
STÁLE MÁM NADĚJI

Bůh osvítil moje srdce a dal mi po-
znat světlo své slávy. Jak skvělé!
Přímo na mě osobně si Bůh vzpo-

mněl! To si budu ten život v jeho
slávě užívat.To bude přece zjevení
plnosti. Budu mít,co budu chtít,
můj život překoná všechna moje
očekávání.
Ale náhle mě znejistila drobná
obava.Já to světlo jeho slávy mám
poznat ve tváři Krista. Ale které?
Tváře muže, ke kterému přivedou
nešťastnou ženu ke kamenování a
v jehož tváři mohu vidět,že už ví o
člověku všechno: jak snadno dá
průchod krutosti, když si myslí, že
hájí zákon, i jak se mu strachy třese
srdíčko, když ho zákon nachytá na
švestkách? Nebo tváře muže, který
se modlí v úzkosti a chce, aby jeho
nejbližší byli při něm a nespali a
kteří usnou, sotva od nich odejde?
Nebo té tváře, jejíž ústa řekla: Do-
konáno jest, ale jejíž výraz říká:
všechno se teprve začíná?

Není to pro mě spíš nárok a záva-
zek?Ano, již další verš mě nene-
chá na pochybách. Je-li při mně
něco dobrého, tak to není ze mne.
Já jsem jen hliněná nádoba,do kte-
ré stačí strčit a rozbije se. To není
proto,že by mě Bůh neměl rád,že
by mi nepřál,abych byl dobrý,ale
proto,aby mě chránil přede mnou
samotným. Já se tedy smím podí-
let na vzácných Božích darech, ale
jen za jistých okolností.
A tak si na mě svět zase troufá. Jen
ať se ten jeho Bůh ukáže! Možná
ano,možná ne. Možná jsem sra-
žen, ale nejsem poražen. Stále
mám na sobě znamení Ježíšovy
smrti,aby i jeho život byl na mně
zjeven.

Josef Bartošek
studentský farář ETF UK

Evangelický
týdeník
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Poselství k poslední neděli po zjevení Páně

Co to je, když se řekne známky pravé
církve? Některý křesťanský filatelista
by si mohl myslet, že jsou to poštov-
ní známky římskokatolické církve,
respektive Vatikánu. Od roku 1929,
kdy je církevní stát přímým členem
Světové poštovní unie (UPU), nesou
označení Poste Vaticane. Vatikánské
známky se těší velké oblibě filatelis-
tů. Hlavně pro ně a pro turisty je
Vatikán vydává, zatímco většina ku-
riální korespondence putuje diplo-
matickou cestou. Katolická církev
věří, že ona je ta pravá, což jí rádi
přiznáváme, protože každý jen tu
svou má za jedinou. Takže si pak
někdo může myslet, že vatikánské
poštovní známky jsou známkami
pravé církve.
Leč není tomu tak; o známkách pra-
vé církve se mluvilo dávno předtím,
než se v letech 1839-40 objevily první
poštovní známky na světě a než spat-
řil světlo světa modrý a červený
Mauritius, které jsou spolu s Britskou
Guayanou nejstaršími a nejdražšími
známkami světa. Latinsky se znám-
ky pravé církve nazývají notae verae
ecclesiae a mluví se o nich už od doby
reformace. Právě reformaci, která usi-
lovala o obrodu církve, zajímalo, po-
dle jakých známek se pozná pravá
církev od nepravé. O známkách pra-
vé církve se píše ve všech 4 konfesích,
k nimž se hlásí českobratrští evange-
líci: v Augsburské, Helvetské, Bratr-
ské a České. Všechna tato vyznání
jmenují shodně 2 známky pravé círk-
ve, „po kterých ona beze všeho omy-
lu poznána bývá" (Č XI,7), a to kázá-
ní slova Božího a řádné vysluhování
svátostí. Bratrské vyznání přidává
ještě řád a kázeň.
Zatímco ve všech církvích se u nás
káže dobré slovo Boží – proto s užit-
kem posloucháme všechny rozhla-
sové bohoslužby –, svátosti jsou brz-

dou ekumenického hnutí a nepřeko-
natelnou překážkou všekřesťanské
jednoty. Církve se nemohou shod-
nout a zřejmě se nikdy nesjednotí v
názoru, jak se svátosti řádně vyslu-
hují a kolik jich vůbec je. Máme křtít
děti, nebo dospělé? Pokropením, ne-
bo ponořením? V kostele, v bazénu,
nebo v rybníce? Je třeba překřtívat
věřící, kteří nebyli pokřtěni po na-
šem způsobu? Ještě více sporná je
eucharistie. Jíme a pijeme tělo a krev
Páně, nebo prostý chléb a obyčejné
víno? Evangelík nemůže jít ke svaté-
mu přijímání a katolický kněz mu
nesmí podat hostii. Svátosti jsou ne-
jednou předmětem sporů i uvnitř
církví, sborů a staršovstev. Proto je
lépe o nich příliš nemluvit. Někteří
dokonce tvrdí, že svátosti jako takové
žádné nejsou a že je to jen pozůstatek
nedokončené reformace (b. Dr. Josef
Veselý na stránkách tohoto listu).
Existuje tedy něco, podle čeho se
spolehlivě pozná pravá církev a
opravdoví křesťané? Samozřejmě, a

kupodivu je to velmi jednoduché a
prosté. Pán Ježíš říká: Po ovoci
poznáte je (Mt 7,16 aj.). Dobří křesťa-
né jsou ti, kteří nesou ovoce Ducha,
jak je vyjmenováno např. v ep. Ga-
latským 5,22: láska, radost, pokoj,
trpělivost, laskavost, dobrota, věr-
nost, tichost a sebeovládání. Klasi-
fikoval bych to následovně: Kdo to
všechno splňuje, dostane jedničku.
Komu chybí radost a pokoj, má
dvojku. Kdo je netrpělivý, musí se
spokojit s trojkou. Komu se nedostá-
vá laskavosti, dobroty, věrnosti a ti-
chosti, nezaslouží si lepší známku
než čtyřku. A komu schází sebeovlá-
dání (Kraličtí měli středmost), kdo je
nestřídmý a trpí obžerstvím (můj
případ), je to vyloženě na pětku.
Ovoce je klíč k určování křesťana i
celých církví. Dobré a hojné ovoce
Ducha jim dodává punc pravdivos-
ti. A pravdu měla Jednota bratrská,
když mezi známkami pravé církve
uvedla řád a kázeň.

Vlastimil Tlustý

Dlouholetý předseda Rady Církve bratrské a Ekumenické rady církví se
po 16 letech vrací do služby ve sboru Církve bratrské v Praze 1, Souke-
nické ul., který si jej povolal za svého staronového kazatele.
V neděli odpoledne 10.1.2010 se sešel v této modlitebně nejen místní sbor,
ale také řada hostů z ekumeny, kteří přišli při této slavnosti popřát kaza-
teli zdar v další etapě jeho církevní služby.
Instalační shromáždění vedl svižně nový předseda Rady CB br. Daniel
Fajfr, pro nějž to byla „primice", ale zvládl ji velice dobře – i s uvítáním a
představením mnoha hostů, z nichž někteří dostali možnost oslovit kaza-
tele Pavla Černého i jeho manželku Hanu (pod jejímž vedením zazpíval
místní pěvecký smíšený sbor několik písní z Taizé). Z těch, kteří předne-
sli svůj pozdrav a přání, se sluší jmenovat (kromě kazatelských kolegů z
CB a členů místního staršovstva) br. P. Filipiho z Evangelické fakulty, br.
Joela Rumla, synodního seniora ČCE, br. J. Červeňáka z ECM, br. bisku-
pa S. Pietaka ze Slezské evangelické církve…
Celé shromáždění působilo velice srdečným a radostným dojmem. A tak
se i my přidáváme s přáním, aby dobrý Hospodin provázel svého služeb-
níka a jeho rodinu i v novém působišti k pomoci potřebným a ke cti svého
jména.

bok

Instalace 
bratra Pavla Černého

Známky pravé církve

Mezi novoročními PF jsem dostal jednu přející
„nezaujatý pohled". Zní to pěkně, moderně.
Odráží se v tom otevřenost, která se stala po roce
89 symbolem nového myšlení. Vlastně všeho
nového, co chce prorazit a uchytit se. Cokoli chce
získat vliv, potřebuje zpochybnit autority, které
zde byly dříve. V čím širší míře se to
podaří, tím se stává nabídka konkuren-
ceschopnější. To nové může být lepší
než staré. Ale také nemusí. Vzhledem k
tomu, že ono PF přišlo ve firemní obálce, je prav-
děpodobné, že spíše než hluboká filosofie se za
tím vtíravým sloganem skrývá docela obyčejný
marketinkový tah: Nelpěte na tradičních znač-
kách! Experimentujte! Na prvém místě samozřej-
mě s námi!
Bez určité míry experimentování se v životě neo-
bejdeme. To bychom dodnes psali majzlíkem do

kamene a bydleli v jeskyních. Apoštol Pavel
vyjadřuje vztah mezi „novým" a „osvědčeným"
slovy: „Všeho zkuste, co je dobré, toho se přidrž-
te." Ať člověk testuje nové věci. Ale současně ať se
drží toho, co se osvědčilo. Jen pokud se to nové
prokáže být skutečně lepším a spolehlivějším, ať

staré opustí a vydá se jinudy. Naše doba se od
Pavlovy výrazně liší množstvím nabídek. Pokud
bychom chtěli zkusit opravdu všechno, čím na
nás reklama útočí, nezbyl by nám čas toho dobré-
ho se přidržet. Přitom právě o to držení se dobré-
ho jde. Cílem všeho toho experimentování je
přece dospět právě sem.
Přát dnes lidem nezaujatý pohled je zbytečné, ano

kontraproduktivní. Společnost i církev strádá
nedostatkem zaujatosti. Lidé by přitom i třeba
rádi zaujati byli. Drží-li se však toho, co za léta
rozpoznali jako dobré, pustí se do nich zastánci
„nezaujatých pohledů" a udělají z nich hlupáky. 
Z takových zkušeností vyrůstá lhostejnost a blbá

nálada. Její vytváření jako by bylo až
„podnikatelským záměrem". Znehod-
notit všechno osvědčené a až společ-
nost vyhladoví, vrhnout do ní své myš-

lenky. I ty nejhloupější pak budou bez konkuren-
ce. Tehdy už zasílané PF nebudou vybízet k ne-
zaujatému pohledu. Budou volat k respektu vůči
nejvyšší kvalitě, která se vynořila z marasmu lid-
ské lhostejnosti a blbé nálady a přichází zachránit
svět.

Emanuel Vejnar
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MISIE
Ve dnech 2.-6. června koná se v Edinburku Světová misijní konference ke
100. výročí historické misijní konference 1910. Ta otevřela tehdy epochu
praktického ekumenismu a připomenula význam promyšleného směřová-
ní církví v duchu evangelia. Letošní konferenci organizuje Světová rada
církví (WCC) a připravuje se na ni na 250 zástupců z celého světa.

(Podle internetu)

SAKRÁLNÍ PAMÁTKY
Policie nedávno představila nový webový portál, který zveřejňuje záz-
namy vedené od roku 1993 o odcizených uměleckých dílech a movitých
kulturních památkách. V budoucnu by ho měl využívat i Interpol.
Česká republika vlastní jako jediný stát ve světě unikátní systém, ve kte-
rém spolupracuje několik resortů státní správy na záchraně kulturního
dědictví. Po roce 1989 prudce vzrostla kriminalita v oblasti předmětů
kulturního dědictví. Z galerií i dalších míst začaly mizet nejrůznější
předměty historické hodnoty, které z valné části mířily do ciziny.  Z 5500
sakrálních objektů již zhruba 90 procent zaznamenalo vloupání. Z gotic-
kého a renesančního umění zmizela zhruba polovina, z barokního zhru-
ba třetina děl. 

(Podle tisku)

REGISTROVANÁ PARTNERSTVÍ
Za tři a půl roku platnosti zákona o registrovaném partnerství jej vyu-
žilo již 917 párů, z nichž bylo 643 mužských a 274 ženských. Vztah
oficiálně ukončilo jen 34 dvojic.
V prvním půlroce letoška lze očekávat překročení hranice tisícovky
registrovaných partnerství u nás. Rekord utržil Pardubický kraj, kde
poprvé v historii institutu nevstoupil v celém kraji v roce 2009 do
partnerství nikdo. Tradičně nejvyšší počty drží hlavní město Praha. 

(Podle tisku)
Ilja Herold, iherold@upcmail.cz

MODLITEBNÍ SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ ÚSTŘEDÍ CÍRKVÍ
EKUMENICKÉ RADY CÍRKVÍ V ČR
Novoroční pracovní tempo pozvolna nabírá Ekumenická rada církví v
ČR. Jednou z pravidelných akcí v ekumenickém kalendáři je v této době
modlitební setkání zástupců ústředí členských církví ERC. Letošní pod-
večer se konal 7. ledna 2010 v mrazivém, ale lidsky přívětivém zázemí
Lutherovy síně Evangelické církve augsburského vyznání v Jirchářích.
Po společném zpěvu písně Laudate omnes gentes uvítal přítomné hosty
farář Dušan Tillinger, člen Řídícího výboru ERC za Evangelickou církev
a. v., jeho kolegyně, farářka Jana Gregerová, poté pokračovala úvodní
modlitbou. Hosté vyslechli čtení z Písma, nejprve ze 6. kapitoly staro-
zákonní knihy proroka Izaiáše, poté epištolní čtení z listu apoštola Pavla
Římanům. Milan Kern, předseda Výkonného výboru Bratrské jednoty
baptistů, posloužil kázáním na text Lukášova evangelia o důležitosti
našeho poslání, o odvaze toto poslání neodmítnout a o potřebě být
dobrými svědky, kteří slyší Boží volání, tak, jak to učinil prorok Izaiáš.
Všechny texty pro tento modlitební večer byly vybrány z brožury pro
Alianční týden modliteb 2010. Následovalo společné vyznání víry, zpěv
písní z ekumenického zpěvníku, přímluvné modlitby a modlitební zti-
šení, společná Modlitba Páně a požehnání přítomným od Předsedy ERC
v ČR Joela Rumla, synodního seniora ČCE. Zúčastnění hosté byli nako-
nec pozváni k malému pohoštění do sborové místnosti luteránské far-
nosti, čímž byl modlitební podvečer zakončen.

Mgr. Sandra Zálabová, vedoucí tajemnice a tisková mluvčí ERC v ČR

„VYZBROJENI VÍROU, NADĚJÍ A LÁSKOU“
8. leden 2010, který většina české populace vnímala jako den, který při-
nesl do naší země nečekanou sněhovou nadílku, byl pro zhruba 100 tisíc
Čechů významným z úplně jiného důvodu. V tento den si totiž ti, kteří
se v ČR (a na Slovensku, resp. ve Vídni) hlásí k tradici Církve českoslo-
venské husitské, připomněli 90. výročí zrodu této církve. Slavnostní rok
oslav a vzpomínkových akcí započal odpoledními slavnostními boho-
službami ve zcela zaplněném chrámu sv. Mikuláše v Praze na Staro-
městském náměstí, kterého se, kromě řady věřících, zúčastnilo mnoho
kněží Církve československé husitské napříč všemi šesti diecézemi, bis-
kupové těchto diecézí, patriarcha a pozvaní ekumeničtí hosté. Boho-
služby dle liturgie zakladatele a prvního patriarchy dr. Karla Farského
vedli střídavě patriarcha Tomáš Butta a biskupský sbor, kázáním po-
sloužil patriarcha. Přítomnní měli možnost vyjádřit svou příslušnost 
k Církvi československé husitské společně zpívaným Velkým krédem
CČSH, což nebývá při bohoslužbách během liturgického roku úplně
běžné, o to slavnostnější nádech shromáždění mělo. Na závěr bohoslu-
žeb vyslechlo shromáždění osobní pozdravy od Mons. Františka Rad-
kovského, plzeňského biskupa Římskokatolické církve a od předsedy
ERC Joela Rumla, synodního seniora Českobratrské církve evangelické.
Pozdrav formou dopisu zazněl i od biskupa Slezské církve evangelické
a. v. Stanislava Pietaka.

Mgr. Sandra Zálabová, vedoucí tajemnice a tisková mluvčí ERC v ČR

V Irsku katoličtí kněží zneužívají a
znásilňují dívky i chlapce, a nás
evangelíky to nechává klidné. Na
podporu kubánských disidentů
organizujeme konference, pořádá-
me protestní pochody, konáme bo-
hoslužby a lámeme si hlavu, jak
tamní režim podkopat, aby se je-
jich situace změnila. Když za La-
manšským průlivem zneužívají
naši kolegové v sutanách po deseti-
letí naprosto skandálním způso-
bem děti, mlčíme. Kde jste, profeso-
ři, kde představitelé církví, kde
bojovníci za lidská práva? Nečtete
noviny? Nebo je 150 pedofilních
dublinských kněží ještě málo? Jistě,
každý z nich nemusel zneužít přes
100 dětí, jako ten, který tento počet
uvedl. Každý nemusel mít normu
jedno dítě na čtrnáct dnů, jako to po
pětadvacet let podle svého doznání
praktikoval jiný. Ale i kdyby byli
proti nim ti ostatní troškaři, já bych
byl raději občanem Kuby než
irským katolíkem.
Možná se to na církevních ústře-
dích a Ekumenické radě stále ještě
vyhodnocuje. Možná se čeká, jestli
se informace, které média posky-
tují, neukáží být zkreslené. Těžko.
Na irskou kauzu už zareagoval i
bratr papež. A ten určitě ví o detai-
lech, o jakých se novinářům ani
nezdá. V prohlášení z 11. prosince

řekl, že „sdílí rozhořčení irského
lidu" a je těmito „odpornými zloči-
ny" hluboce otřesen. O rozsahu ma-
léru, který se zde odehrál, svědčí i
to, že případ šetřila vládní komise,
která na něm pracovala tři roky.
Vyšetřovatelé prozkoumali 60 000
záznamů, které církev do té doby
tajila. Zjistila, že dublinští arcibis-
kupové o případech zneužívání
policii neinformovali a situaci řeši-
li překládáním kněží na jiné far-
nosti. Ve zprávě komise se píše i
to, že irská policie stížnosti na se-
xuální zneužívání zlehčovala ane-
bo tvrdila, že není pro jejich vyšet-
řování kompetentní. 
Irská kauza vlastně obsahuje pro-
blémy dva. Prvním jsou pedofilní
kněží. Někdo může namítnout, že
tento problém je už vyřešen. Ale
vládní komise ohraničila své šetře-
ní rokem 2004. A čas jde dál. Je
nepravděpodobné, že by od další-
ho roku všechny psychické temnos-
ti v celibátu žijícího kléru zmizely.
Strach je nyní nejspíš drží na uzdě.
Ale až pomine? Papež slibuje za-
vést podle vatikánského sdělení
„účinnou a bezpečnou strategii".
Snad se mu to podaří. Druhým ir-
skou kauzou nastoleným problé-
mem jsou církevní aparátčíci, kteří
se snaží ochránit pověst církve, a
proto mlží a zametají věci pod ko-

berec. Je otázka, který z těch dvou
problémů ohrožuje věrohodnost
církve více. Ekumenické mlčení činí
evangelíky podílníky na tom dru-
hém. Připadá mně to zbabělé. A při
vzpomínce na nedávnou kampaň
„Quo vadis, Cuba?", při které radili
státu, vysloveně trapné.
Nutno říci, že ani naše Římskoka-
tolická církev se k událostem v Ir-
sku nevyjadřuje. Bratr kardinál na
svých webových stránkách kriti-
zuje českou politiku, filosofuje o
nepřiměřenosti tolerance ke zlu,
vykládá o duchovních a morálních
hodnotách… O trámu v oku mat-
ky církve však neutrousí ani slo-
víčko. Ano, je také arcibiskupem.
Má proto stejně jako ti dublinští v
popisu práce církev bránit. Mlčení
je mocná zbraň. O čem se nemluví
a nepíše, to jako by nebylo. V Dub-
linu jako by po desetiletí pedofil-
ních kněží nebylo. Co neututlala
církev, to ututlala policie. Jestli
jsou takto vstřícné vztahy plodem
Konkordátu, tak tedy potěš pám-
bů, pokud ho náš parlament
schválí. Důležitější než chránit cír-
kev – a to jakoukoli – je chránit li-
di. Proto je toto ekumenické mlče-
ní lidským selháním. I římská cír-
kev má prostě své slabiny. Ta nej-
větší tkví v její síle.

Emanuel Vejnar

Z církví doma i ve světě Ekumenické mlčení

Kázání o lásce a o tom, jak se máme
mít rádi, se hezky poslouchají, ale
zároveň to působí jako mor v podo-
bě nakažení pocitem, že zrovna já
mám té lásky málo. A vskutku, když
vám někdo vytkne, že nemáte lásku,
tak má 90% šanci na oprávněnost
své výtky. Je to něco jako pomluva
účelovka, nemáte obrany. Jinou ka-
pitolou zneužívání tohoto slova je
jeho univerzálnost slýchaná z úst li-
berálů: "Křesťanství je hlavně o vzta-
hu k Bohu a lidem - to je důležité, a
ne lpění na nějakých příkazech a zá-
kazech, to dělají jen sektáři, funda-
mentalisté a tradicionalisté a ne my -
ti nejhodnější a nejtolerantnější hu-
manističtí křesťané." Vždyť komu by
se taková rétorika nelíbila!
Jenže Boží Slovo není jen o lásce.
Např. Pavel v listu Filipským říká:

"A za to se modlím, aby se vaše láska
ještě víc a více rozhojňovala a s ní i po-
znání a hluboká vnímavost." (Fp 1,9)
Jak vidno, seznam ctností se nám
rozšiřuje. Podobně i Galatským 5,22
"Ovoce Božího Ducha však je láska,
radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dob-
rota, věrnost..." Podmínek lásky je
celá řada, zvlášť přečteme-li si noto-
ricky známé verše z 1. listu Korint-
ským, ale hlavně mám na mysli kon-
statování: "Je tedy láska naplněním
zákona." (Ř 13,10) Ano, je to láska 
k Bohu a jeho Slovu, které můžeme
čerpat z Bible. Jedním ze základních
protestantských tezí je "sola scrip-
tura", což znamená "pouze Písmo",
které je plnohodnotným zjeve-
ním.
Takže jinými slovy, láska by nemělo
být slovo inflační, do kterého je

možné nacpat cokoli. Kritériem pro
posouzení skutečné lásky je nám
pouze Bible. Někomu se možná
zdá, že jedná s láskou, když dělá
dobré skutky, pracuje v charitě či se
tváří chápavě a sounáležitě. Jenže
jak rozeznáte dobro? Dovolím si
položit otázky: Pomůžeme bezdo-
movci, když mu dáme peníze? Ne-
koupí si za to více alkoholu? Nebo
máme kupovat bioprodukty, aby
netrpěly slepice v klecovém odcho-
vu? Nezapomínáme se účastnit
modlitebních řetězů za politiky v
naší zemi? Kdo posoudí, co je dob-
ré? Poznání toho nemáme.
A Pán Bůh někdy miluje, i když
trestá. Přísloví říká: "Lepší jsou zjev-
ná kárání než skrývaná láska." (Př 27,5)
Takže se nebojme občas hlásat i
soud pro poznání hříchu a k pocho-
pení toho, co je tou největší láskou,
kterou je přece Kristova vykupitel-
ská oběť na kříži.

Ivo Kraus

Nafukovací láska

"Senát neodmítl Wilderse proto, že by se bál. Odmítl ho,
protože patří mezi první povinnosti zákonodárců, aby
ctili zákony. Velký katolický exeget Hans Küng kdysi
řekl, že na světě nebude mír bez konfesního smíru. Wil-
ders cílevědomě konfesní smír popírá s jasným politic-
kým kalkulem získat voliče. Rozpoutává vlny zloby a
záště vůči velkému abrahámovskému náboženství. V
České republice je to považováno za porušení zákona…
Wilders je nebezpečný." (Jaromír Štětina, Hospodářské
noviny)
„Odmítání minaretů má vážnou slabinu. Rozpaluje
náboženskou nesnášenlivost a směřuje k dominanci je-
diného náboženského kultu. Je to… nebezpečné. Ve Švý-
carsku mají minaret jen čtyři mešity. Pokud jejich odpůr-
ci pochopí výsledek referenda jako výzvu, proč by
nemohli vzít do rukou kladiva a motyky?" (Zdeněk
Müller, Lidové noviny)
Senátor Štětina je zřejmě náboženský ignorant. Rád by
podporoval a obhajoval islám, ale buď korán nečetl,
nebo ho četl velice povrchně. Co je to „konfesní smír"?
Korán to zakazuje! Muslimové se nesmí přátelit s židy a
křesťany, mají-li moc, nesmí vyjednávat o míru a islám je
„v očích Alláha jediné pravé náboženství". Hans Küng
měl, možná nechtěně, pravdu. Mír na světě nebude.
Konfesní smír je nesmysl. 

Každé náboženství si činí nárok na „absolutní pravdu".
Kdyby tomu tak nebylo, mohla by se spolu smíchat a
zůstalo by jen jedno univerzální. Po staletích hrůzy ztra-
tili představitelé křesťanství  politickou moc a se zabíje-
ním nekřesťanů skončili. Žel, vůdcové některých nábo-
ženství dodnes podněcují k zabíjení jinověrců. Nejvíce
obětí pro víru je v současnosti v řadách křesťanů. 
Když někdo poukazuje na zrůdnost nacismu, to nezna-
mená, že je pro společnost nebezpečný. Vlny zloby ne-
rozpoutává Geert Wilders, ale muslimové svými činy
proti lidskosti. Wilders nenavádí k nepřátelským akcím
proti nikomu, jen ukazuje prstem. Štětinovy argumenty
jsou hloupé, nicméně pochopitelné. Náboženská oblast
mu není vlastní. 
Horší je to s arabistou Müllerem. Většinou píše výtečně.
On dobře ví, že náboženskou nesnášenlivost rozpaluje
korán, ne Wilders. Muslimy rozpálí „do běla" každá ne-
gativní věta o islámu. Jsou připraveni vynést trest smrti
a okamžitě zabíjet. Mají pocit, že svět je jejich a zbabělost
politiků je v tom jen utvrzuje. 
Vyloženě hloupá je Müllerova věta o kladivech a moty-
kách v rukou muslimů. Švýcaři jsou doma, muslimové
jsou hosté, proto měli Švýcaři plné právo odmítnout
výstavbu muslimského symbolu dominance. Muslimo-
vé jsou povinni se s tím smířit, nebo odejít. Jaké štěstí, že
socialisté z Bruselu nemohou Švýcarům rozkazovat a
vyhrožovat. 

(ko)

Štětina lže

Poznávací zájezd do Izraele. Ve dnech 12.-22. září 2010 se koná ekumenický
poznávací zájezd do Izraele. Přenocování v hotelech v Jeruzalémě, v Haifě
a u Mrtvého moře. Přes den cesty autobusem za poznáváním biblických
míst. Místním průvodcem bude Fredi či Ariel Winkler. Cena 11.000 Kč za
letenky a 1.110 USD za služby v místě. V ceně je vše, tedy ubytování s polo-
penzí, autobus, všechny vstupy a služby průvodce. Zveme vás k účasti.
Dotazy nebo přihlášky možno poslat na adresu: Manželé Mikuláš + Anita
Zoubkovi, Žižkova 1161/27,  358 01 Kraslice, telefon: 352 696 085, mail: miku-
las.zoubek@seznam.cz č. 1



Z hlediska cír-
kevního roku
je advent již za
námi. Uvědo-
movali jsme si
společně, že
zásah Božích
mlýnů do naší
časnosti je na
pořadu dne.
Bolševický re-
žim právě v

adventu definitivně padl a sotva
kdo z nás ten okamžik předvídal.
Ten rok, před dvaceti lety, to již tak
trochu viselo ve vzduchu. Ale v
padesátých a šedesátých letech?
Prozřít do situace církve, v jaké se
ocitne po převratu? To by mohl
leda Pán Bůh, nebo Duchem sva-
tým obdařený prorok. A on jeden
takový skutečně byl! Dominik Pec-
ka (1895–1981), římskokatolický
kněz, doktor teologie, gymnazijní
profesor, prozaik, esejista, filosof.
To vše v jedné osobě a prorok před
Hospodinem. Zdá se to být něko-
mu možná nadnesené. Avšak zá-
zraky se dějí nejspíš i dnes. Tento se
však udál „včera" a vystihl náš
„dnešek". 
O Dominiku Peckovi je třeba uvést,
že byl vězněn, dokonce dvakrát. V
letech 1954-1960 ve Valdicích a na
Mírově. Vše vylíčil v knize „Z dení-
ku marnosti", vydané až posmrtně
(1993). Je velká škoda, že se tak
nestalo o tři roky dříve. V jeho kni-
ze je podáno jak na dlani, co bez-
prostředně po převratu (také)
následovalo. Šlo o „pouhý sen"
muklů, zaznamenaný mistrným
perem. Dnes těžko odhadneme, co
prožil vězeň Pecka sám, co některý
z jeho přátel (Mario?) a co byla jeho
fabulace. Dále můžeme vše uvést,
žel, jen ve zkratce.
Spadla železná opona a skončila
studená válka. Prostě spadla opona
a oteplilo se. Do Prahy byl svolán
synod veškerého kléru a z Říma

přijel zvláštní delegát, státní podse-
kretář pro mimořádné církevní
záležitosti. A začalo jednání. Veš-
kerý klérus byl rozdělen na čtyři
hlavní skupiny. První skupina. Kně-
ží, kteří pracovali v tzv. Mírovém
hnutí duchovenstva. Papežský de-
legát se tvářil velmi chmurně a
vytkl jim, že spolupracovali s ateis-
tickým režimem a uchvátili určité
církevní hodnosti bez schválení
Svaté stolice. Svým jednáním napo-
mohli praxi náboženské diskrimi-
nace a kryli ji, mlčeli a předstírali
přesvědčení, které neměli, a tím si
získali řadu výhod a stali se po-
krytci. Ti se hájili, že učili nábožen-
ství, pro věřící byl vydáván týdeník
a pro kněze měsíčník, ale nakonec s
určitou výhradou to uznali, vždyť
každý člověk má nějakou tu chy-
bičku. A vatikánský delegát jako
pokání stanovil osmidenní exerci-
cie u jezuitů, jež nakonec slevil na
třídenní u kapucínů. Druhá skupina.
Kněží, kteří vydrželi v duchovní
správě za všech nepříznivých okol-
ností. Ti přiznali bezobsažná a po-
vrchní kázání, zanedbávání boho-
služeb, ale těch útrap, co prožili s
církevními tajemníky. Některým z
nich bylo snad přislíbeno, že budou
jmenováni preláty a monsignory.
Třetí skupina. Páni středních let,
působící exotickým dojmem, přijeli
ze Západu v nádherných limuzí-
nách. Opustili vlast a neposkvrnili
se spoluprací s ateistickým reži-
mem. Osvojili si a přivezli nejmo-
dernější pastorační metody a zku-
šenosti, které doufají uplatnit ve
vedoucích funkcích. Řeklo by se
dnes, flexibilní a kreativní. Bylo jim
přislíbeno, že se delegát za ně ve
Vatikánu přimluví. Čtvrtá skupina
byla nejzajímavější. Byl na ni smut-
ný pohled. Zestárlí, zešedivělí,
schýlení, rozpačití. Římský delegát
se jich mrazivě zeptal: „A co vy, pá-
nové, co vy tady pohledáváte?".
Ozvali se: „My jsme prosím také

kněží." Delegát si povzdychl: „A
jak to, že vypadáte tak uboze?" Do-
tyční se přiznali, že byli zavřeni, a k
údivu delegáta, skutečně ve vězení.
Přiznali také, že nemohli číst bre-
viář, žádný tam neměli, růženec si
počítali na prstech, ani mši neslouži-
li, měli to tam zakázáno. Bylo jim
vyčteno, že tam pracovali a tím bu-
dovali socialismus. A apoštolsky ani
nepůsobili na spoluvězně, bylo to
zakázáno. Posléze vyslovili přání,
že by rádi nastoupili opět do du-
chovní služby. Vatikánský delegát
byl nad nimi zarmoucen a sdělil jim,
že budou posouzeni individuálně a
snad ustanoveni jako kaplani u
osvědčených duchovních správců.
A řeholníci budou muset znovu
vykonat noviciát ve svém řádu. A
bývalí muklové v zástupu „ani ne-
hlesli, všichni svěsili hlavy. Byli zvy-
klí poslouchat bez odmluvy".
Nyní již můžeme trochu posoudit,
nakolik vize Dominika Pecky i dal-
ších vězňů se shoduje, nebo rozchá-
zí s tím, co se po převratu stalo a
děje. Chiméry, nadsázka, kouzlo
nechtěného, realita, pokroucená
skutečnost?

Podle „Deníku marnosti" 
uvedl Jan Kašper

(redakčně upraveno)
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„Nikde jinde na světě nebyla zatím vydána kniha, na jejíž obálce se
skví název pro fobii dosud nepopsaného typu – pro CHOROBNÝ
STRACH Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ!" To jsem napsal před třemi
lety, když jsem v předních českých internetových novinách vyhlašo-
val název „KATASTROFOBIE" nejméně zdařilým českým knižním
titulem roku 2006. 
Dotyčná kniha pojednává o (globálních) katastrofách, název měl
tudíž správně česky znít „Katastrofofobie" (s opakováním slabiky 
„-fo-"). Nakladatelství zaměnilo „katastrofu" s „katastrem" (evidencí
nemovitostí) …
Po třech letech je tu stejná záměna znovu! Při uvedení filmu 2012 jsme
se v novinách mohli dočíst, že prý běží o kombinaci katastrofického
filmu s komedií, tedy o žánr „KATASTROKOMEDIE". Jak mi vý-
slovně potvrdili v jazykové poradně, takto vytvořená složenina se
vztahuje ke katastru, nikoli ke katastrofě…
Katastrofální katastr, fatální katastrofy promítnuté do katastru.
Katastr jako doklad dějinných katastrof (a selhání elit). Obavy z
katastru. Komedie na katastru… Freude, Freude, vždycky na tě dojde!
Mediální uřeknutí jako by naznačovala, že v zájmu „veřejného zdra-
ví" (což je oficiální legislativní pojem) je třeba vyřešit a definitivně
uzavřít otázku církevních restitucí …

František Schilla

Odkazy:
Barbara Hand Clowová: Katastrofobie. Praha BB art 2006
Schilla, F.: Obavy po česku vykecané, Britské listy, 22.12.2006

Prorocký hlas nevnímáme

Katastrofa na srdci,
katastr na jazyku

Nakladatelství Ladislav Horáček –
Paseka v Praze a Litomyšli vydalo
nedávno brilantní publikaci Pavla
Kosatíka o jedinečné životní cestě
Přemysla Pittra. V podrobném, fun-
dovaném zpracování se čtenář do-
zví vše podstatné nejen o Pittrově
životě od nejranějšího mládí až do
jeho posledních dnů, ale je mu pře-
destřeno v celé šíři také jeho duchov-
ní hledání, tápání, posléze konečné
osobní rozhodnutí přijmout svůj ži-
votní cíl jako promyšlenou snahu
pomáhat všemi dostupnými forma-
mi potřebným. „Můj život nepatří
mně!" To bylo Pittrovo heslo, které
„posvětil" vlastní obětí, když se
zřekl svého osobního života, man-
želství, otcovství, aby tak mohl zvo-
lenému etickému cíli věnovat své
síly absolutně.
Jan Milíč z Kroměříže – „první histo-
ricky doložený Čech, který vystoupil
proti zkaženosti církve a který se rozhodl
uskutečnit v praxi to, co, jak věřil, bylo
původním Kristovým ideálem," se stal
pro Přemysla Pittra příkladem. Po-
moc nejzranitelnějším, tedy zane-
dbaným, opuštěným dětem, nabyla
po pětileté nesoustavné práci na
pražském Žižkově větších rozměrů
v dokonale promyšlené, rozsáhlé
výchovné práci v nově vybudova-
ném Milíčově domě v Praze, kde po
léta nacházely stovky dětí láskyplné

útočiště. Pedagogická práce vycho-
vatelů byla novátorská a vyžadova-
la naprosto individuální přístup ke
každému jedinci.
Když přišel Mnichov a brzy poté
následovala válka, nasměroval Pře-
mysl Pitter své snažení nejprve do
Sudet a ohrožené děti českých vy-
hnanců začal přivážet do venkovské
ozdravovny v Mýtě u Rokycan, kte-
rou vybudoval již na podzim v roce
1937 původně pro ozdravný a léčeb-
ný pobyt „svých" pražských dětí. Po
dětech uprchlíků ze Sudet to pak
byly především děti židovské, které
v ozdravovně nalézaly úkryt ještě i v
čase, kdy něco podobného už bylo
dávno úředně pod nejpřísnějšími
tresty zakázáno. Po válce pak věno-
val Přemysl Pitter stejnou pozor-
nost, péči a vynalézavost záchran-
ným akcím dětí německých, které
musely podstoupit nejednou až
drastickou formu odsunu.
Když přišel únor 1948, ovládla na-
stupující komunistická diktatura
razantně a bleskurychle všechny
oblasti života naší společnosti. Ani
humánní činnost Přemysla Pittra ne-
byla výjimkou. Zpočátku si vlastní
emigraci vůbec nepřipouštěl, ač na
sobě nelibost mocných pocítil mezi
prvními. Zoufal si však už jen při
pouhé představě, že by musel opus-
til Milíčův dům, své dílo, které s

takovou láskou a vynalézavostí léta
budoval. Avšak velmi brzy se přímo
před jeho očima, samozřejmě již
nikoli jako ředitele Domu, ale jako
pouhého řadového vychovatele,
začalo poslání Milíčova domu pro-
měňovat. Z laskavého, tvůrčího, vý-
chovného prostředí se postupně stá-
vala starší generaci známá „druži-
na", kam byly děti zaměstnaných
matek pouze mechanicky odkládá-
ny. „Minula doba charitativních, hu-
mánních spolků. Je nutno se zapojit do
socialistických masových organizací,
pracovat v novém duchu pro kolektiviza-
ci společnosti. Děláš to špatně, soudru-
hu!" zněla výtka jemu adresovaná. –
– –
Emigroval! Své životní motto si však
odvážel do ciziny s sebou. „Můj
život nepatří mně!" Velmi brzy se s
ním setkáváme na místě z nejtěžších
– v táboře Valka, zřízeném pro
uprchlíky v Německu na přelomu
čtyřicátých a padesátých let. Vedle
sebe tady žili bývalí váleční zločinci,
kteří čekali na denacifikaci, dále
odsunutí Němci, váleční kolaboran-
ti, ale i pováleční uprchlíci před ko-
munismem. „Valka se plnila lidmi, kte-
ří za sebou spálili mosty, aniž objevili
novou perspektivu. Demoralizace postu-
povala závratnou rychlostí a ve chvíli,
kdy do tábora přišel Pitter, byla Valka
malým peklem na zemi." A tak se mohl

Pavel Kosatík: Sám proti zlu

Přemysl Pitter znovu stát vyhledá-
vaným opatrovníkem bezmocných.
Země, historický čas, národnost,
politické a náboženské přesvědčení
těch, jimž svou pomoc nabízel, ne-
byly vůbec důležité. 
Pittrova práce – vytrvalá a celoži-
votní – je nejen srovnatelná s vel-

kolepou záchrannou akcí Nicho-
lase Wintona, která je skvěle po-
psána v Mináčově knize Loterie
života, ale počtem zachraňovaných
napříč časem dějinného vývoje ne-
klidného, ba často nenávistného
20. století ji předčí.

Milada Kaďůrková

Kurt Marti
STÁT SE CELÝM

ubohý
kdo uchvacuje

poloviční jen
kdo hromadí

celý vpravdě
kdo se sdílí

SVĚTELNÝ PAPRSEK

vždycky je ON
spolu s námi

vždycky je ON
od nás oddělen

vždycky je stěna
mezi námi a NÍM

a ve stěně 
dveře –

často dlouho zamčené
náhle se otevírající

JEHO paprsek
JEHO slovo

Vojtěch Paulus 
(Z básnické sbírky Slovo tělem. Praha : ERMAT, 2009)

CO JE VÍC

Bůh je tak veliký, Bůh je tak mocný,
tak příliš veliký pro svět, i pro sny.

Je věčný, vládne, jsem jeho rab.
Mocný je Bůh. - Je víc být sláb.

Recenze
(Neuzavřené restituce jako společenské trauma)



Když se před několika málo lety (v
r. 2007) objevila na našem trhu s
náboženskou literaturou knížečka
„Děti píší Bohu", zapůsobila skuteč-
ně osvěžujícím dojmem. Tyto dět-
sky naivní vzkazy Bohu (modlitby)
odhalovaly okruhy života, kterým
se my z pohledu své víry již neza-
býváme, překvapovaly podivuhod-
nými spojeními, a také nás zahan-
bovaly svou bezvýhradnou důvě-
rou. Mezi často přetěžkými, neži-
votnými a vědecky upachtěnými
theologickými studiemi nebo příliš
soběstřednými osobními svědectví-
mi tyto modlitby s odzbrojující hra-
vostí nastavovaly zrcadlo naší stro-
jené zbožnosti a dovolily nám nově
vidět, co může znamenat spoléhat
se na Boha jako děti – jak k tomu
zval i Pán Ježíš.
Podobné pocity jsem získal i ze štíh-
loučké knihy Já to doufejme ňák
zmáknu, s podtitulem a vysvětliv-
kou: 60 slohových prací neapol-
ských dětí připravil k vydání
Marcello D’Orta, učitel prvního
stupně základní školy. Pro pořádek
je třeba dodat, že ji česky vydal
Baobab, Praha 2009.
Měl jsem z hltaných stránek knihy
velice obdobné dojmy – i když vět-
šina slohových prací se nezabývá
náboženskou tematikou, přece je
zjevné, že pochází ze silně katolické
země, kde náboženství patří zcela
ústrojně nejen do školních osnov,
ale i do života oněch malých školá-
ků (na rozdíl od výše jmenované
knížky, která vychází z anglosaské-

ho prostředí). Na druhou stranu je
třeba dodat, že výchova k ekume-
nismu přinejmenším v okolí Nea-
pole asi nepatří k silně akcentova-
ným náplním výuky, jinak by se v
jedné z prací jen těžko mohla obje-
vit úvaha: „Nejzlejší člověk na světě
byl Hytler, byl horší než Nero i než
Martin Luter...". Nu, třeba se k tomu
dostanou ve vyšších třídách. Třeba.
Napořád se však v každé slohové
práci setkáváme nejen s pohledem
do tak chudého a syrového prostře-
dí, které bychom asi ani nepředpo-
kládali, ale narážíme tam také na
vtipné postřehy ze světa dětí i
dospělých; jsme konfrontováni se
zcela spontánními reakcemi na to, s
čím se pisatelé vyrovnávají, s objev-
nými pohledy na rodinné vztahy i
na to, co už my, dospěláci, asi ani
vidět neumíme. Nebo si myslíme,
že se to na nás nehodí... A to se obje-
vuje i tam, kde se mluví o Bibli,
víře, církvi, Bohu.
Rád bych zde uvedl delší citát z
jedné slohové práce, jejíž poslední
věta se také stala názvem celé pub-
likace. Tato písemka patří zřetelně k
těm, kdy zadání jasně patřilo k bib-
lickému vzdělávání. To zadání zně-
lo: Které z četných podobenství o
Ježíšovi vás nejvíc zaujalo?
.
.. Pánbů oddělí kozy od pastevců, jedny
půjdou do prava, druhý do leva, do pro-
střed půjdou ty, který půjdou do
Očistce.
Bude jich víc než dvě miliardy, víc než
číňanů, těch koz, pastevců a krav. Ale

Pánbů bude mít troje dvéře. Jedny veli-
kánský (to bude Peklo), jedny prostřed-
ní (to bude Očistec) a jedny uzoulinký
(to bude Ráj). Potom Pánbů praví:
„Ticho tady bude!" a pak je rozdělí.
Jednoho sem, druhýho tam. Někdo bude
vyčůranej a postaví se sem, ale Pánbů
ho uvidí...
... Bude strašlivý zmatek, Mars vy-
bouchne, duše budou poletovat sem a
tam nad zemí, aby si našly tělo,
Arzanský starosta a ostatní radní
půjdou ke kozám. Hodný se budou smát
a zlý budou plakat, ty co budou v očist-
ci se budou trochu smát a trochu plakat.
Z dětí v Předpeklí budou motýlové.
Já to doufejme ňák zmáknu.

Nu, nezbývá než s nadějí a vírou
dodat titulkem této zvláštní, ale
rozhodně neodborné recenze, že
my to snad zmáknem taky.
Na okraj, ale ať se raději vyvarujete
jalového podezření: Zarazilo-li vás
v uváděných citátech nějaké pochy-
bení proti spisovné češtině, není to
překlep opisovače, ale pokus pře-
kladatelky přiblížit se podobě
původní předlohy, jak ji vytvořila
dětsky psaná italština, ještě nevy-
broušená letitou péčí pedagogů... 
Nemohu vás přesvědčit, že by vás
tyto slohové práce upoutaly. Možná
že ne. Já se však přiznávám, že jsem
se do nich začetl s takovou urput-
ností, že jsem přejel vlakovou
zastávku, kde jsem chtěl původně
vystoupit. Ale bavil jsem se tak, že
mně to ani nevadilo.

Bohumil Kejř

FS ČCE V JIČÍNĚ PRONAJME BYT 1+1
o velikosti cca 40 m2. Zájem o sbo-
rový život vítán. Bližší informace na
tel. 724 144 428. 

č. 58
HLEDÁME EVANG. RODINU pro bydle-
ní na Dobříši v rod. domě (5+1; cca
150 m2), zahrada, centrum města.
Volné od března 2010, informace u
br. faráře, tel.: 603 578 108. Aktivní
účast na sborovém životě předpo-
kládáme. 

č. 61

Snad to zmáknem taky Inzerce Bohoslužby
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Českobratrská církev evangelická

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, s Petr Mrázek

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

UHERSKÉ HRADIŠTĚ, Ne 14.00
Blahoslavova 419, k Pavel Novosad

Pozvánky

Zakázaná zóna 10 - Šaman
Bill Myers, James Riordan
Desátý díl úspěšné série knih pro mládež.
Uprostřed pustých hor Nového Me-
xika musí Rebeka, Scott a Ryan čelit
lžím a kouzlům mocného indiánské-
ho šamana. Mají ale šanci odhalit
indiánskému kmeni pravdu, jestliže
se klam vplížil i do jejich řad?
Stránky série Zakázaná zóna
SAMUEL, cena: 169 Kč 

Bible 
Vydání bez deuterokanonických knih.
Poprvé v nové sazbě. Hlavní text je
ve dvou sloupcích, poznámky jsou
umístěny ve spodní části stránky

pod textem a odkazy na vnějších
okrajích. Díky nové grafice je kniha
dobře čitelná.
ČBS, pevná vazba, cena: 460 Kč,  
měkká umělá kůže, cena: 640 Kč 

Biblická sudoku 2
Paia L. Řebíčková
Kombinace klasického sudoku a testu
Biblických znalostí.
Znalosti Bible vám napomohou
rébus vyluštit, nebo vám vyluštěný
rébus naopak prozradí něco nové-
ho o Bibli. Vhodný dárek pro ty,
kdo si chtějí zábavnou formou obo-
hatit své studium Písma, ale i pro
všechny milovníky rébusů, háda-

nek a křížovek. Celkem 111 úloh.
ČBS, cena: 149 Kč 

Schválně jsem zaspala
Hana Pinknerová
"Děti rostou, začínají být samostat-
né a já jim popouštím otěže a hle-
dám, kdo teď budu. Nová kariéra?
Jak bude vypadat mé manželství
zase bez dětí? Co se stárnoucími
rodiči? Jak radit kamarádkám, když
o to nestojí? I já třeba budu brzy
tchyně..." Známá autorka ve své no-
vé knize přináší další "příběhy z
obyčejného života". Život však ne-
zůstává stát a perspektiva se mění...
KMS, cena: 165 Kč  

Jan Bíca
Nakladatelství Samuel

Starodejvická 8, 160 00 Praha 6, 
tel.: 224317674

Novinky ze SAMUELE

Koncert ve Strašnicích

Neděle 24. ledna 2010 od 17 h -
Pavel Černý, varhany - J. S. Bach,
F. M. Bartholdy, improvizace
ČCE Praha 10-Strašnice, Kralická 4

Dana Morée, 
KUBA, RÁJ TO NAPOHLED

Reportážně laděné vyprávění o cestě
za obyvateli „ostrova svobody", kteří
čelí nesvobodě, chudobě a ducha-
mornosti pozdního castrovského re-
žimu a podílejí se na nezávislých cír-
kevních a lidskoprávních aktivitách.
Portréty konkrétních lidí a jejich
životních okolností připomínají, že
sounáležitost s těmi, na něž dopadá
tíha nesvobody a nouze, nepřestává
být důležitým úkolem. Zároveň
autorka podává svědectví o tom, že
přinášet podporu ze svobodného
světa se může stát povzbuzením pro
obě strany. Knihu doprovází série
fotografií Josého Francisca Ruize
Romána a aktuální seznam kubán-
ských vězňů svědomí.

128 str., polotuhá vazba, 136 Kč, 

NICO TER LINDEN, POVÍDÁ SE... 
PODLE MARKA A PODLE MATOUŠE

Převyprávění dvou novozákonních
evangelií od známého nizozemské-
ho vykladače a vypravěče. Bohat-
ství a síla příběhu o Ježíši bez dog-
matizování, frází a církevní nadřa-
zenosti.

288 str., polotuhá vazba

Můžete nyní objednat z limitova-
né série knih signovaných auto-
rem, za 250 Kč bez účtování poš-
tovného!

Objednejte u EMANA
Husova 656, 256 01 Benešov

tel.: 317 722 215

Nové knihy


