, kněz
Obce křesťanů Milan M. Horák a další.
Po bohoslužbě (cca v 15.45 h) bude následovat beseda o krajině s prof.
Bedřichem Moldanem, senátorem a bývalým ministrem životního pro-
středí.
Místo konání bohoslužby je nedaleko žlutě značené cesty ze Suchdola
do Roztok, nejbližší stanice autobusu MHD 147 Budovec. Na louce ne-
bude možnost zakoupení nápojů, vzhledem k teplému počasí doporu-
čujeme přinést si vlastní vodu. Předpokládaný konec akce je v 17 hodin. 
Ekumenická bohoslužba za krajinu se konala poprvé v roce 2008 z pod-
nětu obyvatel z obou břehů Vltavy, kteří usilují o rozumné řešení
dopravy na severozápadě Prahy. Byl to tehdy výraz touhy po společné
modlitbě, kterou mnozí pocítili při úředních jednáních na stavebním
odboru pražského magistrátu. Loňská bohoslužba byla nesena výzvou
k odpovědnosti, neboť „Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v
Edenu, aby ji obdělával a střežil". Letos si chceme připomenout, že
„Hospodinova je země se vším, co je na ní", v pokoře a současně v jis-
totě, že nejen naše země, ale i naše životy jsou pevně usazeny nad vod-
ními i jinými proudy.  
Více na 

www.drahan.chabry.cz

Pokládám za potřebné předeslat
poznámku, že zde nejde o tradiční
černobílé líčení určitého dějinného
úseku z „konkurenčního" hlediska
dvou konfesních skupin. Záměrem
je totiž sledování a rozbor jedné z
obecných zákonitostí historického
vývoje v souvislosti se snahou cílevě-
domé menšiny autoritativního typu
o postupné přebírání a konečné pře-
vzetí moci ve společnosti. Tuto záko-
nitost sleduji na skutečnosti 16. stole-
tí v Čechách právě pro názornost až
učebnicově jasného příkladu.

16. STOLETÍ V EVROPĚ
Dlouhá staletí monolitické středově-
ké Evropy v rozsahu svaté říše řím-
ské končila s definitivní platností
právě ve století šestnáctém. Již dříve
byl ovšem tento vnější ideový a mo-
censký monopol nahlodáván, zcela
výrazně se stoupající razancí od 13.
do 15.století (kataři, valdenští, lollar-
di, husité), skutečné rozdělení valné
části kontinentu však přineslo tepr-
ve období tzv. světové reformace. Už
to nebylo pouze hnutí nezaštítěné
žádným mocenským aparátem ne-
bo v případě české reformace ome-
zené na jediný stát, ale zásadní změ-
na struktury Evropy. Luterská refor-
mace postupovala ze svého původ-
ního ohniska na sever, ale také na
západ a na jih. V poněkud pozmě-
něné formě kalvínská reformace
probojovávala svůj zápas ve Francii;
na Apeninském i Pyrenejském polo-

ostrově se podařilo dosavadnímu
mocenskému středisku v Římě její
šíření udusit a zastavit. Nastával
rozhodující boj o ovládnutí středo-
evropského prostoru, kde se právě v
této době konstituovala říše habs-
burské monarchie. Zde bylo střetnu-
tí nejnesnadnější, právě i vzhledem
k české reformaci, o století starší.
Na tomto místě je třeba upřesnění a
vysvětlení. Luterská a později i kal-
vínská reformace si vybojovaly zása-
du „čí vláda, toho náboženství",
která předtím platila po celý středo-
věk s tím rozdílem, že neexistovala
žádná možnost volby. Nyní se osob-
ně svobodní lidé (tedy nikoli podda-
ní) mohli rozhodnout pro jednu ze
tří konfesí: římskokatolickou, luter-
skou nebo kalvínskou. Vrchnost
ovšem rozhodovala o svých podda-
ných, jejich osobní rozhodnutí neby-
lo respektováno.
Tato skutečnost měla dalekosáhlé
důsledky, především také v porov-
nání s českou reformací. Ta byla totiž
výrazně pluralitní a respektovala i
mínění poddaného. Zápas o ovlád-
nutí Čech byl proto tím složitější.

16. STOLETÍ V ČECHÁCH
Do 16.století vstupovalo České krá-
lovství jako země „dvojího lidu" –
„podjednou" a „podobojí", spojené-
ho kompaktáty. Zvláštností situace
byl fakt, že utrakvističtí kněží muse-
li být svěceni „řádně ustanovený-
mi", tj. římskými biskupy. Husité te-

dy byli takto stále spojeni s Římem,
neměli svou vlastní církevní organi-
zaci na Římu nezávislou. Tu měla
Jednota bratrská, která však byla ofi-
ciálně nelegální a neplatila pro ni
tedy ani ustanovení Kutnohorského
smíru z r.1485 o vzájemném respek-
tu obou částí zmíněného „dvojího
lidu".
Dvacátá léta 16. století přinesla
několik podstatných podnětů: dů-
sledky Lutherova vystoupení, ale ta-
ké nástup Habsburků na český trůn.
Česká reformace v obou svých slož-
kách se ocitla ve dvojím ohni. S lute-
rány navázala přejné kontakty, ne-
chtěla ovšem pozbýt svých vlastních
důrazů a zkušeností. Přála si vydo-
být si obdobné postavení jako lu-
teráni, tj. ochranu vlastní konfese,
právě to však v Čechách nebylo
možné. Zde byl nejvyšším činitelem
jako český král habsburský panov-
ník a ten hájil zájmy zcela opačné, tj.
likvidaci všeho, čeho už česká refor-
mace do té doby dosáhla. Navíc její
pluralitní charakter, v té době v Ev-
ropě ojedinělý, nebyli schopni po-
chopit, tím méně přijmout, ani přá-
telé z reformace luterské a později i
kalvínské.
Tak se vytvořila zvláštní scéna pro-
nikání protireformačního úsilí do
Čech, do státu, kde panovnický ab-
solutismus se nemohl projevit otev-
řeně a hned. 

Dr. Eva Melmuková
Pokračování příště

Snaha o všestrannou přestavbu 
společnosti v Čechách ve 2. pol. 16. století

Z církví doma i ve světě

I Kirchentag už je zaregistrován na inter-
netové sociální síti Facebook!
Letošní Kirchentag (tradiční celoněmecký
sjezd evangelíků) má podruhé nadkonfesij-
ní, protestantsko-katolický charakter a
koná se 12.-16. května v Mnichově. (První
tzv. „ekumenický" Kirchentag se konal
roku 2003 v Berlíně.) Předsedkyně synodu
Evangelické církve v Německu (EKD)
Katrin Göring-Eckardtová v článku
„Život na síti" v letošním dubnovém čísle
celoněmeckého evangelického měsíčníku
Chrismon trefně poznamenává, že na adre-
se http://www.facebook.com/oekt2010
můžeme najít mnoho nadšenců „ne pro
Facebook, ale pro Kirchentag". Zároveň
varuje, že internetové „sociální sítě činí
náš soukromý život stále propustnějším"
(což je pouze jedno z rizik a vedlejších
dopadů) a že stovky tzv. přátel z Facebooku

jsou spíše jen kontakty. To by nás podle
autorky mohlo vést k zamyšlení nad
významem přátelství: „Opravdová přátel-
ství nelze vypočítat a vygenerovat algorit-
mem, nejsou ani ,lidským kapitálem’, díky
němuž kariérně postupuji."
Dvojznačnost internetu! Tento závěr si
pozorný čtenář odnese i z posledního romá-
nu Patricka Modiana Obzor, velkého to
„hitu" současné Francie. Hrdina po čtyři-
ceti letech díky internetovému vyhledávači
objeví přítelkyni z pařížského mládí – dnes
majitelku berlínského knihkupectví. Chys-
tá se ji v obchodě překvapivě navštívit. Zde
kniha končí. Literární kritici tleskají: Mo-
diano (nejvýznamnější žijící francouzský
spisovatel) konečně napsal román s pozi-
tivním vyústěním. Jenomže to právě vůbec
není tak jisté! Obě hlavní postavy románu
trpí v mládí setrvalou plachostí až stiho-

mamem (jen občas dočasně přehlušeným
„bezstarostností mládí"), a to na základě
reálných zážitků. K jejich druhé přiroze-
nosti patří to, že za sebou rutinně „zame-
tají stopy". (Tento setrvalý motiv Modia-
nova díla pramení vposledu až v traumatu
z tzv. konečného řešení židovské otázky.) A
najednou bác – internetový vyhledávač!
Bude Margareta nadšena z opětovného
spatření Bosmanse, jemuž se ona sama z
vlastního rozhodnutí celá desetiletí ne-
ozvala?!
Spisovatel vedený intuicí tak, domnívám
se, dospívá k témuž co školená teoložka:
internet je, pokud jde o výskyt osobních
údajů, dobrým služebníkem, leč zlým
pánem.

František Schilla
Odkaz: Modiano, P.: L’Horizon, Éditi-
ons Gallimard 2010

Život na síti
(Z měsíčníku Chrismon 4/2010 a posledního románu Patricka Modiana)

Koncem loňského roku mohli naši čtenáři číst na stránkách ET-KJ nejednou o tíživé finanční situaci
týdeníku, která vyústila na podzimním sjezdu KJ v rozhodnutí o zvýšení jeho ceny. S velkou vděčnos-
tí našemu Bohu i Vám, předplatitelům a čtenářům, konstatujeme, že situace se po nelehkém období
stabilizovala.
Našimi zdroji jsou především příjmy z předplatného a z darů těch, kteří Kostnické jednotě fandí a pod-
porují ji. Pokud všichni naši předplatitelé uhradí své závazky a pokud nám dárci zachovají stejnou
věrnost jako loni, očekáváme na konci roku poloviční ztrátu oproti roku 2009 (rok 2009 skončil se ztrá-
tou cca 200.000,-Kč). Tento efekt zvýšení ceny jsme předpokládali a jsme za něj vděčni. Bereme jej však
jako jeden z kroků na cestě dál, kterou rozumíme dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření. Pro
představu předplatitelů můžeme uvést, že např. zvýšení ceny ET o 1,-Kč za číslo pro nás znamená roční
příjem necelých 100.000,-Kč.
Při tom všem stále spoléháme na štědré a věrné dary příznivců KJ, které tvoří 20-25 procent našich pří-
jmů a podílí se tak významnou měrou na tom, že ET stále ještě vychází.
V současné době, i proto, že jsme neuspěli se svou žádostí o grant na Ministerstvu kultury, máme fi-
nanční prostředky zhruba do konce prázdnin, v červenci očekáváme výraznější příjem z předplatného
od našeho distributora, který zajistí vydávání novin na další 2 měsíce. V období pravidelného výroč-
ního sjezdu KJ v říjnu t.r budeme tedy podle našich předpokladů znovu nuceni hledat zvýšenou pod-
poru od našich příznivců, abychom vyšli s financemi aspoň do konce roku.
Ještě jednou tedy díky Vám, kteří stojíte v tomto boji po našem boku.

Tomáš Paulus, účetní

Zpráva o financích ET - KJ



Tímto koutkem chceme přispět k
povzbuzení české tradice písmáctví,
které bylo spojeno s naší reformací,
láskou k pokladu našeho písemnic-
tví, k Biblí svaté, jak čteme na úvod-
ní straně kralického překladu. K me-
ditaci, modlitbě, rozjímání, zpěvu i
chválení či naslouchání.
Bratři z Taizé novým způsobem
oslovili a oslovují velmi mnoho lidí
a jistě to bude povzbudivé i pro naše
čtenáře.

PŘIPRAVUJÍ BRATŘI Z TAIZÉ
Nic tak nepřivádí ke společenství s
živým Bohem jako osobní a zvláště
společná meditativní modlitba s
jejím vrcholem- zpěvem a přetrvává
v tichu srdce, když se ocitáme sami.
V modlitbě se čerpají síly k boji za
lidskou důstojnost za to, aby se
země stala místem šťastného života.
Kdo jde za Kristem, je blízko Bohu a
zároveň druhým lidem.

Žalm
Modlitba žalmů nás začleňuje do
velkého společenství věřících. Ježíš
znal a recitoval tyto starodávné
modlitby svého lidu, křesťané v nich
odedávna nacházeli inspiraci. Naše
radosti i trápení, naše důvěra v
Boha, naše touha a dokonce i naše
úzkost nacházejí v žalmech prostře-
dek k vyjádření.

Čtení
Četbou Písma svatého se přibližuje-
me "k nevyčerpatelnému prameni,
jenž žíznícímu poskytuje samého
Boha" (Origenes, 3. stol.) "Písmo je
dopis Boha svému stvoření, který
nám dává odkrýt Boží srdce v Bo-
žích slovech" (Řehoř Veliký, 6. stol.).

Zpěv
Modlitba zpěvem je jedním ze zá-

kladních prostředků k oživení a
vyjádření touhy po Bohu. Olivier
Clement o tom píše: „ Krátká opa-
kující se píseň má v sobě jemný pů-
vab, niterný postoj, vede k prameni
modlitby."

Ticho
Chvíle ticha uprostřed modlitby při-
pomíná, že často můžeme Boží hlas
rozeznat, tak jako Eliáš, v tichém a
jemném vánku. Již ztišení se před
Boží přítomností, naplněné touhou
po přijetí Ducha svatého, je modlit-
bou. Sv. Augustin říká.. my umlkne-
me a hovoří naše srdce. Ne pro lid-
ské uši, ale k Bohu. Můžeš mít jisto-
tu – Bůh tě slyší.

Přímluvná nebo děkovná modlitba
Prosbami svěřujeme Bohu radosti a
naděje, zármutek i úzkosti. Děkov-
nou modlitbou chceme oslavovat
Boha za všechno, čím pro nás je.

Až do Svatodušních svátků slavíme
stále Velikonoce. Proto dle bratří z
Taizé navrhuji tento program:
Píseň - Nebojte se
Žalm – 22, 26 – 32
Čtení – Zj 3,20; J 20,19 – 22
Píseň – Nebojte se
Ticho
Prosby:
Kriste, svým vzkříšením otevíráš
všem lidem brány svého království.
Veď nás do Otcovy slávy.
Svým vzkříšením jsi obnovil a upev-
nil víru svých učedníků a poslal je
do světa. Dej, aby i církev podle
jejich příkladu vytrvale hlásala ra-
dostnou zvěst.
Svým vzkříšením jsi nás usmířil ve
svém pokoji. Dej nám všem, aby-
chom žili ve společenství víry a
lásky.
Svým vzkříšením uzdravuješ naše

lidství a dáváš mu věčný život. Svě-
řujeme ti naše nemocné.
Otče náš
Modlitba:
Vzkříšený Ježíši, ty do nás vdechu-
ješ Ducha svatého. A my bychom ti
chtěli povědět: ty máš slova, jež
dávají život naší duši. Ke komu
bychom šli než k tobě.

Píseň – Novou píseň zpívejte (Singt
dem Herrn )
Žalm – 18,1 – 4. 19 – 20
Čtení – J 20, 24 – 29,;1 J 5,1– 4
Píseň – Novou píseň zpívejte, Ne-
bojte se
Ticho
Prosby:
Vzkříšený Kriste, tvé srdce jásá a tvá
duše se veselí. Potěš všechny za-
rmoucené.
Vzkříšený Pane, ty proměňuješ náš
život. Zapal v nás oheň své lásky.
Vzkříšený Pane, v tobě je již zde na
zemi začátek našeho vzkříšení.
Zapal v nás oheň své lásky.
Vzkříšený Pane, ty nás naplňuješ
pokojem srdce. Zapal v nás oheň
své lásky.
Vzkříšený Pane, tvůj Duch v nás
spaluje smutek. Zapal v nás oheň
své lásky.
Vzkříšený Pane, ty nás shromažďu-
ješ ve svém těle – v církvi. Zapal v
nás oheň své lásky.
Otče náš
Modlitba:
Vzkříšený Kriste, když v prostotě
toužíme přijmout tvou lásku, v
hloubi našeho nitra začíná hořet
oheň lásky, udržovaný Duchem
svatým. Může to být nejdříve doce-
la malý plamínek. Je úžasné, že hoří
stále. A když chápeme, že ty nás mi-
luješ, důvěra plynoucí z víry se
stane naší písní.

Jan Trnka
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Koutek písmáka

Zdeněk R. Nešpor: Encyklopedie
moderních evangelických (a staro-
katolických) kostelů Čech, Moravy
a českého Slezska (Kalich 2009).
V pouhých 36 letech je jeho tempo
psaní a zkoumání až neuvěřitelné.
Samotná kniha má téměř 600 stran a
není zdaleka jediná. Kapitolu Archi-
tektura evangelických kostelů na-
psala Blanka Altová, mapy zpraco-
vala Olga Nešporová, obálku Jana
Majcherová, grafická úprava a sazba
je od Petra Kadlece, fotografie poří-
dil v naprosté většině autor díla.
Uvedená kniha je něco ojedinělého
už i proto, že se zabývá nejen koste-
ly a modlitebnami nynější Českobra-
trské církve evangelické a Staroka-
tolické, ale také i objekty bývalé
Německé evangelické církve a Slez-
ské evangelické církve a.v.. Poslední
tři církve získaly přestupovým hnu-
tím, které tam proběhlo o několik
desítek let dříve než v česky mluví-
cích oblastech, kdy došlo také ke
zvýšení členů. V názvu ono moder-
ních má být od Tolerančního paten-
tu 1781.
Vzhledem k tomu, že evangelické
kostely jsou málo zmapovány, zmiň-
me některé dřívější a současné pub-
likace, i když jsou většinou pozapo-
menuty. Už v roce 1912 vydal Emil
Edgar (vlastním jménem Emilián
Kratochvíl) drobnou knížku Prote-
stantismus a architektura a roku
1947 v Kalichu Stavebně umělecké
předpoklady reformačních církví. I

Bednářův Památník ČCE (1924) a
dvě knihy Církev v proměnách času
(Kalich 1969 a 2002) patří částečně
do uvedené oblasti. Až z roku 2008
je Malý obrazový průvodce dějina-
mi ČCE Evy Fialové. Pro úplnost
ještě uvádím soubor fotografií ze
stejného roku Toleranční modli-
tebny v kraji Vysočina (Jan Vondra,
Marta Procházková a M. Fajmon)
včetně putovní výstavy.
Předpokladem pro pochopení evan-
gelických staveb jsou důležitá někte-
rá data. První bylo vydání Toleran-
čního patentu Josefa II. z 13.11.1781,
který povolil dvě církve, a to augs-
burské (píše se různě) a helvetské
konfese, a pravoslavnou včetně stav-
by modliteben dle tolerančních ome-
zení. 26.5.1791 bylo povoleno kupo-
vat zrušené katolické kostely, a tak
když německý toleranční sbor už v
tomto roce koupil kostel sv.Michala
v Praze, úřady upustily od dodržení
tolerančních předpisů. Méně zná-
mé je Protestantské provizorium z
30.1.1849. Ve stavební oblasti padala
z velké časti toleranční ustanovení a
byly zrušeny platby ř.k.faráři a při
přestupu šestinedělní cvičení. To je
výsledek revoluce 1848-1849. Prote-
stantský patent z 8.4.1861 zrovno-
právňuje katolickou a evangelické
církve; evangelíci se brzy chtěli vy-
rovnat katolickým kostelům. Edgar
je k těmto stavbám velmi kritický,
ale Altová to tak černě nevidí.
Ovšem na církevní stavby měla vliv

i další data, vznik ČSR a ČCE v roce
1918 (náznaky vlastenectví, zvláště
na Plzeňsku)a hlavně únor 1948
odkdy byla stavební činnost církví
omezována. Určité uvolnění nastalo
kolem roku 1968 a svoboda se při-
pravovala na prahu 89. roku.
Ve Slezsku – na Těšínsku probíhal
vývoj poněkud odlišně, protirefor-
mace nebyla tak masivní (i na Aš-
sku) a od r.1709 je zde určitá svobo-
da; ta poskytla možnost stavět velké
kostely milosti( podle nich stavěli lu-
teráni na Slovensku artikulární kos-
tely). V Těšíně se uskutečnila stav-
ba kostela pro 8000 účastníků. Tam 
chodili tajně v době protireformace
hlavně Moravané. 
Teď si všimněme některých (snad)
zvláštností. Toleranční stavby muse-
ly vypadat tak trochu jako stodoly
na konci obce, bez oblouků oken 
a dveří… Nejzachovalejší dřevěná
modlitebna je ve Velké (Hrubé)
Lhotě na Valašsku a kamenná (i po
úpravách) v Javorníku na Horňác-
ku. Vnitřek většiny reformovaných
modliteben odpovídal uherským
reformovaným kostelům (dle švý-
carských), s uspořádáním lavic ko-
lem stolu Páně a kazatelny na delší
stěně budovy, s jednou nebo dvěma
kruchtami na kratších stěnách. Dost
brzy se začalo pošilhávat po katolic-
kých kostelech. Nové ohrádky ko-
lem stolu Páně a kazatelna má být
posvátný prostor, kam laik nemohl.
Pak kazatelnu, stůl Páně a lavice

Pane, dej vzejít tichu
v mém srdci,

utlum vše,
co ještě zaznívá

všedností
a co není tvé;
ať oněmí vše,

aby bylo slyšet
už jen tvůj hlas,

tak zřetelně, 
abych jej pak mohla

z modlitby vzít s sebou
do všedního dne,
a tím i všední den

aby se stal modlitbou;
ale můj hlas

ať pak pronáší
jen tvoje slova.

A. VON SPEYR

* * *

Lidé říkají, jak to, čím to,
že studánka, než se nadějete,

věčně pramenem vyvěrá,
věčně čistá, věčně teče, 

věčně mladá, věčně svěží,
věčně proudící, věčně živá ?

Lidé dobří, říká Bůh,
vždyť na tom nic není,

pražádná záhada;
ona svou čistou vodu

vyvádí z vody špinavé,
a proto jí nikdy nechybí.
A právě proto je nadějí.

CHARLES PÉGU

přemísťovali, řešili nový vstup…
Vedle staveb modliteben, jako ven-
kovské lidové architektury, se v
Praze pokračovalo v kupování od-
svěcených kostelů. Reformovaný
sbor si koupil v r.1850 kostel Kli-
menta. Tam instalovali asi první
elektrické osvětlení pražských kos-
telů. Český luterský sbor dostal v
roce 1863 darem od císaře Františka
Josefa I. původně luterský chrám u
Salvátora.Později po roce 1849 a
zvláště po 1861 se začalo rozvíjet
evangelické stavitelství úplně jinak.
Ještě mnohem dříve byl stavěn mo-
hutný pseudorománský kostel ve
Vanovicích (1839-1844) s unikátním
zvoněním a dostavbou dvou věží
(1863-1865).
V 2.polovině 19. století a v části 20.
století nové stavby většinou napo-
dobovaly dřívější slohy, např.novo-
gotiku ( zvláště německé evangelic-
ké kostely třeba v Brně), pseudoro-
mánský sloh, novorenesanci a pak
pokračovaly pseudobarokním klasi-
cismem, secesí… 
Do evangelického stavitelství výraz-
ně zasáhl 1920 - 50 funkcionalismus.
K jeho představitelům patřil např.
Bohumír Kozák (Polička…), Ondřej
Liska, Miloslav Tejc (Brno – Žideni-
ce, Břeclav…) Vladimír Karfík z
týmu Baťových architektů (kostel ve

Zlíně). V Brně v roce 1924 postavila
ČCE jako středisko Moravy Blaho-
slavův dům dle návrhu stavitele
Veselského. Funkcionalistickou kul-
turní památku mají i v Boskovicích z
roku 1941 dle návrhu místního sta-
vitele Fabiánka. Kostel v Českém
Těšíně z roku 1929 je ve slohu archi-
tektonického kubismu (E. David).
Raritou je, kolika církvemi byl a je
užíván. Nejprve ČCE, pak po zabrá-
ní Těšína jako skladiště, po válce
(ČCE převzala německý kostel)
Církví adventistů s. d. (do jejího
zákazu), pak CČSH a nyní Církví
bratrskou. Plzeňský Machotka zpra-
coval s týmem pro SR (1940) projekt
levné „typové modlitebny",realizo-
ván v Dolní Bělé.
I v období totality se stavělo, přesta-
vovalo a přistavovalo. Důvody po-
volení byly různé. Nejprve dobíhalo
to, co už bylo vyprojektováno, po-
voleno a rozestavěno, kde docháze-
lo k asanacím, kde byli aktivní fa-
ráři a presbyteři a v době, kdy se
režim uvolňoval… Připomeňme si v
časovém sledu jen některé konkrétní
stavby. Dřevěný kostelík v Praze -
Braníku (návrh Pavel Bareš, pozděj-
ší dostavby David Vávra), posvěcen
9.5.1948. Sborový dům v Kateřini-
cích (návrh Bohumil Bareš) byl otev-

Recenze

Dokončení na str. 4



Od počátku roku 2010 se
odehrálo poměrně dost
změn na čele některých
protestantských církví v
naší zemi, i v čele jejich
dalších orgánů. Mezi ně
patří i střídání na postu
superintendenta Evan-
gelické církve metodi-
stické. Po dvaceti letech
služby bratra faráře
Mgr. Josefa Červeňáka
byl jmenován novým su-
perintendentem bratr fa-
rář Mgr. Petr Procházka.

* Vážený bratře, mohl byste se nám
krátce představit a zmínit své před-
chozí působení?
Pocházím ze „staré" metodistické
rodiny. Můj dědeček a babička uvě-
řili v dvacátých letech, kdy k nám
přišla metodistická misie z Texasu.
Od té doby patří naše rodina do círk-
ve. Vyrůstal jsem v Horních Počer-
nicích, kde jsem si také prošel besíd-
ku, mládež i staršovstvo. Povolání
do služby faráře jsem přijal ve svých
21 letech. Studoval jsem EBF v
Bratislavě a ETF v Praze. 
Posledních deset let jsem byl fará-
řem sboru metodistického sboru
Maranatha v Plzni. Zde jsem se set-
kal nejen se službou ve velkém
sboru, ale i se sociální prací, kterou
tento sbor vykonává mezi drogově
závislými.
Moje manželka je také metodistic-
kou farářkou, seznámili jsme se na
studiích. Jsem do ní stále, i po spo-
lečných 13 letech, zamilován. Máme
tři malé úžasné děti. 

* S jakými obavami a s jakými
nadějemi jste přijímal toto pověření
od církve?
V naší církvi si svého zástupce su-
perintendenta vybírá biskup. Super-
intendent má na starosti svěřenou
oblast, což je u nás Česká republika.
Toto pověření přijímám s bázní a s
nadějí, že Bůh si mě použije podle

své vůle. Bůh, který zná člověka,
jistě nejlépe ví, proč zrovna já se mu
hodím do jeho plánu.

* Metodistická církev u nás vždy
patřila k těm nejmenším denomina-
cím. V čem menší počet sborů a pra-
covníků vaši činnost podvazuje, a v
čem je přednost této větší přehled-
nosti?
Máte pravdu. Na rozdíl od naší ma-
teřské církve v USA, v Evropě pat-
říme mezi nejmenší církve. To je
prostě fakt. Samozřejmě je možné
najít výhody i nevýhody. Toho bych
se chtěl nyní zdržet. Naše poslání je
stejné jako u kterékoli jiné církve.
Chceme zůstat Kristu věrní až po
smrt a chceme zvěstovat evange-
lium.

* Rozdělení Československa zname-
nalo, že se i tak nepříliš velká Me-
todistická církev musela organizač-
ně rozdělit. Co vám tato nutnost
přinesla v prvních časech a jak to
hodnotíte s odstupem času? Existuje
i nadále nějaká těsnější spolupráce?
Evangelická církev metodistická zů-
stala ve společné Výroční konferen-
ci. To znamená, že o ordinovaných
pracovnících v obou zemích, řádu
církve a dalších důležitých záležitos-
tech rozhodujeme společně. Změna
nastala v tom, že po rozdělení Čes-
koslovenska vznikly dva distrikty.

Tuto změnu vnímáme pozi-
tivně. Vede k většímu rozvo-
ji církve u nás i na Slovensku. 

* Podle mých dojmů se vaše
církev věnuje mnoha chari-
tativním, sociálním a dal-
ším aktivitám – mohl bys
některé přiblížit?
Máte pravdu. Vzhledem k
tomu, že metodistická cír-
kev u nás patří mezi nej-
menší církve, je obdivu-
hodné množství námi dě-
lané sociální práce. V sou-
časné době máme deset

Středisek křesťanské pomoci
(SKP). Naše služba zahrnuje služ-
bu dětem ve formě mateřských
center, denní školky pro děti od
dvou let, azylové domy, komuni-
tu pro drogově a jinak závislé,
dům Re-entry house, chráněné
bydlení, pracovní a sociální agen-
turu, služby Street work. A je
toho mnohem více. 

* Dlouhodobě je vaše církev ta,
která Kostnické jednotě vychází ve-
lice vstříc – jak pronájmem prostor
v domě vašeho ústředí, tak i finanč-
ním darem na konci roku v posled-
ních letech, kdy býváme opravdu ve
svízelné pozici… Z čeho pramení
tento mimořádný vztah?
Před mnoha lety jsme poskytli re-
dakci Kostnických jisker kanceláře.
Během let redakce Kj tak nějak „při-
rostla" k našemu domu v Ječné ulici.
Jsme rádi, že můžeme podporovat
službu křesťanům u nás. Zároveň si
nejsem jist, zda tato naše podpora
stačí v době kapitalistické nabídky a
poptávky. Kostnické jiskry musí
těmto výzvám čelit a zvětšit okruh
svých podporovatelů a čtenářů.

Za rozhovor i za ty dobré vztahy za
Kostnickou jednotu – Sdružení
evangelických křesťanů děkuje

Bohumil Kejř

Malá církev s velkými úkoly 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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KOSTNICKÁ JEDNOTA zve:
V sobotu 22. května od 15 hodin
bude ve sborovém domě Čes-
kobratrské církve evangelické v
Lysé n/L naším hostem pan Jiří S.
Kupka, spisovatel, autor knih, o
kterých jsme nedávno četli v
Kostnických jiskrách: O šlechtic-
kém podivínovi Šporkovi, který
se významným způsobem zapsal
i do dějin národa, zejména pak
Lysé a její podoby, který miloval
honitbu a lov, marnotratný haza-
rd, ale také umění a krásu, prav-
du a knihy, hudbu a čistou duši
před Bohem, tu svou i svých pod-
daných, a o Habsburkovi, kterého
miloval český lid, poněvadž mu
přinášel a vybojoval první čer-
vánky svobody.

Přijďte naslouchat a pohovořit o
dějinách, o tom, co bylo a je k blahu
a prospěchu národa. 

Kostnická jednota - sdružení
evangelických křesťanů v Lysé n/L

* * *
VERITAS, HISTORICKÁ SPOLEČ-
NOST PRO AKTUALIZACI ODKAZU
ČESKÉ REFORMACE, O. S., svolává
svou letošní řádnou valnou hro-
madu na sobotu 15. května 2010
od 10.00 hodin do sálku v zadním
traktu sborového domu Čes-
kobratrské církve evangelické v
Praze na Smíchově, ulice Na
Doubkové 2040/8.
Hlavním bodem programu letošní
volební valné schůze bude Vyme-
zení základních typů reformace a
našeho vztahu k nim. 
Podkladem pro besedu na toto
téma bude sborník z konference
Život v Evropě ve vzájemném re-
spektu, která se konala v loňském
roce v Telči a Velké Lhotě u Dačic. 
Malé občerstvení zajištěno. K účasti
jsou zváni i další zájemci (tedy i
nečlenové VERITAS).

K místu konání se lze dostat poho-
dlně s využitím pražské MHD: Ze
stanice metra B Anděl pokračovat
východem k zastávce autobusu Na
Knížecí. Na lince č. 137 (směr U
Waltrovky) je Santoška v pořadí
první zastávka. 
Z ní je nutno již jít do ulice Na
Doubkové pěšky (prakticky to zna-
mená obejít ze dvou kostelů ten
níže položený).

Výbor VERITAS

Pozvánky

řen 23.11.1952. Od stejného autora
jsou také realizovány kostely v Pra-
ze-Malešicích (dnes neužívaný) a u
skanzenu dřevěný kostel v Rožnově
pod Radhoštěm (1951 – 1953). V roce
1960 byl dostavěn sborový dům v
Kdyni na Šumavě. V miroslavském
sboru se v roce 1967 uskutečnila
adaptace domku na modlitebnu v
Litobratřicích a nová stavba modli-
tebny v Moravském Krumlově. Ka-
teřinický sbor postavil v Lázech
modlitebnu s pokoji k rekreaci v roce
1968. Nosislavský sbor postavil
modlitebnu v Přibicích (1968-71).
Rozsáhlá byla stavba v Praze-Ko-
bylisích od Ernesta Gisela (1969-71).
V roce 1977 přestavěna k bohoslu-
žebným účelům vila v Praze - Jarově
s pozdějšími nároky restituentů,
projektant a realizátor stavitel Lukáš
ze Vsetína. V Leskovci ke sborové-
mu domu (1950) přistavěli v letech
1980-83 modlitebnu. Novostavba
sborového domu na Vsetíně probí-
hala v letech 1980-83.Na přelomu
režimu vybudovali ve Velké nad
Veličkou modlitebnu z ubytovny,
kde zůstaly jen obvodové stěny, dle
projektu Jiřího Nováka.
Po roce 1989 vznikaly další církevní
stavby, např.v r. 1993 nový sborový
dům v Pelhřimově, nová modliteb-

na ve Džbánově (1994). V 90. letech
bylo vybudováno církevní rekreač-
ní středisko v Bystřici pod Hos-
týnem Sola gracia (architekt Kučera
z Brna) v zakoupené vile bývalého
majitele firmy Thonet. Vše vzniklo
z iniciativy zemřelého faráře Bohu-
slava Nováka. Nyní v 21.století si
postavili evangelíci nové sborové
domy a kostely, a to v Letohradě
(2003) dle projektu Zdeňka Auera,
v Kaplici (2005) a v roce 2006 byla
dokončena výstavba sborového
domu v Praze – Jižním Městě dle
projektu Jiřího Veselého. Jeden z
posledních postavených kostelů je
v Domažlicích (2007-08) dle návrhu
Ladislava Shejbala, je prohlášen za
stavbu roku 2008 Plzeňského kraje.
Zmíním i výtvarníky, kteří dosud
řeší naše interiéry, např. Jiřího Zej-
farta a Miroslava Radu.
V textech jsou jen náznaky obsahu
Encyklopedie, někde s drobnými
doplňky. Musím také konstatovat,
že většina našich shromažďovacích
prostor je pro dnešek předimenzo-
vána, některé kostely a modlitebny
neslouží svému účelu, ale jako hasič-

ské zbrojnice, sklady nábytku, fary
jako obytné domy. Chceme věřit, že
se vše může měnit.To napoví i sčítá-
ní 2011.
Součástí publikace je i orientace po
Starokatolické církvi, ale ta si zaslou-
ží další článek.

Jiří Novák

Dokončení ze str. 3

Recenze

Staršovstvo sboru Českobratrské
církve evangelické na Kladně
oznamuje, že bude zrušena kaza-
telská stanice sboru v Rakovníku.
Poslední bohoslužby budou vy-
sluhovány 23.5.2010.

* * *
Soubor statí Katedry biblistiky
HTF UK Praha vyšel pod názvem
OTEVŘENÉ DVEŘE v brožované
podobě formátu A5 o rozsahu 300
stran a je za cenu 200 Kč dostup-
ný v prodejně Kalicha (Praha 1,
Jungmannova 9).

Oznámení

Předsednictvo Kostnické jednoty - sdružení evangelic-
kých křesťanů, o.s. a sbor Církve bratrské, Praha 2 vás
srdečně zvou na přednášku seniora Jiřího Polmy: Hrabě
M.L.Zinzendorf, jeho život, obnova Jednoty bratrské, a
stále platné myšlenky o misii.
Přednáška se uskuteční v úterý 25. května 2010 od 18 h
v modlitebně Církve bratrské, Římská 43, Praha 2.


