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Tenhle oddíl, to je tak dokonalá defi-
nice toho, o co v křesťanství jde, že k
tomu není téměř co dodat. Snad jen
„Amen", ale to by bylo příliš krátké
na úvodník, který má mít 1400 zna-
ků. Dovolím si tedy oživit tu trochu
přísnou dokonalost následujícím
nedokonalým obrazem: Jako křesťa-
né vycházíme z toho, že Kristus je

pokrm a nápoj, který vyživuje naši
víru, aby nezahynula (aby se vždy
znovu obnovoval náš vztah s Bo-
hem). Pokud jsme jej přijali, jsme
zváni, abychom se na té „restauraci"
(obnově a občerstvení dobré životní
síly) spolupodíleli, abychom dru-
hým nesli (servírovali) ten života-
dárný pokrm a nápoj – evangelium.
Všichni, kdo jsme se ke spolupráci
přihlásili („vyznali ústy svými a
uvěřili ve svém srdci"), se tak stává-
me „číšníky a servírkami" v té Boží
„restauraci" - a vůbec nezáleží na
tom, zda jsme profíci nebo učňové,
vyučení v oboru nebo brigádníci, s
praxí nebo začátečníci... Jde o to,
abychom hostům, všem příchozím
přinášeli dobré věci: pokoj, dobro,
potěšení, záchranu, odpuštění (ob-
novu vztahu s Bohem, srov. Iz 52,7)
a dbali o to, aby to cestou nevy-
chladlo nebo nezteplalo, neokoralo,
neztratilo vůni a chuť... Někomu
ovšem chutnat nebude, odejde a
ještě zanadává něco o opíjení rohlí-
kem; jiný se vrátí a třeba přivede s
sebou další hladové a žíznivé. Ale to
neřešme, kdo a proč a s jakými
pohnutkami přichází. To není naším

úkolem. Naším úkolem je přinášet
všem bez rozdílu pokrm a nápoj
občerstvující, obnovující k Životu. A
do účtování, komu a za kolik, se
také nehrňme. Účet vystaví každé-
mu hostu sám Majitel, to není náš
byznys. My jen nosme ochotně ty
dobré věci, evangelium. A jestli
Majitel pozve všechny hosty na
„účet podniku", je to jeho kompe-
tence. My určitě škodní nebudeme.
Totiž už to, že můžeme dělat pro tak
„dobrou firmu" (apoštol Pavel to
řekne jinde elegantněji: „být spolu-
pracovníky na díle Božím"), je výsa-
da, kterou jsme si nezasloužili, ale
díky které jsme i my odměňováni
dobrými věcmi: pokojem, radostí,
odpuštěním, životem v Boží blíz-
kosti ... 
P. S. Pokud stojíte o jiný (a lepší)
obraz toho, jak může vypadat v
obyčejném životě „přinášení dob-
rých věcí", jako jsou radost, pokoj,
smíření, najdete jej v knížce Olgy
Scheinpflugové „Tulákova hůl" pod
názvem „Zachráněné město". 

Anna Lavická, 
farářka ČCE, 

Chrudim

Evangelický
týdeník
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Poselství k 17. neděli po sv. Trojici

V tomto roce vyšla ve Vyšehradě
kniha literárního historika a pedago-
ga Karlovy univerzity Martina Put-
ny: Obrazy z kulturních dějin ame-
rické religiozity. Naše česká kultura
včetně náboženství (nejde už jen o
křesťanství) je stále více ovlivňována
kulturou americkou, nejvíce po roce
1989. Je dobře, že už mnohé emoce
od všelijakých evangelistů a uzdra-
vovatelů opadly; tehdy církevní tisk
většinou taktně mlčel (méně už pisa-
telé), snad dle Gamalielovy rady.
Vzápětí přišlo množství amerických
filmů do kin a televize, her a knih
podobně jako před lety sovětských.,
tak se nám to americké už trochu
přejídá. Ale o americké religiozitě
moc nevíme, není předmětem velké-
ho zájmu. Proto si myslím, že může-
me Putnovu knihu přivítat a číst.
Snad jsme věděli, že síť církví v USA
je téměř nepřehledná, že se samofi-
nancuje, že prošla několika vlnami
probuzení, že ve sborech vládne čilý
společenský ruch podobající se klu-
bům, že mají sociální cítění k chu-
dým, nemocným, starým i imigran-
tům. Mnohá společenství se prolína-
jí, jiná balancují na hraně nebo jsou
už mimo křesťanství. 
Martin Putna knihu uspořádal až
encyklopedicky s výbornými infor-
macemi a ilustracemi, které nasbíral
při svém jednoročním pobytu v
USA. Ovšem jako literární historik
se zabývá literaturou, filmy a diva-
delními hrami, v našem případě

americkým náboženstvím. Připo-
meňme si snad jen nejznámější. Od
Marka Twaina: Dobrodružství Toma
Sawyera (1870) nebo Dobrodružství
Huckleberryho Finna (1884) a od
Harriet Beecher Stoweové: Chaloup-
ku strýčka Toma (1852). Z novějších
děl chci jen poukázat na divadelní
hru Artura Millera: Čarodějky ze
Salemu (1953) připomínající losin-
ské upalování čarodějnic. Z nejno-
vější literatury uvádím román Dana
Browna (1964): Šifra Mistra Leonar-
da, která u nás nedávno zvedla
neobvyklou vlnu zájmu. Židovská
tematika se vyskytuje i v jedné epi-
zodě kresleného seriálu Simpsono-
vi… Mnohem víc se dá vyčíst v uve-
dené knize.

Autor nazývá jednotlivé kapitoly
„obrazy“. Po úvodu obraz I: Puritá-
ni, obraz II: Američtí katolíci budo-
vatelé, III: Židé, IV: Quakeři, V: Ča-
rodějnice a ctitelky Bohyně, VI:
Evangelikálové a fundamentalisté,
VII: Španělští katolíci, VIII: Černí
evangelikálové a hledači „černého
náboženství", IX: Anglikálové a
episkopálové, X: Shakeři, XI: Osví-
cenci a zednáři, XII: Mormoni, XIII:
Unitáři, transcendentalisté a ctitelé
Přírody, XIV: Sekulární obchodníci
s obřady, XV: Indiáni, XVI: Ame-
ričtí katoličtí reformátoři a restaurá-
toři, XVII: Buddhisté, beatníci a cti-
telé New Age, XVIII: Televangelis-
té a stoupenci „Křesťanské pravice"

Ještě tě držím za ruku, dcerko, dnes, kdy jdeme spolu – poprvé do
školy. Poskakuješ vedle nás rodičů i prarodičů, vesele štěbetáš a
tolik se těšíš; snad je pro tebe dobře, že nevíš, nemůžeš ve svém
věku ani tušit, co pro tebe končí – a co začíná. Vždyť již zítra vloží
život na tvá malá bedra školní brašnu – jako symbol břemene, které
nesundáš co živa budeš, břemeno povinnnosti. Ještě tě držím za
ruku, ještě jsi jenom naše, ale už za chvíli usedneš do lavic, které se
stanou na dlouhou řadu let tvým domovem - jakým asi? Tolik bych
ti přála, abys touto cestou spěchala ráda nejen dnes nebo zítra, ale
vždycky, pokud těm lavicím budeš patřit. Vím, to nezáleží jen na
tobě, to záleží i na nás – tvých rodičích, na tvých učitelích – kolik
trpělivosti, pochopení a laskavé moudrosti ti budeme umět poskyt-
nout. Neboť „o hodnotě člověka nerozhoduje, co ví, ale co koná".
Přála bych ti, abys během těch let, která ve škole strávíš, nabyla
nejen vzdělání a tím i schopnost porozumění pro druhého, ale aby
ses naučila rozeznávat zlé od dobrého, abys uměla oceňovat vše, co
to zaslouží, a pomíjet malicherné. Snad ti v tom bude vzorem tvůj
učitel či učitelka, na které budeš ještě po letech vzpomínat s vděč-
ností a obdivem – jako na zosobnění všeho nejlepšího: vědění,
spravedlnosti a dobroty. Přeji ti, má děvenko, aby dnešek byl tím
nejkrásnějším vstupem do života – do toho, kdy už tě rodiče ani
„babička" nebudou držet za ruku.

Anna Flieglová, Praha
K začátku školního roku 1. 9. 2010

Ještě tě držím
za ruku

Americká religiozita

2. září 2010 se ve velkém sále
Evangelické církve metodistické,
Ječná 19, Praha 2 konala slavnostní
bohoslužba u příležitosti pověření
faráře Mgr. Petra Procházky úřadem
superintendenta ECM. Pozvání při-
jala řada hostů z církví, které jsou
zastoupeny v Ekumenické radě
církví, a přítomni byli také zástupci
akademické obce. V závěrečné části
bohoslužby vystoupili Mons. Fran-
tišek Radkovský, Tomáš Butta a doc.
Martin Prudký s přáními a pože-

hnáním pro Petra Procházku do
jeho nového úřadu. Zároveň také
vyslovili poděkování předešlému
superintendentovi ECM panu Jose-
fu Červeňákovi za jeho službu.
Nového superintendenta uvedl do
úřadu dr. Patrick Streiff, biskup
Centrální konference ECM pro
střední a jižní Evropu. 
Po bohoslužbě následovalo pohoš-
tění v prostorách sborového domu.  

Alena Šebková

AKTUALITA

ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

Dokončení na str. 2

Slabikář

JAROSLAV SEIFERT

Opět ty staré vzpomínky
člověk jim neodolá,

chlapec jde vedle maminky
a dneska začíná škola.

Slabikář vidím v duchu zas
s obrázky Alšovými,

Bože, bylo v nich tolik krás,
jež dávno zapadly mi.

Neskáče už pes přes oves,
jak v oné písničce skromné,
větříček foukal také dnes,

hruštičku neshodil pro mne.

Tak jenom napadlo dneska mi,
jak jsem si v knížce té čítal,

čas letěl nad těmi stránkami
- a já jej nepočítal.

Slavnostní bohoslužba k pověření
nového superintendenta ECM



2 ET-KJ

MÍNIL TÉHOŽ BOHA

(K úmrtí zastánce mezináboženského dialogu)

„Evropská tradice a obrozené světové kultury. Několik předpokladů k
setkání náboženství. Církev a světová náboženství." – Názvy tří esejí
Raimona Panikkara (3.11.1918-26.8.2010), jež byly zveřejněny v letech
1968 a 1969 ve čtvrtletníku Komenského evangelické bohoslovecké
fakulty COMMUNIO VIATORUM, vystihují autorovo celoživotní smě-
řování.
Dialogu (zejména mezi křesťanstvím a hinduismem a mezi křesťan-
stvím a buddhismem) věnoval Panikkar (římskokatolický kněz, který se
narodil a zemřel ve Španělsku, poznání se dobral hlavně v Indii a půso-
bil jako vysokoškolský pedagog převážně v USA) sedm desítek knih v
různých světových jazycích (česky vyšel roku 2003 dialog s židovským
teologem Pinchasem Lapidem „Míníme téhož Boha?" a roku 1999 práce
„Trojice. O mystické sounáležitosti mezi lidmi"). 
Podle některých „panikkarologů" se dostal až na pozice synkretismu,
podle jiných nikoli, resp. nikoli jednoznačně. 
Nakladatelství Vyšehrad jej v roce 2003 označilo za „význačného před-
stavitele křesťanské spirituality". (V půvabném rozhovoru z roku 1996,
dostupném zdarma na adrese 
http://www.youtube.com/watch?v=Cbjd_Tdnqxg, 
sám veškeré škatulky a nálepky odmítl.) Jeho výrok, že přijal za své
něco z hinduismu a buddhismu, aniž přestal být křesťanem (doplňme:
a katolickým knězem), je poměrně střízlivý vedle dikta, jímž Gándhí
zahrnul do svého hinduismu celou škálu náboženství. Panikkar se navíc
intenzivně zabýval i moderním sekularismem. V epoše fundamentalis-
mů a přivolávačů „střetu civilizací" se každopádně Panikkarův důraz
na obrodu a dialog jeví neméně potřebným než v době tzv. pražského
jara.

František Schilla

Bitý nebitého nese
Není zřejmě náhodou, že vstříc září letošního roku se k majetkovému
vyrovnání státu s církvemi a ohledně platů duchovních vyjádřil nejen
ministr kultury České republiky, MUDr. Jiří Besser, ale take synodní
senior Českobratrské  církev evangelické Joel Ruml. Zhruba v téže
době to snad byl ještě ohlas na Christnetu Petra Cekoty. Dalších vyjá-
dření a ohlasů již téměř nebylo slyšet. 
Pro pana ministra na řešení věci jsou čtyři roky, vše je třeba znovu
přezkoumat, byť "nevyrovnat se s církvemi je hulvátství". Poté vyjád-
řil nespokojenost s narůstajícím počtem duchovních. Nejmenoval
však, v které církvi je to snad probléma, pokračoval však plošně k
problemtice platů přišel se svou inovací, která se přitom navýšení
míst farářů a hodnostářů netýká: "Neříkali bychom církvím, to je cír-
kevní hodnostář a dostane tolik a tolik, ale řekneme, tady máte balík
na své hodnostáře a rozdělte si ho. Ten, který káže dobře, dostane víc, a
ten, který je méně schopný, dostane méně. Tohohle faktu je potřeba vyu-
žít, protože i ony budou mít větší možnost ocenit kvalitní duchovní
oproti těm nekvalitním. Církve to tak zatím vůbec nemohou dělat.
Nové řešení chceme nejprve připravit, představit arcibiskupovi Dukovi
a poté i ekumenické radě. Každopádně pokud bude vůle, je možné ho
stihnout projednat i zavést do konce roku."
Pan ministr zřejmě pomůže církvím nastavit personální politiku, věc
se tím nejspíš vyřeší; ponechme raději bez komentáře. 
Synodní senior na základě jasných faktů prokazuje, že církev při-
spívá do státního rozpočtu, nikoli naopak. K samotným platům
dokládá: "Pokud se tedy dnes jedná o to, aby platy duchovních byly
o 5-10 % sníženy, pak to znamená, že církve dostanou o 80-160 mil.
Kč méně než jindy a o to se pak navýší výnos pro státní rozpočet ze
strany někdejšího církevního majetku církví a církví samotných.
Pokud společnost a vládní představitelé uznají, že je třeba, aby círk-
ve dotovaly stát, pak se taková vynucená „dobročinnost" ze strany
církví již musí dít na úkor jednotlivých zaměstnanců církví. A kvůli
tomu pak průměrný měsíční plat duchovních půjde níže ze součas-
ných cca 16 tis.Kč (nikoliv 22 tis. Kč, jak je někdy uváděno). Výše
uvedená skutečnost se stále spíše zamlčuje než zveřejňuje, ona totiž
vše pak staví do jiného světla. Podle ní to vůbec nejsou daňoví
poplatníci (a už vůbec ne nevěřící a ti, kdo do církví nepatří), kdo
platí ze svých daní církve, ale jsou to církve prostřednictvím jim
zabaveného majetku, kdo dotují státní rozpočet, což pak dovoluje
krýt i takové náklady, jako jsou předražené zakázky, nesmyslné
benefity a rozmařilost podle zásady z cizího krev neteče. Církve a
duchovní nebudou těmi, kdo budou stávkovat kvůli platům. Ocení
však a uvítají, když žurnalisté, těšící se obrovské důvěře ze strany
společnosti, budou informovat přesně a komplexně. Problematika
majetkového narovnání mezi státem a církvemi a její populistické
zneužívání jsou půdou, kde můžou cílením za pravdivostí vykonat
velice mnoho."
Vyjádřený postoj synodního seniora Joele Rumla je tak dobrou odpo-
vědí na výhradu Petra Cekoty z Christnetu: „Odbory v církvi nemá-
me, tak kdo už by měl za práva zaměstnanců církví bojovat, ne-li cír-
kevní představitelé?"

Jan Kašper

Americká religiozitaZ církví doma i ve světě

a v závěru píše o náboženské scéně
současnosti aneb hledání středu.
Než se pustíme k některým, určitě
zjednodušeným, informacím o ame-
rické religiozitě, chci je propojit, a to
v knize samozřejmě není, aspoň
kuse na nynější českou náboženskou
scénu.
Ameriku objevil tradičně 1492 Kryš-
tof Kolumbus, dle některých histori-
ků tímto datem začíná novověk.
Americké východní pobřeží omývá
Atlantický a západní pobřeží Tichý
oceán. USA vznikly po Americké
revoluci (1775 – 1783) osvobozením
od anglického kolonializmu. V sou-
časné době mají 263 miliony obyva-
tel. Žije tam mnoho národů, kromě
domorodých Indiánů, kterých zů-
stalo půl milionu ( počet jen z rezer-
vací ) a zavlečených, bývalých otro-
ků, afrických černochů do 30 milio-
nů. Už koncem 20. let 17. století se
do Ameriky stěhovali pronásledova-
ní pro víru: protestanti i katolíci z
Anglie. Žijí tam Japonci, Číňané,
Indové, Italové, Němci, Britové,
Skotové, Irové, Španělé, Arabové a
Židé (obojích po pěti milionech) a
také Češi, Slováci, Poláci… Ti všich-
ni mají vliv, včetně vzájemného pro-
línání i s pohanstvím, na bohatý
náboženský život v USA. Nejzá-
kladnější rozdělení je, že roztřiště-
ných protestantů je asi 134 milionů a
římských katolíků 47 milionů.
V knize jsou nejprve zmiňováni pu-
ritáni (a pak quakeři, anabaptisté),
kteří založili Plymouth, pak Boston,
Harvardovu univerzitu. Po doplutí
do Ameriky slavili první díkůvzdá-
ní spolu s Indiány, kteří jim umožni-
li přežít kruté začátky. Díkůvzdání
se stalo snad nejvýznamnějším cír-
kevním i národním svátkem USA.
V USA pochopitelně nevyvraždili
nacističtí Němci Židy, proto je jich
tam víc jak v Izraeli. Věřili, že jsou
pozůstatkem (ostatkem) dle Mi 2,12.
Židovské přistěhovalectví proběhlo
v několika vlnách (sofardská, aške-
názská, po pogromu velká vlna z
Ruska). Židé očekávají příchod Me-
siáše, u některých liberálních mohlo
očekávání znamenat také revoluci.
O amerických katolících je v knize
několik kapitol. Španělská misie vět-
šinou františkánů probíhala v Kali-
fornii mezi Indiány, je hodnocena
kladně, ale po objevení zlata a pří-
chodu drsných zlatokopů se začal
život úplně měnit (naturalistické
sochy, krvavé velikonoční zvyky),
těžko říct, kam takové katolictví
spěje. Římští katolíci žijí v mnoha
lokalitách s různými proudy. Jeden
neuznává II. vatikánský koncil, jsou
následovníky Marcela Lefebvra,
chtějí latinskou mši Pia V. Benedikt
XVI. je jim nakloněn. U nás se sou-
středili kolem již zaniklého Meziná-
rodního reportu. V Bostonu zase by-
lo nejvíc afér s pedofilními a homo-
sexuálními knězi, papež se při ná-
vštěvě USA tomuto místu diploma-
ticky vyhnul. Americká katolická
církev je už od 60. let v krizi, přesto
množství katolíků žije výsledky kon-
cilu, někteří se kloní k levici. Nejzná-
mějším Čechem v USA je Jan Nepo-
muk Neuman (1811-1860). Prvním
americkým prezidentem katolíkem
byl John Fitzgerald Kennedy, za-
vražděný v roce 1963 v Dallasu.
Jen kratičce zmíním presbyteriány –
kalvínsky orientované Skoty, epi-
skopály, původně anglikány, jejichž
hlavou je král(ovna), ale aby po
Americké revoluci přežili, museli se

přejmenovat a změnit organizaci
církve. V církvi jsou tři směry: orto-
doxní „vysoká církev" (bohatších,
dbá hodně na liturgii), „nízká církev"
a úplně liberální „široká", s biskup-
kami a některými představiteli a
představitelkami hlásícími se veřejně
k homosexualitě. Nová informace
ještě není v knize, že Vatikán před-
pokládá, že asi půl milionu angliká-
nů i episkopálů přejde ke katolické
církvi, ale za zvláštních podmínek.
Velkým společenstvím v USA je me-
todistická církev bratří Wesleyů a
baptisté. Němci si přinesli do Ame-
riky většinou klasickou luterskou
víru, Rusové zase pravoslaví. V Pen-
sylvánii žijí obce moravských bratří,
někdejších exulantů z Moravy (ně-
kde zbytky z misie CČS(H), JN).
O letničních křesťanech, evangeli-
kálech a fundamentalistech, snad
ani o vlnách probuzení nemusíme
moc psát. Vše se u nás prolíná do
tradičních církví a hlavně do nově
vzniklých společenství (Apoštolská
církev, Křesťanské společenství, Slo-
vo života, Ježíš přijde…), zpívají spi-
rituály, krátké popěvky třeba o pěti
slovech, buší do čehokoliv, tančí,
mluví v jazycích, prorokují, uzdra-
vují. V této kapitole je zmiňováno i
jméno baptistického evangelisty
Billy Grahama ( nar. l918) a černoš-
ského baptistického kazatele a zná-
mého bojovníka za práva černochů
Martina Luthera Kinga (1929 –
1968, kdy byl zavražděn). Také čer-
noši mají své letniční sbory, jsou
emotivnější, a tak se u nich vše řeče-
né projevuje výrazněji; jejich cent-
rem je černošský Harlem. Jiní jsou
hledači původního černého nábo-
ženství, předpokládají také návrat
zpět do Afriky… Možná je na místě
napsat o rasistickém Ku Klux Klanu
namířenému proti černochům, poz-
ději Židům i katolíkům. Adventisté
s.d. vycházejí z vidění farmáře
Millera a učení Elen Whiteové, oče-
kávají brzký příchod Pána Ježíše
Krista. U nás mají řadu sborů už 
z minulého režimu s přerušením i
dříve. Svědci Jehovovi čtou tetra-
gram JHWH jako Jehova, odtrhli se
od adventistů, své centrum mají v
Brooklynu. Nejznámější je, že jsou
proti transfuzi krve nepochopením
Lv 34,17. V ČR mají řadu sborů, za
socialismu nebyli povoleni, ale tole-
rováni. Mormoni (Církev Ježíše
Krista Svatých posledních dnů) jsou
už dost vzdáleni od křesťanství,
Joseph Smith (1805-1844) prý měl
zjevení anděla jmenujícího se Mor-
mon, ukázal mu, kde jsou zakopány
zlaté desky o pradějinách Ameriky,
on je údajně přeložil. My známe toto
společenství jako polygamisty (od
toho už ustoupili), křtí se za mrtvé
(1K 15,29-30). Stát Utah je mormon-
ský, 2002 tam byla zimní olympiáda.
U nás mají již 14 sborů včetně Prahy
a Brna. Quakeři (kvékři) vycházejí z
anglického puritanismu. Dle nich
nemusí být Bible nutná ke spasení,
mají prosté modlitebny a tam čekají
na zjevené slovo. Křesťanská věda
ztotožňuje svou zakladatelku Ma-
ry Baker Eddy s Duchem svatým.
Theosofická společnost Heleny
Blavatské má ezoterické učení o
nových a nových inkarnacích (vtěle-
ních). V ČR existuje pod názvem
Obec křesťanů včetně waldorfských
škol. V Českém bratru byl uveřejněn
rozhovor s pražským farářem Mila-
nem Horákem. Unitáři odmítají
učení o Trojici a i jinak se vzdalují od
křesťanství. Unitářkou byla Charlot-

te Masaryková; v naší republice exi-
stovaly malé sbory včetně Prahy
(Unitaria) a Brna, teď se nazývají
také univerzalisté. Ctitelé přírody
mají vztah k ekologii a vegetarián-
ství až veganství. Shakeři (třesení a
tanec) zakladatelce říkají Matka An
Lee, má být zjevením Krista. Svo-
bodní zednáři už v době Americké
revoluce vystupovali s idejemi rov-
nosti a svobody. Šlo o osvícenecký
deismus, i američtí prezidenti byli
zednáři ( např. Georg Washington),
založili Kapitol - budovu americké-
ho kongresu. Církve jim nebyly
nikdy nakloněné. U nás se k zedná-
řům hlásí herec Martin Štěpánek,
Odilo Štampach. a další. Sekulární
obchodníci s obřady konají, hlavně
v Las Vegas, sňatky ve svatebních
kapličkách a opět za poplatek je lze
zrušit. Uskutečňují také pohřby na
veselých hřbitovech - lesních palou-
cích – lidí i zvířat, zvláště psů. Na
takovém hřbitově je po-hřben např.
Michael Jackson a Čechoameričan
Rudolf Friml. Scientologové vystu-
pují jako církev kvůli daním, mají
dianetická centra, která nabízejí pla-
cený tzv. Oxfordský test schopností;
cílem je kupovat stále dražší testy.
Zabydleli se i v ČR. Zvláštním feno-
ménem jsou Televangelisté, jsou
populární, mají svá televizní show,
která ovlivňují řadu lidí. Někteří
takoví evangelisté mí-vají i řadu
sexuálních a třeba i finančních skan-
dálů, zaplétají se také do politiky.
Indiáni - jejich křesťanství se prolíná
s původními pohanskými prvky.
Církev amerických Indiánů při
obřadech používá drogy – peyetlu
(halucinogenního kaktusu).. Někdy
se k religiozitě řadí i hippies z polo-
viny 60. let 20. století, jako protest
proti tehdejší americké společnosti.
Ani jim nebyly cizí drogy. V USA žijí
také buddhisté a hlavně množství
vyznavačů islámu. Islám utrpěl veli-
ký šrám, zvláště po 11. září 2001 zni-
čením Světového obchodního centra
v New Yorku. První černošský pre-
zident Barack Obama se před vol-
bou distancoval od svého kazatele
pro náznaky černošského separatis-
mu. Teď podpořil stavbu mešity
nedaleko zničeného centra, zřejmě
aby ukázal dobrou vůli. To poslední,
co chci zmínit, je nejnovější New
Age, dle nich odchází věk ryb, jako
symbol křesťanství a předpokládají
ná-stup nového věku. 
Těchto několik poznámek nám snad
přiblíží, i když neúplně, novou kni-
hu Martina Putny o americké religi-
ozitě i s tímto nepatrným promítnu-
tím až do České republiky. 

Jiří Novák

Dokončení ze str. 1

Den modliteb za pokoj
Jeruzaléma

Vyprošujte Jeruzalému pokoj: Kéž v klidu žijí
ti, kdo tě milují. (Ž 122,6)
Každou první neděli v říjnu se stovky milionů
křesťanů ze všech denominací, jazyků, ras a
národů spojují, aby v souladu s biblickou vý-
zvou vyprošovali pokoj pro Jeruzalém a všech-
ny, kdo žijí v jeho branách. Od svého vzniku v
roce 2002 se tato iniciativa rychle stala největ-
ším modlitebním hnutím zaměřeným na Izrael
v dějinách církve. V roce 2010 očekáváme, že se
do ní zapojí na 175 národů a za pokoj Jeruzalé-
ma se bude modlit 300 milionů věřících.
V ČR tuto iniciativu koordinuje česká pobočka
ICEJ. V Praze se uskuteční v neděli 3. 10. od
18.00 hodin mezidenominační shromáždění ve
spolupráci se sborem Církve bratrské, Sou-
kenická 15, Praha 1. V Brně proběhne setkání
organizované brněnskou regionální kanceláří
ICEJ na adrese Cejl 93 od 15.00 hodin. Srdečně
zveme křesťany všech vyznání.
Další podrobnosti najdete na stránkách:
www.icej.cz; www.daytopray.com (anglicky)



Skromná spisovatelka, vdova po
starozákoníkovi husitské teologic-
ké fakulty, Jindřiška Kubáčová, se-
stavila svou půvabnou knížku
Malé úvahy (Česká biblická společ-
nost 2010, ilustrace Alžběta Ská-
lová) povětšině z článků vyšlých v
Českém zápasu. Knížka, jež má se
vším všudy 104 strany a vkusný
přebal, se zabývá dennodenními
úvahami jakoby šeptanými církvi
(nejen husitské), lidem slavícím
svátky (nejen vánoční), zvídavcům,
kteří se ptají, co to je člověk, zvláště
dnešní, a všem, kteří nejsou líní
ptát se po hodnotách, jež někdy
přesahují etickou konvenci (cud-
nost, ješitnost, oddanost i „mračno-
pozornost"). V závěrečné stati roz-
lučné vyjevuje Kubáčová dost
udatný optimismus, protože přes
všechnu svou nelidštinu nevypa-

dáváme z Boží přízně: „Neboť my
všichni jsme (byť velice poruše-
ným, ale přece jen) obrazem Boží
tváře na této zemi. Smysl našeho
bytí je v tom, že my víme, odkud
přicházíme a kam jdeme. Naší
povinností je nepřeslechnout ten
teninký hlásek v našem nitru, který
nám napovídá, co je dobré a co je
zlé." (str.97) Přesto, že je knížka
hodně věřivá (neotazníkuje základ-
ní dogmatické teze), je tu i kapku
psychologie: paní J. nevytýká uče-
dlníkům, že v zahradě Getseman-
ské usnuli: byli přece hodně unave-
ni a ten spánek byl nutný, aby poz-
ději přinesli potřebné zprávy (str.
58n). Ani Dušiček (pro protestanty
většinou rušiček) se nemusíme bát,
úcta k mrtvým je legitimní. Kubá-
čová radí bezradným a až příliš pří-
močarým, aby použili (ne zneužili)

„malých gest": „Stačí úsměv, žert,
grimasa či malé popíchnutí a je po
bouřce. Lidé se zasmějí a všem je
zase dobře" (str. 65). Nezastírejme,
že jako křesťané žijeme v tomto
světě jako ovce mezi vlky."Ale ne-
bojte se! Zůstaňte pokorní a trpěliví.
Nepovyšujte se. Bojujte však proti
zlému dále. Nebudete sami. Je s
vámi Pán!" (str.66)
Vzácná paní Jindra promlouvá k cír-
kevníkům (ale i necírkevníkům)
jako paní učitelka, někdy i jako
mami při vyprávění pohádek. Jsme
všichni „Moji milí", ale některým
hrotům asi neujdeme. Všechno ob-
klopuje paní K. laskavostí a humo-
rem, trochu tím navazuje na židov-
skou vypravěčskou metodiku. 
Děkujeme za ty dary, paní s las-
kavci.

Milan Balabán
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Malé úvahy s olivovými lístky

Snad ani v jednom z čísel ET-KJ
nechybí článek připomínající vý-
ročí významných a cenných osob,
kazatelů, sborů i jejich staveb.
Výročí jsou to obvykle kulatá a
vyšší. Čtyřicet let – je pro člověka
věk, kdy teprve kráčí ke svému
životnímu a profesnímu vrcholu a
ještě mnoho se od něho očekává.
Avšak pro knihu – ne tu neporov-
natelnou Knihu knih, ale obyčej-
nější a skromnější - je čtyřicet let
hodně, nebo málo?
Letos je tomu 40 let, kdy v edici
Kalich vyšla v r. 1970 kniha modli-
teb, pro mnohé velmi drahá a
cenná, kterou sestavil br. farář
Miloš Šourek se svými spolupra-
covníky Miroslavem Heryánem a
Janem Miřejovským Sešli světlo
své. V následujících takřka dvaceti
letech se hojně tiskla v zahraničí, ve
velkém pašovala do země původu
a patřila k tomu nejkvalitnějšímu,
co bylo dováženo. Další velkou
výhodou v té době bylo, že zahra-
niční kopie byly prakticky neroze-
znatelné od originálu. Nevím, jak
vše probíhalo, kdo byl organizáto-
rem, ale všem patří naše vděčnost.

Díky této drobné knížečce jsem se
seznámila a zcela ztotožnila s mod-
litbami křesťanů všech věků počí-
naje modlitbami prvních křesťanů,
které moudrý, Duchem sv. vedený
výběr bratří do sbírky zařadil.
Vnímavý uživatel uslyší mnohohla-
sý chorál proseb i chval, procítí a
prožije, co je jednota církve obecné.
O sv. Birgittě jsem nevěděla nic, ale
její modlitba mně ji přiblížila jako
sestru. Básnickým slovem se mohu
kát s P. Verlainem, s africkými křes-
ťany prosit o umění rychle zapomí-
nat na zlé mně učiněné, plavit s M.
Rafajovou a toužit po prořezání na
Boží vinici, s velkým K.Barthem si
připomenout, že nejsem pro Boha
ztracena, ale ani mu také nemohu
uprchnout. S Benediktem z Nursie,
který zemřel r. 543, prosit stručně a
jasně o duchovní dary důležité pro
náš život. Poznat, jak a o co prosili
lidští velikáni i umělci. Bylo by
možno citovat velmi dlouho. Cenné
je, že tato sbírka nám účinně pomá-
há vyprostit se z úzkých mezí osob-
ních problémů, v nichž se často v
modlitbách utápíme. Otevírá před
námi daleko širší a nadějnější

výhledy než ty, které ve své ne-
schopnosti, skleslosti a vyčerpanos-
ti ve zbytku času vyhrazeném mod-
litbám nalézáme. I modlit se máme
učit.
Zvláště cenné bylo, že tuto útlou
knížku bylo možno bez rozpaků a
obav věnovat prakticky komukoli,
členům jiných církví i těm, kteří o
víře nevěděli, nebo měli jen jakési
mlhavé tušení, a zvláště hledajícím.
Nezaznamenali jsme od obdarova-
ných za ta mnohá léta negativní
reakci. Naopak, ještě i nyní by byl
zájem, ale kniha už není…
Závěrem citace z úvodních slov br.
M. Šourka:
Modlitba není neškodná a mali-
cherná záležitost. Vede se v ní zápas
o sám smysl a cíl života, aby nepro-
padl marnosti a nicotnosti, zápas o
svět a lidstvo, o budoucí generace, o
Kristovo panování. Tato kniha je
pozváním, abychom nezemdlívali,
ale připojili se k těm, kteří zápasí a
prosí: Sešli světlo své a pravdu
svou.
Bohu díky, že až dosud sesílá.

E. Žárská

Slouží čtyřicet let

Typický texaský kostelík - viz str. 1 a 2

Českobratrská církev evangelická patří do rodiny církví „lidových".
Součástí takové církve se člověk stává křtem - zpravidla jako novoro-
zenec - a patří do ní dokud neumře. Nemusí se ani účastnit jejího
života a přispívat na její provoz. Samozřejmě, že by měl. Ale pokud
tak nečiní, církev to většinou toleruje. Je si vědoma, že v rámci vol-
ných vazeb, které v ní panují, by z ní mohl člověk, na kterého se tlačí,
snadno odejít. A tak ho stále vede ve své evidenci a poskytuje mu
„služby", které z členství vyplývají. Zasílá mu sborové dopisy a
pokud o to příbuzní po jeho skonu požádají, farář vykoná jeho
pohřeb. Už ani děti ovšem často nevědí, že jejich rodič byl členem
nějaké církve.
Opakem lidových církví jsou církve „výběrové". Jejich sbory jsou
početně malé. Mívají řádově desítky členů. Svou životaschopností
však zastiňují mnohonásobně větší sbory církví lidových. Je to způ-
sobeno tím, že výběrové církve nemají „mrtvé členy". Jakmile se
někdo ze sborového společenství vzdálí, je vybídnut k návratu.
Nedojde-li k němu, je z církve vyloučen. Odvaha dodržovat pevný
řád způsobuje, že na sebe mohou být ve výběrových církvích nároč-
nější než v církvích lidových. Být jejím členem je pokládáno za něco
prestižního. Kázeň, která zasahuje až do nejosobnějších poloh, je
ovšem i největší slabinou těchto církví. Snadno totiž vede k pokry-
tectví a přetvářce.
Benevolence uvrhuje lidové církve do stále větší neurčitosti. Věrouka
se dostává na vedlejší kolej a vlastně už lidi nezajímá. Stávají se z
nich rychle se zmenšující vzdělávací, kulturní a dobročinné spolky.
Má-li se tento proces zastavit, je třeba neignorovat své zásady a znovu
uchopit, co nikdy nepřestalo platit. Tak mohou lidové církve opět zís-
kat tvar, zaujmout své okolí i své vlastní členy. Svoboda bez řádu
vede k chaosu a vyprazdňuje. V církvi hodné toho označení, musí být
i ve svobodě řád. Usilovat spolu tyto dva projevy skloubit, je nám
výzvou. Přijměme ji. Je to způsob, jak naši největší lidovou refor-
mační církev - Českobratrskou církev evangelickou - opět učinit solí
země.

Emanuel Vejnar 

Řád ve svobodě

Ilha Formosa byl původní název pro Tchajwan a v překladu zna-
mená – krásný ostrov. Ostrovem v dnešní uspěchané době má být
vesnička pro seniory Formóza. Tak se nazývá nový areál pro ty,
které spojuje chuť naplno žít důležitou a krásnou etapu života,
kteří chtějí žít na základě vlastních rozhodnutí a tak si zachovat
svoji vlastní důstojnost a nezávislost.
Podobná nabídka bydlení v ČR doposud chyběla. Tento projekt se
snaží nároky seniorů nejen naplnit, ale dát i něco navíc. Jde o pro-
dej či pronájem malých domků v řadové zástavbě tvořící atrium,
kde každý obyvatel má vlastní domek. Jednopokojové a dvoupo-
kojové bytové jednotky o ploše cca 35 a cca 48 m2 jsou nadstan-
dardně vybaveny a jsou uzpůsobeny bezpečnému a pohodlnému
užívání. Podlahové vytápění, koupelna s vyvýšenou toaletou a
prostorným bezpečným sprchovým koutem se sedátkem - to je jen
část z mnoha výhod. Celý areál je absolutně bezbariérový bez jedi-
ného schůdku, ke všem vstupním dveřím je možný pohodlný pří-
jezd vozem pro případ stěhování, přenášení nákupů, lékařskou
pomoc a dostatek parkovacích míst v blízkosti vstupů. Vesnička je
na pozemku s parkovou úpravou, lavičkami, malou vinicí a pro-
storem pro společenské akce. Je zde vymezen prostor pro záhony,
kde může každý obyvatel vesničky pěstovat zeleninu či květiny.
Neméně důležité pro budoucí obyvatele jsou služby správce areá-
lu a pečovatelky. Správce bude bydlet přímo v areálu a bude zajiš-
ťovat veškerou technickou správu a chod areálu, údržbu parku,
opravy v bytových jednotkách, společné nákupy, donášku obědů,
dopravu apod. Pečovatelka bude nápomocná při běžných úko-
nech péče o obyvatele, úklidu domácnosti, osobní hygieně a dal-
ších službách dle potřeby. Bude postaráno také o kulturní vyžití
obyvatel, výlety, tematické přednášky a další aktivity dle zájmu

obyvatel. Bydlení zde není určeno jen seniorům, ale i těm, kteří hle-
dají komfort a pohodlí. Vesnička Formóza tak může splnit sen žít
bezstarostně v domku se zahradou.
Umístění Formózy-vesničky pro seniory bylo vybráno tak, aby
bylo rychle a lehce dostupné a zároveň bylo v klidném prostředí s
krásnou přírodou. Z okraje Brna tam cesta vozem trvá maximálně
30 minut. Vesnička vyrůstá v obci Brod nad Dyjí, což je asi 4 km od
známějších Pasohlávek anebo 12 km od Mikulova. Malebná obec
leží na břehu Novomlýnských nádrží nazývaných také Mušovská
jezera.
„Při přípravě jsme pečlivě naslouchali přáním zájemců a připravi-
li jsme nabídku, která bude vyhovovat jak těm, kteří mají zájem o
bydlení v nájmu, tak těm, kteří dávají přednost koupě bytu do
osobního vlastnictví," říká Karel Pavelek, jednatel společnosti
Formóza spol.s r.o. Zájemci mají tedy na výběr mezi dvěma vari-
antami. V případě nájemního vztahu nemusí hradit při vstupu
žádné vysoké poplatky, jak to bývá v zařízeních pro seniory. U
osobního vlastnictví hradí měsíčně jen náklady ¨na služby a ener-
gie, které jsou tak nízké, že si senior výrazně zvýší životní úroveň.
Jelikož jde o nadstandardní a velmi žádanou novostavbu s výhle-
dem do budoucna, zajímavě takto zhodnotí rodinné finance.
Jelikož ne všichni zájemci o osobní vlastnictví mají volné finance, je
společnost Formóza spol.s r.o. připravena také pomoci s prodejem
stávajících nemovitostí zájemcům a v mezidobí zajistit bydlení v
nájemním vztahu. V soukromém sektoru jde pravděpodobně o
cenově nejdostupnější bydlení se službami.
Celému objektu má sloužit moderní ekologický čistý zdroj vytápě-
ní využívající přírodního tepla ze země a sluneční energie. Tato
kombinace přináší obyvatelům vesničky rekordně nízké náklady

na vytápění a ohřev vody a stálou zhruba poloviční sazbu na elek-
třinu. Poplatky za služby jsou zde hrazeny na domácnost a ne na
osobu, proto je zde bydlení výhodné i pro manželské páry.
Dokončení výstavby je plánováno na začátek roku 2011 a příjem
přihlášek již začal.
Kontakty: Písemně - Formóza spol.s r.o., K Hluku 7, 664 31 Lele-
kovice – , nebo e-mailem formoza@email.cz. Další informace na
tel.: 724 864 720, 776 628 664 nebo na www.vesnickaproseniory.cz.

Lidové noviny, 17.7.2010 

Vesnička pro seniory - ojedinělý projekt bydlení pod Pálavou

Vážená redakce,
nejsem členkou žádné církve, ale Českobratrská církev evangelická byla
církví mé - bohužel již dávno zesnulé - maminky, a kromě toho mi je ČCE
sympatická také díky své Diakonii, která zde, v mém bydlišti v Praze 10 a
ve styčném obvodu Praha 2, dělá ve spolupráci s úřady našich městských
částí veliký kus práce pro potřebné – a nepochybně nejen zde: angažuje se
např. i v tragických povodních na Liberecku... a jistě by se našly četné další
příklady. Proto Vám posílám následující xerokopii článku z Lidových
novin, 17.7. t.r.
Asi před rokem – přesně si datum již nepamatuji – jsem v Katolickém týde-
níku četla velice zajímavý článek o tzv. farních buňkách, což podle autora
(ani jeho si, bohužel, nepamatuji) jsou společenství věřících, kteří, pokud si
to přejí, žijí komunitním způsobem života, přičemž jim v tom pomáhá jejich
místní farář. Autor psal, že tato společenství se ve světě těší popularitě – on
sám jmenoval USA a Itálii – ale u nás nejsou. (Což se nedivím: co je ve
světě veřejně prospěšné, o tom nemá naše drahá vlast nikdy ani ponětí.)
Ptala jsem se tenkrát na pražském seniorátu ČCE, na Korunní ul. v Praze
2, ale odtamtud mi přišla, bohužel, negativní odpověď. Jiných církví jsem se
neptala.
Proto jsem se velmi zaradovala, když jsem uviděla výše zmíněný článek a s
radostí jej posílám vám i Katolickému týdeníku – třeba se podaří nějakou
farní buňku postavit! Ať už jako konkurentům, nebo jako spolupracovní-
kům podle hesla „jednota v rozmanitosti". Držím oběma Vašim církvím
palce – kéž by něco podobného vyšlo!
Srdečně a s úctou zůstávám Vaše Jana Pokorná



Farář Jaroslav Adámek - 3.
svědek Kristův (20. 8. 1910 - 24. 5. 1986)

Inzerce

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGE-
LICKÁ V BRANDÝSE NAD LABEM vás
zve na program s ekonomem
PhDr. Tomášem Sedláčkem ve
čtvrtek 23. září. v 17. 00 h v areálu
při kostele sv. Petra, Horova 1885.
Zahraje: Kapela Evergreen Miloše
Rady (při nepříznivém počasí
pod střechou kostela).
Podpořeno grantovým progra-
mem Městského úřadu, Odboru
kultury Brandýs nad Labem –
Stará Boleslav

* * *

EKOLOGICKÁ SEKCE ČESKÉ KŘESŤAN-
SKÉ AKADEMIE zve na úterý 12. října
2010 od 18.30 h do kostela sv.
Klimenta v Praze 7, Kostelní ul.
(tramvaje 5, 8, 12, 14, 15, 17, 25, 26
Strossmayerovo nám. nebo nábř.
kpt. Jaroše, metro C Vltavská) k
účasti na EKUMENICKÉ BOHO-
SLUŽBĚ VDĚČNOSTI ZA STVO-
ŘENÍ. Kázáním poslouží P. RNDr.
Matúš Kocián, PhD., zpívat bude
pěvecký soubor Scandula. Po boho-
službě cca od 19.30 hodin následuje
beseda k tématu "Krajina" s úvod-
ním slovem PhDr. Ivana Ryndy,
vedoucího katedry sociální a kul-
turní ekologie FHS UK.

(jNe)

* * *

Srdečně zveme na přednášku, kte-
rou pořádá v rámci svého sjezdu
KOSTNICKÁ JEDNOTA - SDRUŽENÍ
EVANGELICKÝCH KŘESŤANŮ, O.S. ve
spolupráci SE SBOREM CÍRKVE BRA-
TRSKÉ na Smíchově v sobotu 23.
října 2010 od 14.00 h ve sboru
Církve bratrské,Vrázova 4, Praha 5
(v blízkosti stanice metra Anděl a
tram 4, 10, 14 stanice Zborovská).
Lev Nikolajevič TOLSTOJ (+ 20.11.
1910), ruské myšlení, vlivy a podně-
ty – přednáší ThLic. Mgr. Karel
Sládek Th.D., Katolická teologická
fakulta UK Praha, Pedagogická fa-
kulta Univerzity Hradec Králové

Bohoslužby
SENIORÁT MORAVSKOSLEZSKÝ

Českobratrská církev evangelická

BRUNTÁL Ne 10.00
U potoka 383/34, adm. f. Vlastislav
Stejskal
ČESKÝ TĚŠÍN Ne (polské a c 8.00) české
9.00
nám. Dr. M. Luthera 1, j Radomír Pa-
lacký
FRÝDEK – MÍSTEK Ne 9.00
Husova 377, f. Pavel Křivohlavý
HODSLAVICE Ne 9.15
Hodslavice č. 96, f. Lubomír Červen-
ka, f Mária Jenčová
HRABOVÁ Ne 8.30
Hrabová č. 117, Zábřeh, adm. f. Jiří
Tengler
HRANICE Ne 8.30
Farní 43, adm. Petr Kulík
JAVORNÍK U JESENÍKU Ne 9.45
Lidická 162, adm. f. Daniela Havirová
JESENÍK Ne 9.15
Bezručova 7/41, f. Daniela Havirová
KRNOV Ne 9.45
Albrechtická 746/92, j Radovan Ro-
sický, adm. f. Jan Lukáš
NOVÝ JIČÍN Ne 9.00
Janáčkovy sady 184/1, f. Pavel Prejda
ODRY Ne 8.15
1. máje 63, adm. f. František Hruška
OLOMOUC Ne 9.00
Blahoslavova 916/1, f. Jana Rumlová,
pp Noemi Batlová
OPAVA Ne 9.00
Lidická 747/2, f. Jan Lukáš
ORLOVÁ Ne 9.00
Palackého 787, f. Štěpán Janča
OSTRAVA Ne 8.30
Husovo nám. 1188/4, f. Aleš Wrana
OSTRAVICE Ne 9.20
Hamrovice 230, f. Pavel Janás
PROSTĚJOV Ne 10.00
U kalicha 2574/1, f. Jan Jun
PŘEROV Ne 10.00
Čapky Drahlovského 912/1, f. Petr
Kulík
SUCHDOL NAD ODROU Ne 10.00
Malá Strana 45, adm. f. Pavel Prejda
ŠENOV U OSTRAVY Ne 9.30
Hasičská 1131, j Štěpán Marosz, adm.
f. Pavel Křivohlavý
ŠTERNBERK Ne 9.30
U horní brány 130/4, f. Vlastislav
Stejskal
ŠTRAMBERK Ne 9.00
Zauličí 473, f. František Hruška
ŠUMPERK Ne 8.45
Revoluční 1174/8, f. Hana Chroustová
VÍTKOV Ne 9.15
Opavská 116, adm. f. Jan Lukáš
ZÁBŘEH Ne 10.00
U Vodárny 545/2, f. Jiří Tengler

Církev bratrská – Severní Morava
FRÝDEK – MÍSTEK, Ne 10.45
Jiřího z Poděb. 260, Jan Drahokoupil
HAVÍŘOV, Ne 9.00
Fryštátská 21, Tomáš Holubec
OPAVA, Ne 9.00
Hradecká 50, Karel Buba
OSTRAVA, Ne 9.30
Tř. 28.října, Jan Drahokoupil
VELKÁ LHOTA, Ne 9.30
Velká Lhota č.102, Jaroslav Preisler
VSETÍN, Ne 9.30
Horní Jasenka 102, Josef Fišer
Zlín, Ne 10.45
Okružní 4551/17, Pavel Škrobák

Těšínsko
ČESKÝ TĚŠÍN, Ne 9.00
Studentská 25, Tadeáš Firla
HORNÍ SUCHÁ, Ne 8.45
Těrlická 64/353, Pavel Fér
HRÁDEK, Ne 9.30
Hrádek č. 74, Stanislav Stebel
TŘINEC, Ne 9.30
Dolní Lištná 9, Otto Rusnok
TŘINEC – TERASA, Ne 9.30
Chopinova 463, Třinec – Lyžbice,
Pavel Fér

Bratrská jednota baptistů
OLOMOUC, Ne 9.30
Klub Sidia, tř. Kosmonautů, k Petr
Coufal
OSTRAVA, Ne 9.00
Závoří 101/32, k Erik Poloha
SUCHDOL NAD ODROU, Ne 10.00
Malá Strana 40, k Tomáš Mrázek
ŠUMPERK, Ne 9.30
Štefánikova 10, k Pavel Mrázek
VIKÝŘOVICE, Ne 9.30
Šumperská 272, k Nick Lica
PŘÍBOR, Ne 10.45
nám. S. Freuda 20, k Lance Roberts

Pozvánky

Pokračování z minulého čísla
Vyprávěl, že na něj nejvíc zapůsobi-
la slova bratra K. Kolmana, který
ujišťoval posluchače, že Pán Ježíš
Kristus je nikdy nezklame: „Kdyby
Vás snad zklamal," řekl učitel Kolman,
„můžete přijít ke mně a nafackovat mi za
to, že jsem Vám lhal.“ Při modlitbě v
soukromí pak odevzdal svůj život
Pánu Ježíši Kristu. Zde začala vidi-
telná, hluboká proměna jeho života. 
Po skončení biblického kursu se b.
Adámek vrátil domů. O své nové
duchovní zkušenosti obrácení vy-
právěl své mamince. Tato moudrá
žena se na něj vážně podívala a pak
mu řekla: „Jarinku, myslíš-li to vážně,
pak bys měl co nejdřív zajít k rodině z
našeho sboru, kde otec v době hospodář-
ské krize ztratil u nás práci." „Byla to
trpká cesta", vyprávěl bratr Adámek.
Došel k domku, kde rodina bydlela.
Zazvonil. Za chvíli se ve dveřích
objevila tvář syna, který byl členem
evangelického sdružení a býval jeho
dobrým kamarádem. Když uviděl
Jaroslava, zeptal se ho, co chce. Ten
odpověděl, že by rád s nimi hovořil.
„My už jsme spolu dohovořili," odpo-

věděl a chtěl mu před nosem zavřít
dveře. B. Adámek stačil strčit botu
mezi dveře. Řekl: „Kdyby přišel nej-
větší chudák, nevyženeš ho od dveří.
Pusť mne dál. Nevíš, co Vám chci říci."
Přišli do kuchyně, kde seděla celá
rodina. Nikdo neodpověděl na jeho
pozdrav. A tu bratr Adámek vyprá-
věl o svém obrácení a řekl, že je prosí
za odpuštění, i když se necítí vinen.
Nikdo ani na tato slova neodpově-
děl. A tu si b. Adámek klekl na kole-
na a modlil se. Prosil Pána Boha, aby
mu odpustil, udělal-li něco zlého a
aby je jako křesťany smířil. 
Všichni v kuchyni mlčeli. Bratr Adá-
mek poděkoval, rozloučil se a ode-
šel. V srdci však měl pokoj.
V době, kdy br. Adámek prožil obrá-
cení, byl novým mladým farářem v
přerovském sboru br. Václav Urban,
pozdější farář v Praze - Nuslích.
Bratr Adámek cítil povinnost pově-
dět svému faráři o svém obrácení.
„Jak to, že jste prožil obrácení v
Německém, proč ne zde? ptal se br.
farář. "Kážu přece totéž evangeli-
um." Bratr Adámek odpověděl otáz-
kou: „Ano, jak to?" 

Bratr Adámek zvlášť vděčně vzpo-
mínal na evangelického faráře Fran-
tiška Pokoru ze Zádveřic, který
dobře rozuměl srdci mladého bratra.
Vyprávěl, jak se spolu na kolenou
modlili: „Hospodine Bože náš, klečí-
me před tebou my dva, jeden mladý
a jeden starý hříšník. Prosíme, drž
nás, drž nás, drž nás, nebo tě zradí-
me hůř než Jidáš."

PRÁCE VE SNAZE A V CÍRKVI
Snaha, do jejíž práce se po svém
obrácení b. Adámek naplno zapojil,
byla během německé okupace zaká-
zána. Proto byla evangelizační čin-
nost převedena na půdu církevní. V
Moravskoslezském seniorátu byl
vytvořen evangelizační odbor . Do
konce války se uskutečnilo 25 biblic-
kých kursů a shromáždění.. Obno-
vená poválečná aktivita Snahy trva-
la krátce, jen do roku 1951, kdy byla
ukončena rozhodnutím MV. Přesto
se podařilo uspořádat řadu biblic-
kých kurzů - dva poslední se konaly
ve Zlíně za veliké účasti několika
tisíc lidí. 

Pokračování příště
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Sdělení a pozvánka předsednictva 
Kostnické jednoty

Pozvánka
Oznamujeme členům, ale i přátelům a všem zájemcům, že letošní /nevolební/ sjezd se bude konat v
sobotu 23. října v Praze od 14 h ve sboru CB Vrázova 1, Praha 5 (metro B, st. Anděl, nebo tram. 4, 10, 14,
st. Zborovská, ul. Lidická). Na programu bude přednáška Karla Sládka z Katolické teologické fakulty v
Praze, který promluví k významnému výročí L. N. Tolstého, které si tento rok připomínáme. Prosíme,
počítejte s touto akcí ve svých plánech – jste na ni všichni srdečně zváni.

Sdělení
Kostnická jednota – sdružení evangelických křesťanů, o.s. přijala na svém sjezdu v roce 2006 nové sta-
novy, které významným způsobem pozměnily např. i otázku členství. K této změně bylo potřeba při-
stoupit vzhledem k aktuální situaci.
V současnosti působí jen několik Místních sdružení (Kolín, Kutná Hora, Lysá nad L., Pardubice,
Uherské Hradiště), což znamená, že je třeba, aby ti, kteří bývali členy Kostnické jednoty např. skrze své
sbory (jako kolektivní členy) a chtějí i nadále podporovat její činnost, obnovili své členství přihláškou
u sekretariátu sdružení. Bude to pomoc i pro nás, abychom mohli být s vámi v kontaktu.
Nyní má každý individuální člen možnost se nejen podílet na činnosti Kostnické jednoty, ale také se
účastnit jejího sjezdu, podávat návrhy, hlasovat a volit.
Prosíme tedy všechny, kteří se chtějí aktivně účastnit našeho života nebo jej podporovat, o zaslání násle-
dujících údajů:
jméno příjmení adresa – ulice / číslo poštovní směrovací číslo / obec
nepovinné (ale vítané) telefonní číslo / emailová adresa

Naše adresa – Ječná 19, 120 00 Praha 2. Telefon: 224 919 607; e-mail: et.kj@worldonline.cz
Pro pořádek uvádíme, že na letošní rok je výše členského příspěvku 250 Kč pro pracující, 50 Kč pro
důchodce a studenty
/příspěvek je možno uhradit hotově v ústředí, příkazem k úhradě nebo se můžete řídit následujícími údaji/.
Uvítáme i možnost, že se nebudete chtít stát členy, ale vyjádříte svůj zájem o dostávání informací.

Předsednictvo Kostnické jednoty

Vážení přátelé, čtenáři a podporovatelé,
děkujeme vám srdečně za vaši podporu a zájem na vydávání Evangelického týdeníku, také díky vám
stále vycházíme.
V uplynulých měsících jsme byli osloveni některými z vás a dotázáni, zda by nebylo užitečné a vhod-
né občas vložit do ET složenku, která by umožnila širšímu okruhu čtenářů přispívat na vydávání ET.
Vycházíme této touze vstříc a otiskujeme vzor složenky - pokud dáváte přednost tomuto způsobu pod-
pory, vyzvedněte si na kterékoliv poště složenku typu C a  vyplňte ji podle níže uvedeného vzoru. Rádi
vám zašleme i složenku již vyplněnou, ozvěte se nám, pokud o tuto variantu máte zájem.

Ing. Tomáš Paulus, ekonom sdružení

ŽENA, ROČ. 77, HLEDÁ STŘECHU
NAD HLAVOU, domov, sdílení,
jinou práci v Hradci Králové.
Prosím, SOS, dík.

č. 21


