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Ježíš Kristus se setkával s předěly,
které se vytvářely mezi Židy a po-
hany či mezi Židy a Samaritány. Ta-
kových bariér bylo v dějinách nepo-
čítaně a stále vznikají nové, mnohdy
velice razantní. V církvi i ve společ-
nosti. Bylo tomu tak i za apoštola
Pavla  v čerstvě založeném křesťan-
ském sboru ve starověkém městě
Efezu. Vedle sounáležitosti věřících
se objevovalo stejně často napětí
různě namíchaných tradic a prou-
dů. Apoštol ale píše všem bez rozdí-
lu: „Vy patříte k sobě. Sjednoťte se a
přistupujte spolu pod milost Boží.
Vždyť o to vám jedněm i druhým
jde." Nejde tu v těchto slovech jen o
hledání nějaké křehké názorové
rovnováhy, která se při prvním váž-
nějším sporu naruší. Díky duchu

kristovské lásky lze ustát i značné
rozdíly mezi námi. Nikdo už nemá
být v církvi ani na zemi cizincem,
každý je tu doma. Rozdělení je z
moci evangelia překonané. Už ne-
platí staré zásluhy a výhody, ale
nové povolání všech. Živá víra pře-
konává bezesporu také jakékoli
etnické i nábožensky motivované
dělení. Kristus tvoří nové lidství,
které je založeno v aktu smíření. Na
tento dar smíme odpovědět novým
vztahem k lidem zcela odlišným.
Nebývá to snadné a může to přiná-
šet zásadní odmítnutí ze strany na-
šeho nejbližšího okolí. Nepřivlastnit
si však tuto Boží výzvu znamená
odmítnout to, co je ve víře v Krista
věcí zcela podstatnou.
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Evangelický
týdeník

KOSTNICKÉ JISKRY

9. června 2010 �� ročník 95 �� cena: 13 Kč

Příští číslo vyjde 
16. června
Z obsahu

* Tradice doby 
pobělohorské 2.

* Z ekumeny
* Sedm darů milosti - 3.

17/2010

Poselství k 2. neděli po sv. Trojici

Překročíte-li hranici z Rakouska do
Čech v Dolním Dvořišti, stanete na
silnici č. 55, která vás dovede přes
České Budějovice do Prahy a dál
přes Litoměřice do Drážďan a ko-
nečně do Hamburku. Sotva jste
však na ni vstoupili, upoutal vás 
v Horním Dvořišti kostel, který
těsně sousedí s nočním klubem.
Rozdíl mezi nimi je dobře čitelný,
kostel je otevřen ve dne, za světla,
noční klub v noci, za tmy. Kostel
navede i cizojazyčné návštěvníky
svou vysokou typickou věží a svým
zvoněním. Noční klub přivádí své
klienty už zdálky světelným nápi-
sem a červeně zářícím srdcem,
které ovšem nikoho neoklame, že
by tu šlo o něco jiného než o ob-
chod, a tedy o peníze. Nelze tam na
oplátku vstoupit s otevřeným srd-
cem, je třeba otevřít peněženku.
Ale dosti o tom. Písmo svaté dávno
a dávno dřív než naše pohraničí a
daleko zřetelněji soudí o rozdílu
mezi dnem a nocí,a mezi světlem a
tmou. Pán Ježíš a jeho apoštolové
vyvozují všechny své výroky o noci
a tmě ze základní skutečnosti, že
"Bůh je světlo a není v něm nejmen-
ší tmy" (1J 1,5) a označují tak i věří-
cí: "Vy však, bratří, nejste ve tmě, vy
všichni jste synové světla a synové
dne. Nepatříme noci ani temnotě"
(1Te 5,4,5). Křesťanství vstoupilo do
světa jako věc veřejná, všem na
očích: "Co vám říkám ve tmě, po-
vězte na světle, a co slyšíte v sou-
kromí, hlásejte se střech" (Mt 10,27),
praví Ježíš. Proto otevíráme kostel
ve dne, aby byl všem lidem pří-
stupný. Otevřít jej za tmy je proti
dobré zvyklosti.
Leč stalo se to. Kdosi přišel s tou
myšlenkou a kostely snad všech
církví se otevřely za tmy na několik
hodin, a to v sobotu, v den, kdy po
Ježíšově zatčení v zahradní tmě a

po nočním procesu zdánlivě vyhrá-
la temnota nad světlem. Na vý-
směch této výhře věřící v tu dobu
spí, aby v neděli ráno, kdy Kristus
Pán vstal z mrtvých, oslavovali
jeho a své vítězství nad smrtí.
Všichni lidé jsou k této slavnosti
zváni.
Chtěl-li bych hledat nějaký pozitiv-
ní smysl v té nezvyklosti a nenor-
málnosti "Nocí otevřených koste-
lů", viděl bych jej jako jeden ze způ-
sobů, jimiž se církev snaží předsta-
vit se veřejnosti a zvláště odcize-
ným lidem, ukázat jim svou dobrou
vůli žít s nimi v přátelství, být jim
ku pomoci evangeliem Ježíše Krista
a také k překonání ostychu vstoupit
do "svatého" domu, kde jeden už
měsíce a jiný roky nebyl.
Negativní smysl noční prohlídky
kostela lze spatřit na těch nevěří-
cích, kteří řeknou sobě i druhým:
"Přišel jsem, viděl jsem a neshledal

jsem na tom nic, proč bych měl být
toho žádostiv, nic na tom není." K
vidění opravdu nic.
Jenže tenhle noční způsob nikdy
neukáže církev takovou, jaká ve
skutečnosti je. Ani vy ani my neu-
kážeme náhodnému cizímu hostu,
jaká naše domácnost je, dokud se
host nepromění v bratra, s nímž si
sedneme k společné večeři. K tako-
vé proměně díky Duchu svatému
dochází zvěstováním evangelia,
které se obvykle děje v neděli. Cizí,
náhodný i podle lidského mínění
zcela nevhodný host, který uvěří,
že Ježíš je Boží Syn, je pozván i k
chlebu a vínu, aby sdílel radost ve
společenství Kristova lidu. Evan-
gelium jako kázané pozvání na tuto
cestu je nezbytné, aby uvěřivší žili v
pokoji a radosti i v opatrnosti a
trvalém úsilí odolávat pokušením a
útokům zlého svůdce. Ježíšova

Zástupci Diakonie ČCE se zúčastnili další koordinační schůzky humanitár-
ních neziskových organizací spolu s krajským hasičským sborem v Ostravě.
DČCE je nyní po opadnutí vody připravena ke konkrétní pomoci domác-
nostem v obcích zasažených povodněmi. 

AKTUALITY DNEŠNÍHO DNE
Na Ostravsku se v současnosti následkem záplav nalézá 17 obcí ve stavu ne-
bezpečí – na tato území uvolňuje speciální prostředky a prioritní pomoc stát
a místní samospráva. „Pozornost charitativních nestátních subjektů se
následně soustřeďuje také na pomoc povodněmi zasažených oblastí, které
leží mimo kategorii stavu nebezpečí, nicméně jejich obyvatelé jsou škodami
po záplavách postiženi. Diakonie ČCE monitoruje nyní situaci mj. na
Frenštátsku v obcích Čeladná, Kunčice p. Ondřejníkem a Veřovice. V úzké
komunikaci se starosty obcí zjišťujeme potřeby obyvatel ze zatopených a
poškozených domácností," sdělil Tomáš Matuška, koordinátor humanitární
pomoci DČCE. 
K demolici jsou pravděpodobně určeny 4 domy v Horních Domaslavicích a
Hrčavě. DČCE čeká na případnou výzvu obcí a je zde připravena pomoci.
„S rozsáhlými demoličními pracemi máme zkušenost z minulých povodní,
zejména ze stoleté vody v roce 2002," zdůraznil Matuška. Dvě skupiny dob-
rovolníků ze Vsetína mohou operativně pomoci, kde je třeba. Zájem je nadá-
le o vysoušeče, jež jsou k dispozici v ostravském středisku Diakonie ČCE.
Další pracovní skupiny s technickým vybavením (wapky, kladiva, kolečka,
lopaty, elektrické agregáty apod.) lze svolat v případě nouze do 48 hodin.
Pomoci postiženým živelnými katastrofami se DČCE věnuje již od roku
1997 a dosud zde rozdělila více než 63 milionů korun. DČCE je zapojena do
Integrovaného záchranného systému ČR při Ministerstvu vnitra ČR. 

KAM SE OBRÁTIT O POMOC
Pro informace ohledně materiální a technické pomoci může veřejnost poslat
zprávu na e-mail povodne@diakoniecce.cz, případně volat na mobilní číslo
724 515 408.

JAK MŮŽETE SAMI POMOCI
Lidé mohou přispívat na povodňový sbírkový účet č. 27196349/0800 v.s.
2010 nebo zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS POMOCPOVODNE na
číslo 87777. Výtěžek sbírky bude použit na konkrétní pomoc obětem záplav.
Cena DMS je 30 Kč, Diakonie ČCE obdrží 27 Kč. Službu DMS zajišťuje
Fórum dárců. 

Kontakt:
Mgr. Pavel Kalus,

vedoucí krizového štábu, 
mobil: 776 022 942, 

mail: kalus@diakoniecce.cz

Diakonie ČCE pomáhá 
obětem záplav

DEN otevřených kostelů

Na plenárním zasedání Papežské
akademie sociálních věd v pátek
30.dubna se vyslovil papež Bene-
dikt XVI.pro státní zásahy do trž-
ních mechanismů a podtrhl křeh-
kost současného ekonomického
systému a jeho institucí.
"Světová finanční krize ukázala křeh-
kost současného ekonomického systému
a institucí, které jsou s ním spojeny ...
Krize také ukázala chybu, která spočívá
v myšlence, že trh je schopen samore-
gulace, bez státních zásahů a bez mezi-
národních morálních opor."
Dále uvedl, že slepé vzývání nevi-
ditelné ruky trhu je založeno na
omezené koncepci ekonomického

života jako jakéhosi samoregulač-
ního mechanismu, který uvádějí v
činnost zájmy jednotlivce a jeho
snaha o zisk. Takový názor pone-
chává stranou etickou podstatu
ekonomiky, která je aktivitou vyví-
jenou lidmi a pro lidi.
Vloni v červenci papež vyzval k vy-
tvoření světové politické autority,
která by ozdravila ekonomiky za-
sažené krizí. Zároveň zdůraznil
naléhavost reformy OSN, která by
se mohla touto autoritou stát.
Podle tisku 

Ilja Herold
iherold@upcmail.cz

Lidmi a pro lidi
AKTUALITA

ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

Dokončení na str. 2
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VRCHOLÍ PŘÍPRAVY NA BISKUPSKOU SYNODU PRO BLÍZKÝ VÝCHOD
V žádné arabské zemi, dokonce ani v těch nejumírněnějších jako je
Jordánsko či Sýrie, neexistuje svoboda svědomí. V nejlepším případě
jsou tam křesťané jenom tolerováni; konverze na křesťanství je zakázá-
na a přísně trestána. Naproti tomu islámský proselytismus je všeobec-
ný. Každý rok se v těchto zemích zříkají své víry tisíce křesťanů a také
křesťanští imigranti. Nejčastěji jsou to mladé ženy, které se provdají za
muslimy. Tyto údaje zveřejnil minulý týden pomocný biskup Jeruza-
léma William Shomali.
Ve Svatém městě se konají intenzivní přípravy zasedání biskupské
synody pro Blízký východ, které se bude konat letos v říjnu. Ve čtvrtek
diskutovalo o budoucnosti církve v tomto regionu 140 řeholníků z jeru-
zalémské diecéze latinského obřadu. Diskusi uvedl svým vystoupením
právě biskup Shomali, který představil geopolitickou a pastorační situ-
aci církve. Podle jeho mínění je největším problémem masová emigra-
ce křesťanů, která je skutečnou pohromou, srovnatelnou s genocidou
Arménů v Turecku na začátku 20.století. Příčinou odchodu jsou proná-
sledování a diskriminace nebo jednoduše nejistá situace. V mnoha
zemích Blízkého východu se křesťané stali nepatrnou menšinou a tam,
kde je jejich počet dosud značný, už přestali mít podstatnou roli.
O těchto a dalších problémech bude jednat na podzim ve Vatikánu bis-
kupská synoda. Pracovní text jejího zasedání předal Svatý otec zástup-
cům biskupů tohoto regionu během své návštěvy na Kypru, který je
součástí regionu Blízký východ. Návštěva Benedikta XVI. se uskutečni-
la ve dnech 4. až 6. června a byla to vůbec první návštěva papeže na
tomto ostrově v novodobých dějinách.
www.christnet.cz

Z monitoringu Ekumenické rady církví, 
který připravila

Zuzana Dvořáková

Dokončení 

ZÍSKÁVÁNÍ VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ
Celou tuto velmi zajímavou kapito-
lu lze připomenout pouze v telegra-
fickém přehledu, což by však mělo v
dané souvislosti postačit. Základní
roli hrála rozšířená fronta spolupra-
covníků, téměř výhradně šlo o řády,
nové či obnovené. 
Z nich nejvýznamnější byli jezuité.
Řád byl založen r. 1540 a do Prahy
přišlo z Vídně 12 jeho členů, půvo-
dem z území dnešní Belgie a Ně-
mecka, v r. 1556. První členové řádu
z Čech, vesměs z Horšovského Tý-
na, vyškoleni v Římě přímo za-kla-
datelem řádu Ignácem z Loyoly, při-
šli v r. 1559. Činnost jezuitů byla vel-
mi bohatá a různorodá. Kázali, zpo-
vídali, konali misie, věnovali se vel-
mi intenzivně školství. V Praze zří-
dili hned r. 1556 na své koleji gym-
nasium; r. 1562 obdrželi od Fer-
dinanda I. právo doktorských pro-
mocí z teologie a filosofie, čímž
gymnasium získalo charakter uni-
versity. Při koleji byly zřízeny také
dva semináře, jeden pro šlechtice a
druhý, tzv. svatováclavský, pro
chudší žáky. Kromě toho organizo-
vali jezuité ve značné míře i kulturní
život, zejména pokud jde o divadlo a
hudbu.
Nejméně viditelnou, ale tím vý-
znamnější složkou jejich činnosti
bylo hledání a nalézání osobních
kontaktů s žáky, případně i jejich
rodinami, což často končilo konverzí
obdobně jako u už vzpomenutého
Viléma Slavaty. Prostředkovali jed-

nání s nuncii a tvořili aktivní buňky
pro realizaci protireformačního pro-
gramu.
Další koleje v Čechách byly zakládá-
ny na panstvích sympatizantů z řad
šlechty: 1586 Český Krumlov (Vilém
z Rožmberka), 1594 Jindřichův
Hradec (Adam z Hradce), 1589 Cho-
mutov (Jiří Popel z Lobkovic).
Kromě jezuitů se na protireformač-
ním programu podílely i některé
další řády, k jejichž obnově došlo.
Byli to zejména premonstráti, při je-
jichž klášterech v Teplé (a na Moravě
v Louce) byla také zřízena gymna-
sia. Z kláštera v Teplé pocházel stra-
hovský opat, působící v Praze na
Strahově od r. 1586, Jan Lohelius. Od
r. 1587 se stal generálním vikářem
premonstrátů v Čechách, na Mora-
vě, ve Slezsku, v Uhrách a v Polsku.
V jeho díle pokračoval jeho nástupce
strahovský opat Kašpar Questen-
berk. Lohelius byl potom v období
platnosti Majestátu i na počátku po-
bělohorské doby pražským arcibis-
kupem.
Z klášterů cisterciáckého řádu byl
důsledně prováděn rekatolizační
program na území kláštera ve Vyš-
ším Brodě. Konečně řád křižovníků
poskytl dva první arcibiskupy na
obnoveném pražském stolci a
umožnil ekonomické zabezpečení
arcibiskupství tím, že dočasně prak-
ticky spojil funkce arcibiskupa a vel-
mistra řádu. Antonín Prus z Mohel-
nice byl navíc osobním přítelem
jezuity Petra Canisia, který založil
vídeňskou i pražskou kolej..
Jako poslední, ale nikoli nevýznam-

nou informaci lze ještě uvést už zmí-
něné pronikání do rodin a příbuzen-
stva, škol a různých institucí či orga-
nizací. Nejznámější v této souvislos-
ti jsou sňatky českých pánů s cizin-
kami, zejména Španělkami. Tyto
ženy pracovaly velmi horlivě a cíle-
vědomě, aby nejen jejich manželé a
rodina, ale i poddaní na jejich pan-
ství se „srovnali ve víře" s panovní-
kem.

ZÁKONITOSTI HISTORICKÉHO VÝVOJE
NA PŘÍKLADU SNAHY O OVLÁDNUTÍ
ČECH VE 2. POL. 16. STOL.
(uvádím jako souhrn pouze v heslech)
I. Průnik do řídících orgánů země a
jejich ovládnutí
1. Osobní jednání, získávání osob
(„pátá kolona")
2. Legalizace dohledu nad správní-
mi institucemi
3. Neupřímná chlácholící vyjádření
4. Stanovení programu
5. Dosazování do centrálních funkcí
II. Získávání veřejného mínění
1. Rozmnožení spolupracovníků
2. Výchova mladé generace
3. Podněty relaxační (včetně kultur-
ních)
4. Průnik do příbuzenských a dal-
ších vztahů
III. Veškerá činnost menšiny auto-
ritativního typu ve státu s demo-
kratickými nebo alespoň protode-
mokratickými rysy bývá až do urči-
tého okamžiku neoficiálně řízena
ze zahraničí

Dr. Eva Melmuková
Přednáška v Pardubicích 27. 3. 2010

(red. mírně zkráceno)

Snaha o všestrannou přestavbu 3
společnosti v Čechách ve 2. pol. 16. století

Z církví doma i ve světě

I. 1620–1648
Období třicetileté války v českých
zemích bylo dobou plnou prudkých
zvratů, nadějí i zklamání. Nic neby-
lo definitivně rozhodnuto až do r.
1648.
Křesťané hlásící se k české reformaci
a s nimi i ostatní evangelíci se dosta-
li velmi rychle do situace druhořa-
dých občanů a konečně byli posta-
veni úplně mimo zákon se všemi dů-
sledky. Obnoveným zřízením zem-
ským bylo ustanoveno římskokato-
lické náboženství jako jediné státem
uznávané křesťanské vyznání. Neka-
tolíci byli nuceni přestoupit na kato-
licismus nebo emigrovat, pokud ne-
byli poddanými. Do emigrace tehdy
odešla přibližně čtvrtina obyvatel.
Až do konce války se emigranti ne-
vzdávali naděje na návrat svobody
dané Majestátem z r. 1609. O to větší
trauma jim způsobilo definitivní ře-
šení dané Vestfálským mírem.
Vídeňský dvůr i vedoucí činitelé
římskokatolické církve se snažili o
bezodkladné získání členské zá-
kladny administrativně mocenský-
mi prostředky. Vedle této hlavní
linie, ať už v neúprosné nebo mírněj-
ší formě, se někteří představitelé
začali zaměřovat i na vlastní obnovu
v duchu tridentského koncilu.
Obecně lze konstatovat, že průběh
jednotlivých fází třicetileté války s
konečnou platností proměnil zápas
o konfese v běžný zápas politicko-
mocenský.

II. 1649–1680
Po skončení třicetileté války bylo
teprve možné rozvinout systematic-

ky úsilí o hloubkovou proměnu
konfesionálního profilu českých ze-
mí. Systém spočíval v důsledném
průzkumu stávající situace, v rych-
lém a zásadním konečném řešení
otázky konfesní příslušnosti, ale i v
rekonstrukci vlastní římskokatolické
církevní správy včetně zřizování
nových biskupství a konečně v cíle-
né podpoře působení uměleckých
projevů různého druhu. Symbolem
vstupu do této etapy je Mariánský
sloup na Staroměstském náměstí v
Praze: byl postaven jako výraz díků-
vzdání za úspěšnou obranu Prahy
před švédskými vojsky, evangelíky
byl však chápán jako symbol trium-
falismu panující církve.
V Čechách a na Moravě byly refor-
mační církve úředně zakázány a
jejich tradiční struktury byly až na
několik výjimek prakticky rozbity.
Skrývající se kazatelé sloužící ve vět-
ším obvodu měli své základny zpra-
vidla v cizině. Někteří však zů-stá-
vali trvale v zemi a vykonávali ně-
které běžné rukodělné povolání.
Po stránce ekonomické tvoří vý-
znamný mezník Berní rula v Če-
chách a Lánský rejstřík na Moravě.
Oba katastry se staly základem hos-
podářské evidence v rozsahu celých
zemí.

III. 1681–1711
Po odeznění morové epidemie a
povstání venkovského lidu nastal
čas jistého uklidnění. Projevilo se to i
rozvojem ekonomiky ovlivňované
stále silněji merkantilismem, tj. úsi-
lím o zbohatnutí z vlastních zdrojů.
Začíná období zřizování manufak-

tur, ale také soustavného tlaku na
zvyšování robot a následných
vzpour poddaných.
V této době má římskokatolická cír-
kev již pevně v rukou monopol
nejen na veškerou církevní správu v
českých zemích, ale i na veškeré ofi-
ciálně existující školství a kulturu.
Oběma posledně zmíněným odvět-
vím věnuje velkou pozornost; vzni-
ká řada hodnotných děl zejména v
oblasti architektury a výtvarného
umění. Chybí však ještě stále úplná
obnova sítě předhusitských farností,
i když někde naopak vznikají stře-
diska nová, zejména poutní.
Předbělohorské struktury reformač-
ních církví jsou v podstatě rozbity.
Kazatelé ze zahraničních středisek
pověření prací v zemi spolupracují
stále výrazněji s osobnostmi z domá-
cího prostředí. Tyto osobnosti přebí-
rají aktivitu v místech, kde nedošlo k
výměně obyvatelstva, a to přede-
vším tam, kde šlo o přímou návaz-
nost na předbělohorskou existenci
církví české reformace – Jednotu
bratrskou a zejména orientaci tzv.
věrných Čechů v církvi podobojí.

IV. 1712–1740
Poslední morová epidemie pominu-
la, začíná se intenzivně rozvíjet eko-
nomika v duchu merkantilismu. Sí-
lící státní instituce se dostává do
konkurenčního napětí s institucí cír-
kevní, přitom je však s ní spjata spo-
lečnou snahou o likvidaci („vykoře-
nění") kacířství. Tato snaha ovšem
není totožná. 

Pokračování příště

Tradice doby pobělohorské

náruč je široká, nepohrdne úzkost-
livcem, který se bojí vstoupit nema-
je roucha svatebního, ani zatvrze-
lým hříšníkem, do něhož hřích za-
žral se jako rez do cibule.
Kostel tedy není na dívání ani kde-
jaké povídání a slyšení. Kostel je
domem Slova Evangelia, bez něhož
nic neprospěje. Kolikrát bude třeba
otevřít jej v sobotu večer, aby se v
nevěřících a zvědavcích probudila
správná zvědavost nejen vidět, ale
"zažít" církev v jejím normálním ži-
votě a čase, ve dne, ne v sobotu, ale
v neděli. Jednou je jistě málo. Jediné
noční otevření vypadá jako zoufale
vztažená ruka k nevěřícím, aby byli
získáni pro podivnou, ztracenou
věc. Anebo byl to, jak někteří poci-
ťovali, zajímavý kulturní zážitek,

který by se mohl opakovat. Koli-
krát tedy, aby přinesl i zamýšlený
užitek? To nevím, avšak slušelo by
se, aby k příští pozvánce k sobotní
noční návštěvě kostelů byla připo-
jena pozvánka na další nedělní
dopoledne, kdy bohoslužby a kázá-
ní budou zaměřeny na ty, které
zvlášť zaujala noční návštěva koste-
la a jsou zvědaví dovědět se a pro-
žít víc. Všechny křesťanské církve
oznámí celému BRNU, že po "Noci
otevřených kostelů" budou v nedě-
li v 8.30 a v 10.00 hodin slavit DEN
otevřených kostelů.
První křesťané se shromažďovali k
slávě Boží první den po sobotě, v
neděli, jak nám to sděluje evange-
lista Jan, 20,1.

Josef Veselý

DEN otevřených kostelů
Dokončení ze str. 1

Od lužickosrbských evangelíků
Politickou stranou evangelických Horních a Dolních Lužických Srbů v
Sasku a Braniborsku ve Spolkové republice Německo byla vždy od její-
ho sjednocení CDU. Při všech spolkových, zemských a komunálních
volbách vždy vystupovali lužickosrbští evangelíci pro ni aktivně i jako
voliči. Evangeličtí lužickosrbští duchovní se ve svých kázáních i píse-
mných projevech dokonce i politických v její prospěch zasazovali. To
platí i pro všechny poslední volby v obou Lužicích. Tento postoj vyjad-
řuje historickou stále platnou dohodu křesťanských církví s vedením
CDU v SRN.

Josef Lebeda

Seminář Rodina - stavební kámen
Komise žen Ekumenické rady církví v ČR zve dne 17. června 2010 do
prostor sboru Českobratrské církve evangelické na Vinohradech k účas-
ti na připravovaném semináři z cyklu Rodina - stavební kámen.
Téma pilotního dílu je "Nenásilná komunikace v rodině" a cílem je při-
blížit toto téma nejen z biblického pohledu, ale i z pohledu psycholo-
gické praxe. Přednášet bude Dr. Jeroným Klimeš, psycholog s křesťan-
ským zakotvením, mj. autor teologických a psychologických publikací.
Praktickou část pak převezme Mgr. Petr z Poradny pro manželství,
rodinu a mezilidské vztahy a povede workshop o zvládání emočních
reakcí. Seminář je kapacitně omezen a je určen přednostně pastoračním
pracovníkům církví, kteří se blíže zabývají tematikou rodiny.
Konferenční poplatek činí 200,- Kč (zahrnuje účastnický poplatek,
občerstvení a oběd).
Přihlášky přijímáme do 10. června mailem na adrese rip@ekumenicka-
rada.cz nebo telefonicky na čísle 776 599 977 nebo 271 742 326



Pán Bůh pohlédl na pozemské trá-
pení a do svého domova povolal
sestru Evu Balcarovou, vdovu po
evangelickém faráři Lubomíru Bal-
carovi. Když se sbor shromáždil k
děkovným bohoslužbám, bylo to
smutné pondělí a smutná pátá hodi-
na odpolední. 
Často žijeme s lidmi celé roky, sdílí-
me s nimi jejich radosti i trápení,
těšíme se z jejich úspěchů a držíme
jim palce, když se musí rozhodovat
o své budoucnosti, o životě svých
dětí a nejbližších, máme stále dost
času/a to je hrozný omyl/, ale na-
jednou se ten čas zastaví a my se
musíme s tím,koho jsme měli rádi a
kdo patřil do našeho života, rozlou-
čit a definitivně rozejít. Najednou
začínáme brát vážně to, čemu se
říká stáří, překvapí nás nemoc a na-
konec, někdy zcela nečekaně, jako
zloděj v noci, přijde smrt.
Křesťan ví o své konečnosti, a přesto
s ní není srozuměn. Uvědomuje si,
že není nesmrtelný a přesto s tím
nepočítá. Ví, že ani jeho blízcí tu
nebudou věčně, a přesto je ve chvíli
loučení často zaskočen.Ti, kteří svou
konečnost berou vážně a umějí s ní
žít, jsou vzácní. Jejich vlastní koneč-
nost, smrtelnost jim nebere síly, neo-
chromuje je, naopak jim umožňuje,
aby s jistou lehkostí a přitom odpo-
vědně žili svůj vyměřený čas.Sestra
Balcarová nijak nelpěla na tom, co
dělala a uměla. Byla oblíbená, umě-
la pomoci, posloužit, ale bez jakých-
koli gest i bez potřeby uznání.
Celý sbor vnímal a s vděčností přijí-
mal její aktivitu, činorodost a píli.
Rád vzpomínám na její vyučovací
hodiny. Jako žačka vynikajícího
pedagoga prof. Viléma Kurze trpěli-
vě a s láskou opravovala „geniální"
prstoklady svých žáků a snad, jak
věřím, se někdy dočkala vděku za
tu námahu a nekonečnou dřinu.
Sedával jsem na zahradě a poslou-
chal naši Rut, jak zápasí s Mozar-
tem, Dvořákem i Martinů a s další-
mi autory a vždycky jsem si nahlas
připomínal, že i oni nějak začínali a
museli bojovat s etudami, stupnice-
mi, variacemi a předepsanými tem-
py. Zařadit do vyučovacího procesu

Bohuslava Martinů, k tomu byla po-
třebná velká dávka odvahy a zkuše-
ností.
V krátké životopisné vzpomínce
bylo podtrženo, že sestra Balcarová
byla žena moudrá, praktická a
skromná. Dovedla si najít toho, kdo
to potřeboval a kdo zůstal stranou
pozornosti ostatních.Tam nenápad-
ně, bez jakékoliv okázalosti vstoupi-
la. Dovedla najít slovo do situace,
často slovo odvážné, ale silné a
pomáhající.
Když Ondřej Balcar, člen České fil-
harmonie, zahrál na kontrabas nád-
hernou skladbu Johanna Sebastiana
Bacha AIR ze Suity D-dur, byla
atmosféra ve strašnické modlitebně
prosycena a provoněna evangeliem
z jiného světa, ze světa, ve kterém
sestra Balcarová žila skoro 90 let. I já
jsem vděčen za její život a práci.

I další den v tomto smutném týdnu
nás, účastníky odpoledních boho-
služeb přinutil k zamyšlení, modlit-
bě a projevu vděčnosti. Strašnický
sbor se loučil se sestrou Slávií Rade-
chovskou, pravidelnou a věrnou
návštěvnicí bohoslužeb, biblických
hodin a dalších sborových akcí. I
když mnozí členové našich sborů
neměli nikdy příležitost se osobně
setkat s paní profesorkou, jistě ne-
přehlédli, že u mnohých žalmů je
vedle známých a slavných jmen ta-
ké uvedeno jméno sestry Radechov-
ské, která jako češtinářka pečovala o
jazykovou úpravu žalmových textů
a mnoha jiných písní. Tedy nejen
B.J.Strejc, František Šebesta, Milan
Balabán, ale i sestra Radechovská a
další básníci nás zvou svými verši k
oslavě Boží slávy, věrnosti a velikos-
ti. Češtinářka a němčinářka, která
vystudovala tyto obory na FF UK,
sloužila naší církvi nejen jako jazy-
kový znalec, ale i jako učitelka dětí v
Nedělní škole, zastupovala bratra
faráře při výkladu Písma v biblic-
kých hodinách a když bylo třeba,
posloužila i jako překladatelka. 
Už mnoho měsíců pro Slávii nejez-
díme. Každou neděli nás čekala
před svým domem a v 8,40 jsme
vyjížděli do strašnické modlitebny.

Tam čekala další dobrovolnice a
jako uvaděčka doprovodila sestru
na její místo v druhé lavici vpravo.
Po úmrtí sestry a švagra v roce 2002
zůstala v domácnosti sama a s po-
mocí rodiny byla schopna se o sebe
postarat až do jara 2009. Po onemoc-
nění chřipkou se významně zhoršil
její zdravotní stav, byla nucena být v
trvalé péči rodiny a v Domově
odpočinku ve stáří v Krabčicích 
2. května 2010 zemřela. Sestry ze
strašnické Křesťanské služby ji v
ústavu ještě navštívily, ale při po-
sledním rozhovoru bylo již patrné,
že se blíží konec.  
Připomeňme si její básnickou tvor-
bu jednou velikonoční básní ze
sedmdesátých let:

Jdou lidé ulicí, smějí se, pracují, kupují,
lhostejně pohlédnou stranou.
S rozepjaté náruče kříže krůpěje kanou.
Ty, který pníš na kříži, 
kdo se dnes k tobě přiblíží?
Kdo si dnes tebe všímá?
Polední ulice dřímá, pokojně lidé si žijí,
pokojně hodiny na věži bijí.

Co je na tvé smrti, Ukřižovaný?
Koho hledají tvé smrtí zamčené oči?
Po kom se ještě zraky tvé točí?
Proč výmluvně hovoří tvá zamčená 

ústa,
když smrt je přece nechala pustá.

Proč nás nenecháš jít, pracovat a 
pokojně žít?

Co ještě chceš?
Ty do své náruče zveš!

Ale Ty, Vzkříšený !
Přes hroby víry dýchá tvůj dech, 

čin nového stvoření.
Odvalíš hrobový kámen,
tvým dechem plápolá mohutný sloup a 

mohutný plamen, 
na tvoje slovo vychází víra ze stínu smrti
- odhodíš roušku zavinutí, 
svobodně může zas vydechnout,
do očí tobě pohlédnout, až znovu zahoří 

tvůj plápol a plamen,
a k tvému živému slovu s hořícím 

srdcem řekne své
AMEN.

zš
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Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás: 
Kdo má dar služby, ať slouží.

Ř 12,6.7

KDO MÁ DAR SLOUŽIT, AŤ SLOUŽÍ
Podle řady vykladačů má zde apoštol na mysli zcela zvláštní dar Ducha
svatého - službu u společného stolu. To, co dnes možná považujeme za věc
okrajovou, v prvotní církvi byla služba významná. Skoro bych řekl „ stá-
totvorná". U společného stolu se vytvářelo a dodnes vytváří, čemu říkáme
křesťanské společenství. Z cizích lidí se stávají bratři a sestry. Při křesťan-
ských bohoslužbách se v apoštolské době sedělo u jednoho stolu, společ-
ně zpívalo, četlo z Písma, modlilo, svědčilo o Kristu a večeřelo. A to byla v
antické době revoluce. Nikdy předtím si za společný stůl nesedli Žid a
pohan, pán a otrok, boháč a chudák. Společné jídlo totiž znamenalo tako-
vou důvěrnost a stupeň přátelství , jako když se dnes s někým při přícho-
du políbíme. Když někdo s někým jedl, stával se součástí jeho rodiny a
osobním přítelem.
I když se ze společného jídla později vydělila ta část, při níž se připomíná
Kristova oběť na kříži, a ta byla svěřena jako služba kněžím, zůstala nám
dodnes ve všech církvích služba, kterou většinou zastávají naše sestry a k
níž patří různé formy sborového a farní stravování. Společná káva, čaje,
zákusky, pomazánky, obědy, večeře a snídaně při různých setkáních, kur-
zech a konferencích. Služba opomíjená, někdy až příliš samozřejmá, ale na
druhé straně důležitá - ano nezbytná. Špatně se káže hladovým a rozhá-
daným lidem. Dobře najedení a spokojení lidé se daleko snáz domluví a
smíří. 
Jídlo nás sbližuje. Jíst musíme všichni. Ať jsme z jakékoli církve, jakéhoko-
li věku nebo sociálního postavení. Když Ježíš sytil zástupy, nedělal to jen
proto, že byli chudí a hladoví, ale proto, aby bylo zřejmé, že přišel pomo-
ci všem. Jídlo nás staví do jedné řady. Jídlo vyjadřuje naši závislost na
Pánu Bohu.
Proč je však třeba mít k vaření a roznášení jídla dar Ducha svatého?
Myslím, že jsou k tomu přinejmenším tři důvody. Za prvé – aby nás jídlo
sbližovalo, musí nám chutnat. A aby nám chutnalo, musí být připraveno s
láskou. Když někdo chystá jídlo pro druhé, je k tomu třeba stejné lásky a
ochoty, jako když někdo ošetřuje raněné nebo koná pastoraci. Není to nic
okrajového, ale naopak svátostného. Copak se před jídlem v církvi nemod-
líme – podobně jako před kázáním.
Za druhé - k daru sloužit u stolu patří umět lidi pozvat. Ani dnes není
samozřejmé, že se někdo zdrží na oběd či večeři, sedne si ke stolu a přijme
nabízený pokrm. Mnoho lidí se zdráhá a brání. Neumí překonat ostych,
rozpaky a nejistotu. A právě tohle umí mnohé naše sestry a bratři překo-
nat tím, že někomu nabídnou čaj, pozvou ho ke stolu, usadí na místo a
prohodí s ním pár osobních slov. Kdo ví, možná se mnozí z nás stali sou-
částí církve a Kristova těla ve chvíli, kdy si někde na faře nebo v klášteře
sedli s křesťany ke stolu, pomodlili se s nimi a pak něco dobrého snědli
nebo vypili.
Za třetí – když se v církvi prostírá stůl, musíme pečlivě dbát na to, aby se
na nikoho nezapomnělo. A to se bohužel stává. Ve Skutcích čteme, jak v
Jeruzalémě opakovaně zapomínali pozvat ke stolu řecky mluvící vdovy.
Proto museli apoštolé povolat do služby sedm mužů, kteří byli plni Ducha
svatého, aby jim svěřili spravedlivé rozdělování pokrmů. 
Když se rozděluje jídlo, je třeba pamatovat také na nepřítomné. Církev - to
nejsou jen ti, kteří se právě sešli a všechno, co našli, snědli. Když Pán Ježíš
sytil zástupy, vždycky ještě zbylo pár košů. I nám musí v církvi něco zůstat
pro ty, kteří nemohli přijít. Jsou různé způsoby, jak jim to poslat. Dnes
budeme mít sbírku na lidi bez domova. V našich sborech a farnostech pro-
bíhají sbírky na pomoc lidem na Haiti. Dar sloužit u stolu znamená na
nikoho nezapomenout. Nejen při modlitbě ale i při vaření. 

Jiří Gruber, 
Českobratrská církev evangelická

Ekumenická bohoslužba v Brně, leden 2010

Smutný týden strašnického sboru

Delegáti Konference Církve bratrské
v Náchodě vyslechli zprávu o zhod-
nocení materiálů MŠMT vydaných k
realizaci koncepce podpory a ochra-
ny zdraví ve školách. Jmenovitě se
jednalo o Doporučení MŠMT k reali-
zaci sexuální výchovy v základních
školách (dále Doporučení) a o meto-
dickou příručku Sexuální výchova –
vybraná témata (dále Příručka) – a
zasílají MŠMT a veřejnosti následují-
cí vyjádření:
Jako občané České republiky vnímá-
me potřebu informovanosti mladist-
vých v oblasti lidské sexuality.
Kladně hodnotíme snahu autorů
zmíněné Příručky a Doporučení při-
pravovat mladistvé v základních
školách na jevy, se kterými se budou
setkávat v naší společnosti a v době
svého zrání v oblasti sexuality. Jako
důležité vnímáme informovat žáky
např. o nebezpečích sexuálních
nemocí, včetně HIV, o nebezpečích
internetu a syndromu CAN (Child
Abuse and Neglect) – zneužívání
dětí i nechtěného otěhotnění, aby
bylo zabráněno potratům. Na dru-
hou stranu si uvědomujeme, že

podle zmíněných dokumentů škola
přebírá čím dále větší odpovědnost a
určuje charakter sexuální výchovy. 
Podobně jako Česká biskupská kon-
ference i my považujeme za nezbyt-
né, aby tak závažnému programu
sexuální výchovy předcházela dis-
kuse pedagogů s dalšími zaintereso-
vanými skupinami, k nimž v prvé
řadě patří rodiče dětí. Nic takového
se dosud nestalo. Přitom podle plat-
né novely školského zákona má být
umožněno zákonným zástupcům se
vyjadřovat ke všem rozhodnutím
týkajícím se podstatných záležitostí
vzdělávání. S uplatněním tohoto
práva Doporučení, jak se zdá, nepo-
čítá. Obáváme se, že zde škola pře-
kračuje svou kompetenci a snaží se
autoritativním způsobem do sexuál-
ní výchovy zasahovat. 
Za nepřípustnou považujeme např.
kapitolu č. 15 (Příručky) o didaktic-
kých námětech, kterými se učitel
může násilně vlamovat do soukromí
dítěte a intimní otázky a zápasy žáků
dokonce zveřejňovat před spolužá-
ky. V některých pasážích metodická
Příručka podtrhuje prospěch jedince

na úkor mezilidského vztahu.
Předkládané didaktické náměty ne-
jenže popírají záměr Doporučení,
aby si žáci „osvojili a kultivovali od-
povědné chování, rozhodování a ko-
munikaci v situacích souvisejících s
reprodukčním zdravím, partnerský-
mi vztahy, rodinným životem a rodi-
čovstvím", ale doporučují takové
formy a metody, které ohrožují mrav-
ní výchovu mládeže, což je v naší
společnosti nepřípustné. Při použití
zmíněných postupů způsobem uve-
deným v Příručce lze předpokládat,
že bude docházet ke zraňování dů-
stojnosti dětí i samotných pedagogů.
Jako křesťané žijící a pracující v naší
zemi podporujeme úsilí o vhodnou
informovanost a výchovu dětí a mla-
dých lidí. Nelze však zakrývat, že v
naší společnosti existují různé etické
standardy a to je třeba také v sexuál-
ní výchově respektovat. Informace je
třeba ve škole předávat v respektu k
hodnotám vyznávaným rodiči a
zaměřit se na výchovu ke zralému
lidství. 

Kazatelé a delegáti Konference
Církve bratrské v České republice
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Vyjádření Konference Církve bratrské
K ZÁMĚRŮM MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY V OBLASTI SEXUÁLNÍ VÝCHOVY NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH



24. dubna 2010 Pán života a smrti
povolal do nebeského domova vý-
znamného Kristova svědka MUDr.
Pravdomila Dostála. Bratr Dostál z
Brna byl aktivním pracovníkem a
dlouholetým starším Církve bratr-
ské. Mnoho práce vykonal v Kost-
nické jednotě a také v křesťanské
ekumeně. Budeme s vděčností
vzpomínat na jeho věrnou službu,
která v sobě spojovala živá a biblic-
ky fundovaná kázání, přednáško-
vou činnost a také praktickou lékař-
skou pomoc mnohým. Dr. Dostál
zůstává příkladem křesťana, který
dobře propojoval angažovanost v
církvi a široký rádius působení v
civilním povolání. Svědectví jeho
života v sobě zahrnuje biblickou
zakotvenost a moudrost a lásku k
lidem. Pohřební shromáždění za
přítomnosti mnoha přátel a ekume-
ny se konalo v přeplněném Sboru
Církve bratrské v Brně, Kounicova
15, v pondělí 3. května 2010. Z po-
hřebního shromáždění přinášíme
připomenutí života, jehož podklad
připravila manželka – sestra Noemi
Dostálová a přednesla sestra Lenka
Broklová. 

Pavel Černý

Pravdomil Dostál se narodil dne 11.
listopadu 1933 v Benátkách nad Ji-
zerou v rodině kazatele Jednoty čes-
kobratrské, dnes Církve bratrské,
jako nejstarší ze tří dětí.
V Benátkách chodil do obecné ško-
ly, kde učila jeho maminka. V roce
1943 přešel do gymnázia v Bosko-
vicích, kde měl tetu, prof. Lydii Do-
stálovou. Byl to nadaný chlapec,
zkoušky do 1. ročníku udělal ze 4.
třídy obecné školy. Po válce se v
roce 1946 odstěhoval k dědečkovi,
kazateli Františku Dostálovi, do
Brna a dokončil reálné gymnázium
v Husovicích, kde maturoval v roce
1951.
Vyrostl v křesťanské rodině a viděl
kolem sebe mnoho dobrých a kva-
litních křesťanů. Svoji osobní víru
potvrdil i křtem v dospělosti. Tvr-
dil, že nejlepší životní program je

Kristovo evangelium, a proto mu
byla velice blízká sociální oblast.
Přihlásil se ke studiu medicíny, i
když jeho velkou zálibou byla his-
torie a teologie. Uvažoval o studiu
na evangelické teologické fakultě v
Praze. Radil se tehdy s dr. Bohusla-
vem Benešem. Ten mu odpověděl,
že stát zrušil církvi deset sborů a
vyhlídky do budoucnosti za komu-
nistického režimu jsou nevalné.
Bude proto nejlépe vystudovat
medicínu a pak pomáhat v církvi.
Tuto radu uposlechl, vystudoval
lékařskou fakultu v Brně a po pro-
moci v červnu roku 1957 nastoupil
na umístěnku do severočeského
pohraničí, do Okresního ústavu ná-
rodního zdraví v Jablonci nad Ni-
sou. 
V pohraničí pracoval postupně jako
sekundář, obvodní lékař, částečně
závodní i sportovní lékař, a to až do
roku 1967, kdy se mu podařilo po
deseti letech vrátit se do Brna.
Netajil se nikdy svým křesťanským
postojem, byl vždy přímočarý a
otevřený. Byl tedy ideologicky
vhodný pro ten nejnižší stupeň ve
zdravotnických službách. Nastou-
pil jako závodní lékař v tehdejších
Elektrotechnických závodech Julia
Fučíka, kde měl hned dvě ordinace
– hlavní závod a slévárnu. Zde pra-
coval od roku 1968 až do svého
odchodu do penze, i když pak vy-
pomáhal ještě v několika zdravot-
nických zařízeních. 
Léta strávená v drsném pohraničí
byla pro něj dobrou školou. Našel
zde řadu dobrých přátel, měl otev-
řenou a družnou povahu, byl eku-
menicky zaměřený.
Po návratu do Brna se seznámil s
Noemi Kadlecovou, s kterou se ože-
nil v roce 1972. Bylo to šťastné man-
želství. Někteří přátelé s laskavým
humorem říkali, že je nepraktický
praktický lékař. Jeho manželka ho
doplňovala, byla jeho pomocnicí i
sekretářkou. Oba pocházeli z evan-
gelických rodin, oba měli mnoho
přátel ve všech protestantských
denominacích. 

Dr. Dostál samozřejmě nejintenziv-
něji pracoval ve staršovstvu své
Církve bratrské v Brně, kde byl
dlouhá léta jeho místopředsedou,
ale navíc hodně elánu vložil i do čin-
nosti Kostnické jednoty v Brně. Byl
to jediný ekumenický spolek v době
totality, který měl možnost pořádat
různé ekumenické akce. Dr. Dostál
byl dobrý organizátor, této možnosti
využíval a za období téměř 20 let
uspořádal se svými spolupracovní-
ky celou řadu výborných předná-
šek, zajímavých setkání i konferencí.
Po revoluci v roce 1989 však činnost
Kostnické jednoty téměř zanikla,
neboť se otevřelo nebývalé množství
jiných možností.
Pravdomil Dostál byl výborný a
pohotový řečník, jeho přednášky
spojené s množstvím podnětů ze
zdravotnické oblasti byly vždy vy-
hledávány. Měl hbité pero, přispí-
val svými články do řady novin i
časopisů, byl členem redakční rady
Bratrské rodiny.
Po roce 1989 se pro něj otevřela nová
oblast, která mu byla v době totality
uzamknuta, a to činnost veřejná.
Jako dobrý organizátor a znalec po-
měrů ve zdravotnictví byl přizván
ke spolupráci v brněnské lékařské
komoře, kde pracoval určité období
jako předseda Čestné rady.
Ale čas nezastavíš, ozývaly se i
zdravotní potíže: infarkt v oku,
plicní embolie, srdce, vysoký krevní
tlak, cukrovka. Před dvěma lety
touto dobou ukončil svou čtyřiceti-
letou službu v církvi. Cítil, že už je
unavený a na vše nestačí. Jen jeho
nejbližší věděli, že je pro něj velice
namáhavé vyjít jen malý kopeček
nebo schody a že si nejraději posedí
u novin nebo dobré knihy. Ale zá-
jem o historii, o dění v církvi a v
politice ho do poslední chvíle neo-
pouštěl. Vyhlížel každé nové vydá-
ní dějin některého státu, byla to je-
ho po Bibli nejmilejší četba. Zvlášť
znalosti historie byly obsáhlé, té-
měř encyklopedické. Historii srov-
nával se současným děním a často
velmi přesně dovedl odhadnout,
kam povedou kroky některých na-
šich i cizích politiků. Také jeho
kázání na historické starozákonní
texty jsme poslouchali s napětím až
do konce.
Jeho zdravotní rezervy se menšily, a
když přišel úraz, zlomení žeber a
poraněná plíce, nevěstilo to nic dob-
rého, i když na krátkou dobu se
zdálo, že se vše zlepší. „Náš svět
umírá s námi," tak zní titul jedné
knihy. I jeho svět zemřel zde na zemi
s ním, aby začal novou kapitolu ve
světě jiném, v Božím království.
Jeho poslední věta v nemocnici byla
pro něj typická. Rozhlédl se po po-
koji, dal prst na ústa, aby ho snad
nikdo neslyšel, a řekl: „Mám plán!"
„A jaký?" „Půjdu domů!" 
I Pán Bůh má své plány, jsme v jeho
režii. Jeho plán byl stejný, vzal ho
do svého domova. Ušetřil ho mož-
ná těžkého stárnutí a ubývání sil i
schopností. Ale bude nám zde na
zemi scházet.

Zemřel Pravdomil Dostál Inzerce Bohoslužby
SENIORÁT VÝCHODOMORAVSKÝ
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HODONÍN, Ne 9.00
Husova 6, f Jindřich Slabý

HOŠŤÁLKOVÁ U VSETÍNA,  Ne 10.00
Hošťálková u Vsetína č. 23, f Petr
Maláč

HRUBÁ VRBKA A
VELKÁ NAD VELIČKOU, 
Velká nad Vel. Ne 8.30 
Hrubá Vrbka 117, Ne 10.00 
f Mojmír Blažek

HUSLENKY, Ne 10.00
Huslenky 439, f Jiří Palán

JABLŮNKA, Ne 9.00
Jablůnka č.45, j Martin Tomešek, adm.
Daniel Heller, k Dušan Tajzler

JASENNÁ, Ne 8.45
Jasenná č.108, 763 12 Vizovice
f Radmila Včelná

JAVORNÍK NAD VELIČKOU, Ne 10.00
Javorník nad Veličkou č.111, 696 74
Velká nad Veličkou, f Josef Hurta

KATEŘINICE, Ne 9.00
Kateřinice č.226 , 756 21 Ratiboř,
f Pavel Šebesta

KROMĚŘÍŽ, Ne 9.00
Riegrovo nám. 147/37, f Ivan Ryšavý

KYJOV, Ne 9.30
Dobrovského 511, f Dan Petříček

LESKOVEC, Ne 9.00
Leskovec č.156, 756 11 Valašská Po-
lanka, f Libor Špaček

LIPTÁL, Ne 10.00
Liptál č. 8, f Jan Hudec

POZDĚCHOV, Ne 8.45
Pozděchov č.121, 756 11 Valašská Po-
lanka, f Vlastimil Kovář

PRUSINOVICE, Ne 10.00
Přerovská 174, f Leoš Mach

PRŽNO, Ne 10.00
Pržno č.32, 756 23 Jablůnka n. Bečvou,
f Jaroslav Voda

RATIBOŘ U VSETÍNA, Ne 9.30
Ratiboř u Vsetína č.221, adm. Pavel
Šebesta

RUSAVA, Ne 8.30
Rusava č.28, f Ludvík Svoboda

RŮŽĎKA, Ne 10.00
Růžďka č.138, f Martin Fér

STŘÍTEŽ NAD BEČVOU, Ne 9.30
Střítež nad Bečvou č.120, f Vladimír
Kopecký

UHERSKÉ HRADIŠTĚ, Ne 10.00
Jana Blahoslava 419, adm. Petr Pivoňka

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, Ne 9.30
Blahoslavova 430/3, f Daniel Heller

VELKÁ LHOTA, Ne 9.30
Velká Lhota č. 30, 757 01 Valašské
Meziříčí, f Jan Krupa

VIZOVICE, Ne 8.45
Palackého nám. 364,  f Jiří Malý

VSETÍN (DOLNÍ SBOR), Ne 9.30
Palackého 153,  f Bronislav Czudek

VSETÍN (HORNÍ SBOR), Ne 9.30
Palackého 156, f Jiřina Kovářová, j
Pavel Čmelík

ZÁDVEŘICE – RAKOVÁ, Ne 8.45
Zádveřice č.139, 763 12 Vizovice,
f Miloš Vavrečka

ZLÍN, Ne 9.30
Slovenská 3063, f Petr Pivoňka

Bratrská jednota baptistů

KROMĚŘÍŽ, Ne 9.00
Moravcova 430/16, k Alois Klepáček

VSETÍN, Ne 9.30
Rokytnice 273, k Jan Vychopeň

ZLÍN, Ne 9.30
Hluboká 1343/27, k Marek Titěra

UHERSKÉ HRADIŠTĚ, Ne 14.00
Blahoslavova 419, k Pavel Novosad
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PRODÁM DOMEK 7 km od Mar.
Lázní, dostupná autobus. dopra-
va, 4 místnosti + podkroví, zahra-
da, celkem cca 1000m2. Nutná
oprava. 
Informace na tel. č. 354623634. 
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Pozvánky

(11. 11. 1933 – 24. 4. 2010)

Pozvání do
Izraele

Fredi Winkler, Beth Shalom Haifa
a Ludmila Hallerová zvou ke spo-
lečnému poznávání Izraele a bib-
lických proroctví na těchto zájez-
dech:

2010
Podzimní zájezd spojený s ná-
vštěvou skalního města PETRA v
Jordánsku - od 3. do 14. října;
Izraelem od jihu na sever - 11. -
21. listopadu

2011
Zájezdy jen Izraelem:
13. – 23. ledna
24. ledna – 1.února
17. – 27. března

Termíny podzimních zájezdů za-
tím nemám.
Koncem listopadu 2010 navštíví
Prahu a Košice Fredi Winkler s
přednáškami o budoucnosti Izrae-
le, Církve a národů.
Bližší informace na 
hallerova@volny.cz 
Tel: 242 428 814, mobil:774 572 671

Ludmila Hallerová,
Ve vilách 7, 

140 00 PRAHA 4 - Michle

NOEMI
WWW.NOEMKA.COM

* Seznamka pro křesťany
* Pobyty pro nezadané

Přihlášeno přes 2000 osob
z ČR a Slovenska.
Zaslání bližších info/při-
hlášky:
Tel/SMS: +420 777222877
info@noemka.com
Noemi, Na Mušce 1124,
53401 Holice, ČR

č. 7


