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Pán Bůh se rozhodl zcela svobod-
ně povolat a oddělit lidi v Tesa-
lonice a jejím okolí pro důvěrný

vztah s ním. Vyvolenými se stali
všichni, kteří uslyšeli Boží volání
tlumočené apoštoly a ostatními
křesťany a reagovali na ně. Při Bo-
žím povolání nerozhoduje lidská
dobrota, ale milost v Kristu. Celý
tenhle princip platí dodnes. Byli
jsme posvěceni dříve, než jsme
mohli učinit něco dobrého. Tesalo-
ničtí právně patřili Bohu jako
majetek a stejně je to s námi. A to i
v případě, když Tesaloničtí zhřeši-
li a zhřešíme i my. Právně se nic
nemění. Ale jestliže Tesaloničtí
chtěli nebo my chceme zůstat Kris-
tovi, museli oni i my dát mravní
jednání s právním stavem do sou-
ladu. Pavel je k tomu povzbuzuje
a jako určitou pomoc jim dává
konkrétní příkazy a směrnice ob-
držené přímo od Ježíše. Ty se tý-
kaly především sexu, protože prá-

vě v této oblasti tehdy docházelo,
podobně jak dnes, k hříchům a k
zraněním. Pavel učí, že v sexu,
který se Pánu Bohu líbí, není mís-
to pro „vášnivou chtivost", nese
vůni „svatosti", tedy čistoty a „úc-
ty" a je praktikován pouze v man-
želském svazku. Ano, líbit se Pá-
nu Bohu ve všech oblastech života
včetně nejintimnějších a přinášet
mu čest, to je cíl našeho povolání.
Nezna-mená to, že povolaný člo-
věk nezná pády. Zná, ale zná i
posvěcující proces. Jeho původ-
cem a tvůrcem je Duch svatý. Pro-
to se z pádu zvedá a znovu vstu-
puje do cíle povolání – posvěcení,
což je důvěrný vztah s Bohem a
touha se mu líbit. 

Ernest Welszar, 
kazatel Církve bratrské,

Písek

Evangelický
týdeník

KOSTNICKÉ JISKRY

13. října 2010 �� ročník 95 �� cena: 13 Kč

Příští číslo vyjde 
20. října
Z obsahu

* Od duše k duši
* Zpěvy a modlitby

z Taizé
* Václav nebo Bolslav?
* Kde hledat sílu?

28/2010

Poselství k 20. neděli po sv. Trojici

Kovaný ateista se nesmí kamaráda,
kterého náhodou překvapen potká
na koncertě, zeptat: "Ahoj, no to je
tedy věc, jsi tu náhodou?" Pocho-
pitelně, že je tady náhodou, vše
kolem je přece náhodou. Celá exis-
tence pravověrného ortodoxního
ateisty je náhodným shlukem mole-
kul. A totéž platí i pro jeho kamará-
da. Podobně nemůže zamítnout
třeba film, knihu, počínání nebo
celý život poukazem na to, že to
"nemělo smysl". Ano, nemělo. Nic
přece nemá smysl. Tyto otázky
může klást pouze člověk, který v
jakýsi smysl věří (a ve vztahu k
němu poměřuje věci, jež smysl
nemají). 

VĚŘÍM NEPRAVDĚPODOBNOSTI

Ve světě máme plno univerzit nabí-
zejících studium křesťanství, budd-
hismu, islámu - jako hlavních nábo-
ženství, jejichž studium a dějiny
jsou pro nás důležité. Koneckonců,
každý by měl tušit, čemu věří, jak se
jeho víra v dějinách vyvíjela a v ja-
kém kontextu vznikala. Z tohoto
hlediska je zajímavé, že ateismus
(dnes dominantní vyznání) nelze
nikde studovat. Je to zvláštní, člo-
věk by se měl přece zhruba vyznat
v tom, čemu věří. Povedla se zvlášt-
ní věc: ateistu považujeme za něko-
ho, kdo nemusí v nic věřit. Přitom
to není přesné - a už vůbec ne
dostatečné. Ateista musí věřit stejně
jako člověk "věřící", tedy ateista je
člověk, který nevěří v existenci
Boha, ale věří mnoha jiným věcem,
jimž nerozumí a rozumět nemůže.
Věří třeba vědě. Avšak vědě nelze
věřit, věda je pouze metoda. Navíc
věda nezkoumá otázky smyslu,

třeba proč máme srdce, ale jak fun-
guje. A mnozí vědci poukazují na
to, že věda ani v pravém smyslu
nezkoumá pravdu. Věda ověřuje
nebo vyvrací hypotézy. Zkoumá,
zda daný model "souhlasí" s empi-
rickou realitou. Tak například po-
dle Poppera je vědecká metoda věč-
ným hledáním - nikdy pořádně
nepoznáme, kdy "máme pravdu",
zato dokážeme říci, kdy jsme se
mýlili.
Ateismus věří spoustě věcí, které
mu musejí připadat zázračné. Už
jen to, že (stále) objevujeme nové
a nové, geniálnější a geniálnější
principy fungování přírody: Jak
je to možné, když jsme tu nej-
chytřejší? Snad nejvýstižněji to
kdysi řekl Albert Einstein: Ne-
mohu věřit, že jsem první, kdo na
tento princip přišel. Někdo tu
musel být přede mnou... Jinými
slovy: svět kolem nás je mnohem
inteligentnější než my sami. Po-
kud mi odpovíte, že není inteli-
gentní, jen náhodný, pak ovšem
nemá cenu jej inteligentně nebo
racionálně zkoumat. 

ZÁZRAKY ATEISMU

Věda naopak musí věřit, že je svět
racionální a racionálně poznatelný.
Tím však přiznáváme, že je svět
"chytřejší než my", když jej tak
dlouho zkoumáme a odhalujeme.
Nikdo z nás by jej nebyl schopen
znovu sestavit. Každý z nás umí
automaticky polykat a trávit potra-
vu, ale kdo z nás tomuto zázraku
rozumí? Kdo umí vědomě pohlídat,
že se z párku s hořčicí stane energie,
která nás drží při životě a dovoluje
nám o něm přemýšlet? Naše tělo to
dělá samo a téměř nepřetržitě.
Věřit, že je to náhoda, vyžaduje
mnohem více víry (v náhodu) než
jakékoli jiné náboženství, jež v sobě
zahrnuje princip božství. Takže zde
máme lidstvo, které je na vrcholu
svého intelektuálního vývoje (po-
mineme-li bájnou Atlantidu), a přes-
to věcem kolem sebe vlastně nero-
zumí. Vědecky nevíme, co jsou
vlastně čas nebo hmota - a nejsme
ani blízko. A přece v takovémto
(nepochopitelném) světě vteřinu od
vteřiny žijeme a objevujeme jej. Tím
vůbec nechci říci, že náboženská
víra může (nebo snad dokonce má!)
nahradit vědu. Smysl tohoto článku
je přesně opačný: poznání a víra se
musejí doplňovat. Máme tisíce
předmětů, které nám říkají, co neví-
me, anebo víme, ale pohříchu ža-
lostně málo o tom, čemu (byť jako
ateisté) věříme. Jak říkám, (vědec-
ký) ateismus by měl mít svůj před-
mět v rámci věrouky naší doby. Ať
víme, čemu - a komu – věříme. 

Přetištěno z Hospodářských novin 
se svolením autora 

Tomáše Sedláčka v ET

Slovo konvergence znamená sbíhání či přibližování. Často se pou-
žívá v matematice, kde jde o přibližování k nějaké limitní hodnotě,
ale můžeme se s ním setkat i jinde. V šedesátých letech se s naděje-
mi mluvívalo o konvergenci kapitalismu a socialismu; tuto v urči-
tém smyslu utopickou vizi pohřbil r. 1968 Leonid Brežněv se svými
kumpány, poslav do Československa okupační vojska. 
Mám před sebou letošní druhé číslo čtvrtletníku Okruh a střed,
věnované krajině. Několika výňatky z rozhovorů je zde připome-
nut muž, který krajině rozuměl, pro krajinu se s velkým nasazením
angažoval a jehož myšlení i jednání bylo vedeno hluboce prožíva-
nou křesťanskou vírou, ministr životního prostředí z porevoluční-
ho, ještě krásnými ideály naplněného období Ivan Dejmal. V jed-
nom z citátů připomíná, že pro tradiční vesnici velký význam mají
dvě místa sloužící setkávání lidí - kostel a hospoda. Při jeho čtení
mě napadlo uvažovat o jejich konvergenci. Pro někoho možná
kacířská myšlenka.
Uvědomuji si, že představě staré Jednoty bratrské spíše odpovídá
hospoda jako chrám ďáblův, jemuž je záhodno se zdaleka vyhýbat.
Jenže hospoda je velice široký pojem. Už Ivan Dejmal ve zmíně-
ném citátu upřesňuje, že hospodou nemyslí lokál s hracími auto-
maty, ale místo, kam si lidé přijdou popovídat, setkat se a něco spo-
lečně udělat.
Několikrát jsem slyšel vyprávět zkušenost o tom, že se někde ces-
tou po venkově porouchalo auto či kolo. A často postižený našel
pomoc, dokonce bezplatnou, v hospodě, kde se ho nějaký ochotný,
šikovný a potřebnou technikou či místními konexemi vybavený
člověk ujal. 
Tradiční obecní hospoda je místem, kde člověk nachází člověka,
kde není sám, kde se uskutečňuje lidské sdílení. Takovýchto hos-
pod je čím dále tím méně. Schopnost s druhými (s těmi známými i

Konvergence

Na co se ateista nesmí ptát 

ZAOSTŘENO NA BLÍZKO
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Sir John Everett Millais. Podzimní život, 1856 - galerie Lublaň
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OHLASY NA UVEDENÝ TEXT

Bylo jich několik set, více: 
http://blog.aktualne.centrum.cz/
blogy/tomas-sedlacek. 

Ukázka:

Já jako ateista (možná agnostik, pro
mne v tom není rozdíl) si nemyslím,
že jednou nastane okamžik, kdy věřící
uznají, že neměli pravdu. To mne ni-
kdy ani nenapadlo. Pro mnoho lidí je
touha po tom, co nabízí náboženství
(posmrtný život,absolutní spravedl-
nost, vyšší smysl života, boží ochra-
na...) silnější než objektivní úsudek
(vyhnul jsem se pejorativnímu výra-
zu zdravý rozum ) a tak to vždy bude.

frante

Jste trapný a navíc unfair odkazujete
na nedoložitelné důkazy.  

Zbyněk

Co konkrétně od Gödela máte na
mysli, co si má pan Sedláček přečíst?
Tyto následující, Gödelem formulo-
vané a dokázané věty?  "Žádný for-
mální systém nemůže být zároveň
úplný a bezesporný. Bezespornost
formálního systému nelze uvnitř
tohoto systému dokázat." Z toho
přece mimo jiné vyplývá, že věda,
kakožto formální systém pro zkou-
mání světa, nemůže poznat a vysvět-
lit vše a navíc ani není schopna for-
mulovat, co není schopna poznat a
vysvětlit. A to svědčí spíše ve pro-
spěch filosofických názorů pana
Sedláčka. 

Hrbek

Židé a křesťané na šachovnici světa
Italský umělec v oboru sklářství
Gianni Toso vytvořil šachovou hru
s figurkami židů a katolíků. Na
šachovnici proti sobě jako král a
královna stojí v černém rabín s
knihou tóry a jeho manželka s
šabatovými svícny proti bíle odě-
nému biskupovi a jeptišce. Tyto
figurky na šachovnici přesně vy-
jadřují pocit většiny židů vůči
křesťanům obecně.
Židé se v minulosti radši dali upá-
lit, než aby se dali pokřtít a tak
přestoupili na křesťanskou víru.
Před tuto volbu je postavili napří-
klad i husité v Chomutově v roce
1421.
Stát Izrael uzákonil jako nesluči-
telný protiklad židovství a křes-
ťanství v procesu "bratra Daniele"
v roce 1962. Polský Žid původním
jménem Oswald Rufeisen patřil ve
svém mládí k sionistickému mlá-
dežnickému hnutí. Po ukončení
základní školy v roce 1939 se dva
roky připravoval na imigraci do
Palestiny. Během nacistické oku-
pace pracoval v podzemním hnu-
tí, pašoval zbraně pro židovské
přátele a podílel se na záchraně
200 -300 Židů ve městě Mir. Poté
se ukrýval v katolickém klášteře,
konvertoval a následovně vstoupil
do karmelitského řádu. V roce
1958 přicestoval do Izraele. Do
identifikačních papírů uvedl jako
národní příslušnost židovství a
jako náboženskou příslušnost řím-
ský katolicismus. V rámci Zákona
o návratu požádal o status nového
židovského přistěhovalce. Jeho
případ se dostal před soud. V

soudním rozsudku stálo mimo
jiné: "Žadatel bratr Daniel není
příslušníkem ani židovského, ani
polského národa, protože se pol-
ské národnosti vzdal, než opustil
Polsko – je bez státu a tak má být
zaregistrován."… „odpadlík se od-
loučil od náboženství, lidu a spo-
lečenství Izraele. Stejná osoba ne-
může být obojím - židem i křesťa-
nem." Soudce Berenshon se vyjád-
řil takto: "Na základním předpo-
kladu, že židé a křesťané jsou dvě
zásadně se vylučující definice,
panuje obecná shoda… nikdo ne-
považuje odpadlíka za náležející-
ho k židovskému národu."
Židé vidí holocaust jako vyvrcho-
lení křesťanského antisemitismu.
Hned u vchodu do památníku
šesti miliónů Židů umučených k
smrti v Evropě jsou návštěvníci
konfrontováni s antisemitskými
citáty prvních církevních otců přes
středověké církevní obrázky s ka-
rikaturami Židů až k Hitlerovu
národnímu socialismu. Ortodoxní
Židé označují misijní aktivity za
duchovní holocaust na motto:
Nepodařilo se vám, křesťanům,
zničit nás fyzicky, tak se pokoušíte
zničit nás duchovně. Usilujete o to,
abychom přestali být Židy.
Právě proto, že Židé nepočítají s
tím, že by je křesťané měli rádi,
reagují velmi pozitivně na projevy
nezištné přijímající lásky a na pro-
jevy upřímné lítosti. Nechtějí, aby
je někdo obracel na křesťanství, ale
jsou velmi vstřícní, což projevil
izraelský stát při návštěvě papeže
Benedikta. Při uvítací ceremonii

mu izraelský president Šimon Pe-
res předal snopek velmi výnosné v
Izraeli nově vypěstované pšenice,
která byla pojmenována podle
něho – pšenice Benedikta XVI.
Dalším symbolickým darem bylo
Písmo svaté Starého zákona v
miniaturní podobě na mikročipu.
Izraelci byli hrdí, že předávají cír-
kevnímu hodnostáři svůj antický
spis v podobě nejmodernější tech-
niky.
Americký Žid žijící v Izraeli Victor
Mordeccai byl pohnut setkáními s
evangelikálními křesťany, kteří
milují Izrael a stojí za ním. V USA
se setkal s Tassem Saadou, jehož
příběh vyšel pod názvem: Bojoval
jsem pro Arafata. Mordeccai sám
vydal před deseti lety knížku s
názvem "Christian Revival for
Israel's Survival" – Křesťanským
probuzením Izrael přežije. Orto-
doxní rabín z Bet Elu, Benni Elon,
řekl skupině amerických křesťanů:
„Nemám nic proti misii, ale začně-
te u vás se svými sousedy. Až bu-
dou vaše sbory plné věřících lidí,
kteří znají Bibli a žijí podle ní, vy-
jděte do světa islámu. Jděte od
mešity k mešitě a zvěstujte, kdo je
Stvořitelem nebe i země. Řekněte,
že vyvolil Izrael, že miluje celý
svět, za nějž zemřel Ježíš. Až při-
jme muslimský svět Ježíše, můžete
přijít i k nám a slibuji vám, že se
domluvíme.“

© Krista Gerloffová,
Křesťanský mediální svaz 

KEP
www.israelnetz.com

Dokončení ze str. 1

s těmi, s nimiž se setkáme více méně náhodně) nést radost i zármu-
tek zřetelně mizí. I když v mnohých oblastech hustota zalidnění
roste, člověk má k člověku dál. Sdílení však neodmyslitelně patří k
lidskému životu a k němu je třeba setkávání.
A jak je to s posláním kostela? Pokud slouží jen k nedělním boho-
službám (a často je pro tento účel prostorově naddimenzovaný), je
zřejmě něco v nepořádku. Prokazatelně už z ekonomického hledis-
ka, tak nízký koeficient využití objektu si kromě církve sotva kdo
dovolí. Nicméně ekonomické hledisko není tím nejdůležitějším.
Věřím, že bychom si přáli, aby kostely byly využívány lépe. Je veli-
ce sympatické, když se církevní prostory otevírají i pro koncerty,
veřejné vzdělávací akce, mateřská centra apod. A v některých cír-
kevních objektech vznikají i kavárny a podobná zařízení. To je
vykročení žádoucím směrem. Dnešní styl života je tvrdě individua-
listický a pro sdílení, pro lidské setkávání v něm nezbývá místo,
avšak ono je součástí plně prožívaných lidských životů. Individua-
lismus spojený s konkurencí a úsilím o vlastní zisk znamená ztrátu
podstatné složky lidství. Té, která se v tradičních duchem sdílení
prodchnutých hospodách podporovala a rozvíjela.
Evangelium je úžasně krásná a oslovující zvěst. Ale v té formě, jak
je tlumočeno dnešní církví, většinu lidí neoslovuje. Není náš cír-
kevní život příliš uzavřený? Není to proto, že dveře našich kostelů
de facto veřejnosti otevřeny nejsou, i když de iure naše shromáždě-
ní veřejná jsou? Mnozí lidé volají "Nemám člověka" (J 5,7) a touží
po někom, kdo by v danou chvíli byl s nimi. A přitom v nedalekém
kostele je kázáno evangelium Ježíše Krista. Nicméně oni vnímají
dveře kostela jako zavřené a pomoc tam nehledají. 
Konvergence znamená přibližování, nikoli splynutí. V tomto smys-
lu se tento pojem používá v matematice. Ani úvahy o konvergenci
kapitalismu a socialismu v šedesátých letech nemířily k úplnému
vymazání rozdílů mezi nimi. A přestože nakonec dějinný vývoj šel
jinou, pro nás tvrdou cestou, znamenající kvalitativní zlom (v mate-
matice se v této souvislosti hovořívalo o katastrofách), tehdejší
úvahy o konvergenci svou podstatou diametrálně odlišných systé-
mů znamenaly pro nás, tehdejší vysokoškolské studenty, myšlen-
kové obohacení. Samozřejmě uvažuji-li teď o konvergenci kostela a
hospody, také nemám na mysli jejich splynutí. Úloha těchto dvou
míst a jejich vztah však stojí za aktuální promýšlení.
"Hospoda", tedy sekulární místo pro scházení a sdílení, je pro život
obce nezbytná. Hospoda bez hracích automatů a rámusivé hudby 
a jen s velmi skromnou a omezenou nabídkou tvrdého alkoholu.
Hospoda, kde se - při kávě, čaji, pivu, vínu, limonádě či sodovce
lidé svěří se svými problémy a budou mít naději najít pochopení.
A také kde navzájem budou sdílet radost. Člověk člověka potře-
buje.
A kostel, ten by neměl být jen místem tradičních církevních shro-
máždění. Kostel má být místem setkávání s Kristem. Co to zname-
ná? Zřetelnou odpověď dostáváme v podobenství o posledním
soudu. S Kristem se setkáváme především v druhých lidech - a
nemusí jít zrovna o "lidi církevní". Tedy kostel má sloužit k setká-
vání a vzájemnému sdílení.
Nejde zde tedy nakonec skutečně o konvergenci? Tuto otázku kla-
du při vědomí, že Kristus je jediná cesta, pravda i život. Svět ne-
smírně moc potřebuje evangelium, evangelium plné a nezkreslené.
V zájmu šíření evangelia stojí za to zříci se i něčeho ze zaběhané
církevní praxe tak, aby kostel byl skutečně místem plného lidské-
ho setkávání a sdílení, místem, kde se v druhých lidech setkáváme
s Kristem.

Jiří Nečas

Konvergence

Na co se ateista 
nesmí ptát

Dokončení ze str. 1

Nejznámější symboly a monumenty
spojené s hlavními světovými nábo-
ženstvími berou za své při globální
katastrofě zachycené ve filmu 2012.
To se ovšem netýká monumentů
islámských. Jak se při uvedení filmu
do kin nechali tvůrci slyšet, odpoví-
dající záběry nakonec z filmu raději
vystřihli – v obavách z možných
potíží ze strany islamistů …
To španělský režisér Alejandro
Amenábar je jiný kabrňák. Pustil se
hezky adresně a zostra do funda-
mentalismu! Zvolil k tomu mazaně
žánr historického filmu z pozdní

antiky. Kamera najíždí do vesmír-
ných dálav, z ptačí perspektivy od-
tud zabírá severní Afriku, pak sjíždí
zpět mezi smrtelníky. O chvíli
později znovu, pak zase – na scéně
zatím dochází k různým zvratům a
převlékání kabátů … Divákům se
tak připomíná stará poučka FINI-
TUM NON EST CAPAX INFINITI
(KONEČNÉ NEDOKÁŽE PO-
JMOUT NEKONEČNÉ), kterou
fundamentalismus všech odstínů
troufale ignoruje … Ale copak to?
Neradikálové ve filmu Agora (situ-
ovaného do pozdně helénistické
Alexandrie, kdy křesťanství, čerstvě
vyhlášené oficiálním náboženstvím
římské říše, vytlačuje dosavadní
mnohobožství a soupeří s židov-
stvím, zatímco do vzniku islámu a
následné arabské expanze z Arab-
ského poloostrova zbývají staletí)
mají vesměs rysy anglosaské. Ne
tak náboženští radikálové – ty před-
stavují naopak herci/naruršči-
ci/statisté typu jednoznačně arab-
ského … 
Film Agora trpí četnými nepřes-
nostmi. O dějinné detaily v něm
koneckonců ani nejde. Jakýpak asi
fundamentalismus působí v sou-
časnosti řadovým lidem v Evropě i
Americe největší starosti? Psst …
Zde si poučenější tuzemský divák
vybaví památný výrok Milouše
Jakeše: „…vést ten úder nějak jinak,
nepřímo, přes někoho jinýho …"
Při vší švejkovině Amenábar (k
jehož předchozímu snímku Hlas
moře viz článek Naučit se mlčet,
ET-KJ 26/2007) vystihuje jednu ze

základních zákonitostí ve vzájem-
ném dotyku monoteistických nábo-
ženství v prostoru kolem Středo-
zemního moře: Fundamentalistic-
ké, militantní tendence v jednom
náboženství nutně vyvolávají ob-
dobnou (fundamentalistickou, mili-
tantní) odezvu a reakci v nábožen-
ství druhém: Nejprve ve filmu
uspořádají (v areálu alexandrijské
knihovny) pogrom židé na křesťa-
ny. To podnítí plamenné protiži-
dovské výlevy na křesťanské straně
atd., atd., atd. Ke dvěma monoteis-
tickým náboženstvím, jejichž „sou-
rozeneckou žárlivost" Amenábar v
rané fázi sleduje, přibude později,
dodejme, ono třetí, rovněž abraha-
movské, kolem něhož chodí filmaři
hodně, ale opravdu hodně po špič-
kách …
Ve vývoji vztahů tří abrahamov-
ských náboženství (tj. židovství,
křesťanství a islámu) spatřoval pro-
testantský teolog Paul Tillich nebla-
hý, osudový přelom v reconquistě
(znovudobytí Španělska pro křes-
ťanství). Podle Tillicha vedl mecha-
nismus rozpoutaný reconquistou
až k holocaustu (tzv. „konečnému
řešení židovské otázky" za nacis-
mu). Amenábar Tillichovu tezi ne-
vyvrací. Zobrazením mezinábožen-
ských konfliktů v oblasti Středo-
zemního moře ještě před vznikem
islámu jako by navíc ilustroval upo-
zornění teologa a znalce islámu
Hanse Künga: „Islám potřebuje čas
(Islam braucht Zeit)." Tak jako jej
potřebovaly obě starší abrahamov-
ské tradice – židovství a křesťan-
ství.

František Schilla

Islám potřebuje čas
(K filmům 2012 a Agora)

VYCHLADLÁ HNÍZDA
PETR MUSÍLEK

(Památce Bohuslava Reynka)

Z podzimních polí mlha zebe
Les žloutne Sad je prořídlý

Vlaštovčí hejna nesou nebem
ranečky tepla pod křídly

přes hřbety kopců okoralých
k dálce v níž chladné slunce 

plá
nad zemí v které zanechaly
svá hnízda v tichu vychladlá
Vrátí se zpátky? Najdou zjara
hřebeny kopců? Stužky řek?

Ptačí zpěv mizí jako pára
Je čas odletu vlaštovek



Čtenářům teologicky do hloubky
vzdělaným tento text, který vychá-
zí z článku Zfalšovaná Bible?, uve-
řejněného v časopise pro novou
evangelizaci Milujme se! (12/2010),
neřekne asi nic nového. Mnohé
křesťany však obohatit může, neboť
i když jsme často poměrně obšírně
obeznámeni s obsahem svatých
Písem, o jejich vzácné, ojedinělé
historii většinou jen málo víme. Do
jaké míry jsou biblické texty, na
nichž je zakotvena naše víra, celé
naše životní nasměrování, opravdu
historicky spolehlivé? Jak dlouhá je
časová přímka, která zachované
opisy dělí od původních originálů?  
Původní knihy Nového zákona
byly psány na papyru, jehož struk-
tura mnoho nevydrží a během asi
tří století se vlivem vzdušné vlh-
kosti většinou rozpadne. Psali-li
apoštolé krátké listy, použili nejspíš
jeden list papyru, který mohli pře-
ložit, zapečetit a odeslat. Delší
novozákonní texty byly napsány
pravděpodobně na papyrový svi-
tek – evangelium Lukášovo snad
až na svitek 10 metrů dlouhý.
Krátká životnost papyru je však
vinna, že se žádný z biblických ori-
ginálů nezachoval. Musíme ovšem
zdůraznit, že se originály nedocho-
valy ani u žádného díla bohaté
antické literatury. Všechny uchova-
né řecké a římské písemnosti
známe také jen a jen z opisů, z
opisů, které často dělí od originálů
mnohem delší čas, než je tomu u
opisů textů biblických.
Od 2. století se začíná v písemnictví
užívat pergamen. Je mnohem
trvanlivější, kvalitnější než papy-
rus, také neporovnatelně dražší.
Křesťané ho však začali používat až
ve století čtvrtém – a není divu,

uvážíme-li, že byli do roku 313
tvrdě pronásledováni a jejich
posvátné knihy ničeny. Ze čtvrtého
století je například známý docho-
vaný Kodex sinajský, který nalezl
německý badatel Konstantin von
Tischendorf v roce 1844 v klášteře
svaté Kateřiny pod horou Sinaj.
Tyto opisy jsou od doby sepsání
originálů vzdáleny přibližně
250–300 let. Je to dlouhá doba?
Nebo naopak doba krátká? Na
pomoc si pro srovnání vezměme
opět literaturu antickou. Např.
Platonovo dílo se nám zachovalo v
nejstarších opisech, které jsou o
1300 let mladší než originál. Platí
tedy odpověď druhá. Ano, rozpětí
250 let mezi originálem biblického
textu a jeho opisem je dobou z
pohledu historie krátkou, ba ve
srovnání s literaturou antickou
dobou výjimečnou. To ovšem nic
nemění na tom, že ani tuto vzácnou
památku, jakou Kodex sinajský je,
nemůžeme zařadit do doby před
Ediktem milánským (r. 313), který
po třech stoletích útlaku přináší
křesťanským vyznavačům svobo-
du. Naleznou se některé texty i z
doby nesvobody, jejíž tíha a sevření
může být jakýmsi vnitřním ukaza-
telem větší opravdovosti pisatele,
texty, jejichž pravost, přesnost,
nezaměnitelnost bude proto prů-
kaznější, průhlednější?
V roce 1896 byly objeveny v
Oxyrynchu dva listy papyru (dnes
v Britském muzeu uložené pod sig-
naturou 782), které nám suchý
egyptský písek dokázal uchovat
navzdory křehkému materiálu, i
když pocházejí dokonce ze 3. stole-
tí, tedy ještě z doby nesvobody
křesťanů. Je na nich zapsána první
a dvacátá kapitola evangelia

Janova a jejich text souhlasí s tex-
tem Sinajského kodexu. Papyrové
nálezy však jdou ještě dál. V roce
1931 byly objeveny velké části
všech čtyř evangelií a Skutků apoš-
tolských již z počátku třetího stole-
tí a některé opisy Pavlových listů
byly pořízeny dokonce kolem roku
200, možná že ještě krátce před
koncem druhého století. Rozmezí
mezi sepsáním originálu a těchto
opisů, označených P s indexem 45,
46, na pouhých 100–150 let nemá
obdobu u žádného jiného antické-
ho díla. 
Dosud bylo nalezeno téměř sto
různých papyrů s novozákonním
textem. Pozoruhodný je přede-
vším papyrus Ryland, který se
uchovává v Manchesteru. Jde o
malý útržek papyru popsaného z
obou stran úryvkem Janova evan-
gelia. Na základě typu papyru,
písma, úpravy textu je datován
přibližně do roku 130. Zachovaný
opis, pořízený pravděpodobně
méně než čtyřicet let od vzniku
originálu Janova evangelia, patří k
největším perlám starého světové-
ho písemnictví. 
Závěrem můžeme shrnout, že k
začátku třetího století, to znamená
více než sto let před konstantinov-
ským obratem, je možno sestavit z
dochovaných rukopisů většinu
knih Nového zákona, některá místa
jsou doložitelná dokonce pomocí
více různých velmi starých rukopi-
sů. Již tedy nejen věříme, ale proka-
zatelně víme, že texty našich sva-
tých Písem byly opisovány poctivě
a věrně a vznikly-li někdy odchyl-
ky, šlo o skutečnosti nepříliš pod-
statné a snadno rozpoznatelné.

Milada Kaďůrková
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Pohled do historie 
novozákonních spisů Koutek písmáka

Zpěvy a modlitby z Taizé

V dubnu a květnu jsme uveřejnili články o ekumenické komunitě z
Taizé. Bratři z Taizé novým způsobem oslovili a oslovují velmi
mnoho lidí. Jak to, že tito kontemplativně založení muži dokázali
zapůsobit především na mladé lidi celého světa? Snad nám odpoví
sám bratr Roger:
"zmrtvýchvstalý Kristus činí z lidského života slavnost, která nikdy
nekončí. Evangelium nese v sobě naději...". Pozvání k této vnitřní
radosti nás staví k zásadní osobní volbě tak, jak nás volá verš Nového
zákona Ř 10, 9 a 11: Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v
srdci, že Bůh ho vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Vždyť Písmo říká:
"Kdo v něho věří, jistě se nezklame." V Bohu je pramen naděje a
radosti. Bůh nás neustále hledá. Volá nás, abychom mu velmi prostě
dali svoji důvěru a postavili svůj osobní život na skále evangelia.
Život v této naději může proměňovat jednotlivce, naše sbory i církve.
Tento Koutek písmáka chce přispět k povzbuzení české tradice pís-
máctví, které bylo spojeno s naší reformací. Chce vést k hlubšímu roz-
jímání, přemýšlení, soustředění i uvažování. Nemá za cíl jen množ-
ství přečteného textu, ale chce přivádět ke společenství s živým
Bohem skrze modlitbu, modlitbu zpěvem i chvíli ticha. Již ztišení
před Boží přítomností je modlitbou.
Bratři připravují "Zpěvy a modlitby z Taizé". Mohou být použity jak
osobně, tak v menších či větších skupinkách. Písně – noty i slova chtě-
jí být pokornými služebníky Slova. Tyto krátké a snadno zapamato-
vatelné písně pronikají do největší hloubky, až se něco prolomí...
Proto se zpívají opakovaně třeba i 8x nebo 10x. Může se zpívat i něko-
lik písní za sebou. Chtěli bychom otiskovat vždy jednu píseň v kaž-
dém čísle ET-KJ.
Věříme, že tato pravidelná rubrika bude novou inspirací i novou
radostí a povzbuzením našich čtenářů. 

Píseň – Ježíši, přijď (Jésus le Christ)

Žalm 42, 1-6
Čtení: Ř 8,31-39, Mk 2,13-17
Píseň
Ticho
Chvály

Ježíši tichý a pokorný srdcem, tys přišel, abys zjevil Otcovu lásku všem
lidem.
Ježíši, neskutečná dobrotivosti, ty nám odpouštíš naše hříchy, zajatcům
vyhlašuješ volnost.
Ježíši, naše útočiště, tvé jho netlačí a tvé břemeno netíží.
Ježíši, poslaný od Otce, ty uzdravuješ naši slepotu.
Ježíši, chlebe živý, ty sytíš naše srdce svým slovem.
Ježíši, tys přišel, abys zapálil oheň lásky na zemi.
Vzkříšený Ježíši, ty nám dáváš účast na tvé radosti.
Ježíši, ty jsi cesta, pravda i život.

Otče náš

Modlitba
Ježíši, světlo našeho srdce, od svého zmrtvýchvstání k nám neustále při-
cházíš. Ať jsme kdekoliv, vždy na nás čekáš. Ty nám říkáš: Pojďte ke mně
všichni, kdo jste obtíženi břemeny, a najdete u mne odpočinek.

Zpěv

(Jésus le Christ – Music: J. Berthier, © Ateliers at Presses de Taizé 
notový záznam:
Rosa, hudební vydavatelství
Thákurova 3, 160 00 Praha 6
tel.: 224 310 259, mobil: 608 880 046
e-mail: info@rosamusic.cz
internetový obchod: www.gimel.cz)

Nejprve zkarikovat stávající kriti-
ku, pak vzbudit dojem, že jiná než
takto směšná není, a nakonec vy-
rukovat se svými objevnými po-
znatky. Touto metodou se dá ob-
hájit cokoli. Zdání objektivity dodá
špetka kritičnosti. Tak se dá Nero
představit jako nadějný umělec či
Goebbels jako milující otec rodiny.
J. A. Novák tímto způsobem učinil
v článku „Hříchy pátera Koniáše"
(Hospodářské noviny 17. 9.) z to-
hoto představitele násilné pobělo-
horské rekatolizace „mimořádně
obětavého člověka, který byl přís-
ný především sám na sebe".
Čtenář je jeho líčením přiveden až
k dojetí: „Koniáš byl od dětství
neduživý a slabý, trpěl častými
záchvaty, které mohly být epilep-
tického původu. Měl oboustran-
nou kýlu, těžký revmatismus, čas-
té bolesti hlavy… Zřejmě tedy spíš
neduživý chudák než ďábel v lid-
ské podobě." Kdo by si snad po-
hrával s myšlenkou, že je „Koniá-
šovo působení jen logickým
vyústěním dlouhodobého vymý-
vání mozků v tmářském (jezuit-
ském) řádu", ten zastává podle
Nováka „chybný pohled vyplý-
vající z jiráskovského přístupu k
historii".
Autor připustí, že „jezuitský řád
vznikl jako reakce na rozmáhající
se reformaci". Hned však dodá: „V
praxi však nešlo jen o potírání
nekatolíků, tím méně pak o primi-

tivní vybíjení jinověrců, jaké o sto-
letí dřív provozovali husité." O
jezuitských metodách taktně po-
mlčí. Připíše jim však generální
pardon konstatováním, že se jejich
uživatelé snažili „nahradit to, co
považovali za rozkladné, něčím
hodnotným". Nezdůvodňují dnes
pravicoví radikálové anebo anar-
chisté své metody stejným způso-
bem?
Pálení knih je vyhrazena samostat-
ná kapitola. Uvozuje ji nadpis:
„Vše ze svého platu." U čtenáře to
má bezesporu vyvolat dojem, že
Koniáš lidem zabavené knihy pro-
plácel. Kdo pokračuje v četbě, ten
ovšem zjistí, že nadpisek je odstři-
žen z jakési poznámky z roku
1727, v níž Koniáš uvádí, že při
blíže neurčené příležitosti nahra-
dil „dobrovolně odevzdané blud-
né knihy vybranými postilami a
modlitebními knížkami a krom
toho dalšími vhodnými knížkami
v ceně 14 rýnských a 48 krejcarů,
vše ze svého platu".
Óda na Koniáše pokračuje zobec-
ňujícím konstatováním, že „zaba-
vená díla nejen nahrazoval jiný-
mi", ale „také knihy psal". Kvalitu
jeho produkce autor nepokládá za
špičkovou. Zdůvodňuje to však
tím, že jejich „úroveň byla přizpů-
sobena myšlení prostých venkov-
ských věřících". Do závorky sice
vsunuje kritickou poznámku „ne-
lze se zbavit dojmu, že na víc

autor ani neměl", tu však okamži-
tě překrývá neprůstřelně mravo-
kárným: „O jeho poctivosti však
nemůže být pochyb."
Koniášův vlastní odhad, že za
svého života zlikvidoval 30 000
„závadných děl", Novák nepopírá.
K uvedené skutečnosti se ovšem
nevyjadřuje a okamžitě zaútočí
proti těm, kteří by se snad nad
tímto počínáním pozastavovali.
Jejich výhrady nejprve shrne do
tezí, že jim Koniášova postava
„splývá s inkvizicí, je symbolem
tmářství, fanatickým nepřítelem
literatury a předchůdcem nacistů
veřejně spalujících neněmecká
díla", aby vzápětí tyto teze rozbil
svrchovaným: „Nic není tak vzdá-
leno pravdě."
Nového časového zařazení se v
článku dostalo i Jiráskovu termínu
„temno". Novák shrnuje výsledek
svého bádání do věty: „Pokud
bylo v českých dějinách nějaké
období opravdového temna, pak
šlo především o husitské války,
kdy zastánci nového učení masově
vraždili nejen své odpůrce, ale i
bezbranné civilisty, z kvetoucí
země udělali trosky a přivedli ji do
izolace kulturní i ekonomické."
Autor jako by také nabýval dojmu,
že píše pro „prosté venkovany"
stejně jako jeho literární vzor.
Závěr článku je opět hrou na city:
„Antonín Koniáš byl zřejmě spíš

Píše jako Koniáš

Dokončení na str. 4



„Schillebeeckxovi jsem nic neřekl,"
opakoval teolog Karl Rahner tajem-
níkovi Kongregace pro nauku víry
Philippemu poté, co deník Le
Monde 24.9.1968 zveřejnil Vati-
kánem utajované informace o pro-
cesu proti Edwardu Schillebeeck-
xovi. Vatikánský hodnostář po
třech hodinách výslech ukončil a
Rahnerovi se omluvil.
Oproti publikaci Nepřestávám věřit
v živého Boha (blíže viz článek
Svědek navýsost lidského Boha,
ET-KJ 7/2010) zachycuje kniha roz-
hovorů Francesca Strazzariho s
vlámským římskokatolickým teolo-
gem Edwardem Schillebeeckxem
(12.11.1914 – 23.12.2009) s názvem
Jsem šťastný teolog, vydaná o dese-
tiletí dříve, podrobněji dobová vnit-
rocírkevní pnutí. Epizodu vylíče-
nou na s. 67-70 považuji za podnět-
nou dodnes i přes hranice konfesí.
Během řízení ohledně Schillebeeck-
xových vyjádření o sekularizaci
(zejména o lidské autonomii) byl

Karl Rahner jako obhájce podle
kanonického práva (latinsky: „rela-
tor pro auctore") pod hrozbou sank-
cí vázán mlčenlivostí. Nesměl nic
říci ani Schillebeeckxovi. Usoudil
ale, že obecné zásady přirozeného
práva mají přednost před ustanove-
ními práva církevního, vlámského
teologa informoval a zapůjčil mu
celý spis. Když věc po čase probub-
lala na stránky deníku Le Monde,
padlo podezření z indiskrece na
Rahnera. Při výslechu ve Vatikánu
se Rahner uchýlil v nouzi k tzv.
mentální výhradě, rezervaci (fran-
couzsky: „la restriction mentale"),
kdy se při rozhovoru dává slovům
odlišný význam, než jaký má druhá
strana zjevně na mysli. V rozporu
se skutečností tedy popřel, že by
Schillebeeckxe o zahájení řízení
informoval.
Porušil Rahner uvedeným počíná-
ním přikázání o „nepromluvení
proti bližnímu svému křivého svě-
dectví"? Mám za to, že v přikázání

je důraz především na slovech
„proti bližnímu svému". (Plně
odpovídat intenci přikázání může
též výklad: „Nepromluvíš proti
bližnímu svému ani svědectví
pravdivého.") V tomto smyslu
Rahner přikázání neporušil. Porušil
pouze jakousi obecnou zásadu
nikdy nelhat, kterou z Desatera
dovodil např. Masaryk. Ona masa-
rykovská zásada je však pouze jed-
nou z možných interpretací přiká-
zání. (Široká akceptace dané zásady
nezabránila žel tomu, aby Čes-
kobratrská církev evangelická
dávno před vznikem Blesku a TV
Nova fungovala jako rozsáhlá
„drbárna" …)

František Schilla

Odkaz:
Schillebeeckx, Edward: Je suis un
théologien heureux. Entretiens avec
Francesco Strazzari. Les Éditions
du Cerf Paris 1995 

Pro bližního svého!
VÝROČÍ SBORU

V neděli 24. října t.r. si sbor ČCE v
Pelhřimově-Strměchách připomene
při shromáždění s díkůčiněním v
9.30 h v tolerančním kostele ve Stmě-
chách 140. výročí zřízení samostatné-
ho farního sboru. Kázat bude b.
synodní senior Mgr. Joel Ruml. 

Srdečně zve staršovstvo sboru.
* * *

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ EXULANT ZVE
nejen své členy na pravidelnou konfe-
renci, která se bude letos konat ve
dnech 16. a 17. října 2010 ve sborovém
domě Bratrské jednoty baptistů ve Vi-
kýřovicích, Šumperská 272 (asi 120 m
od železniční zastávky Vikýřovice
směrem na Šumperk). Zahájení kon-
ference bude v sobotu 16. října v 10.00
h. Program bude zaměřen na 550.
výročí úmrtí Petra Chelčického. Před-
nášet bude prof. dr .ing. Jakub Trojan.
Večer bude věnován 85. výročí vzni-
ku exulantského vikýřovického sboru
BJB. Při nedělních bohoslužbách bude
kázat Mgr. Pavel Smetana.
V sobotu se v polední přestávce usku-
teční valná hromada občanského
sdružení; tentokrát je volební, bude
volen nový výbor i revizní komise.
Ubytování je možno zajistit na adrese:
stehlík.dobroslav(zavináč)spktree.cz 

* * *
FREDI WINKLER

V KOŠICÍCH, VE VAL. MEZIŘÍČÍ A V
PRAZE.

Fredi Winkler (60), renomovaný
průvodce Izraelem a biblickými
proroctvími Starého i Nového záko-
na, který žije se svou rodinou od
roku 1973 v Izraeli, přijede na něko-
lik dní do Evropy a navštíví Slo-
vensko i Českou republiku.
Od 24. do 26. 11. bude sloužit ve
sboru BJB v Košicích, 27. 11. ve
sboru ČCE ve Valašském Meziříčí a
večer 28. a 29. ve sboru BJB v Praze
na Jiřího náměstí.
Srdečně zvou pořádající sbory a
MOKJ Praha.
Náměty přednášek: situace v Izraeli
na pozadí biblických proroctví a
pohledy do Janovy Apokalypsy. 

* * *
SEMINÁŘ VERITAS

„Otázka unionismu a protireforma-
ce za tureckého ohrožení střední
Evropy", tak zní název přednášky,
kterou prosloví doc.PhDr. Václav
Huňáček, CSc. z Ústavu slavistic-
kých a východoevropských studií
na Filosofické fakultě UK. Bude to
na XXXII. semináři historické spo-
lečnosti VERITAS, který se bude
konat v sobotu 23. října 2010 v 10
hodin v sálku na faře ČCE v Par-
dubicích, Sladkovského 638. Fara je
6. dům za evangelickým kostelem.
Všichni zájemci jsou srdečně zváni.
Od nádraží jedou k ul. Sladkov-
ského trolejbusy č. 2 a 13 do stanice
Třída Míru (3.zastávka).

* * *
OCHRANOVSKÝ SBOR PRAHA PŘI ČCE
pořádá přednáškový cyklus: 

Teologická osobnost a 
Jednota bratrská. 

Jsou naplánovány tyto přednášky:
19. října J. Rokycana a Jednota bra-
trská, Dušan Coufal
2. listopad J. Calvin a Jednota bratr-
ská, M. Rejchrt
4. prosinec M. Luther a Jednota bra-
trská, M. Wernisch
25. leden 2011 F. Melanchton a Jed-
nota bratrská, J. Just
22. únor F. Schleiermacher a Jed-
nota bratrská, J. Kranát
22. březen K. Barth a Jednota bratr-
ská, J. Štefan
26. duben Yoder a Jednota bratrská,
J. Macek
První z této řady přednášek se
uskuteční v úterý 19. října 2010 od
19 hod. v Čajkovského ulici číslo 10
v II. žižkovském sboru ČCE.
Všichni jste srdečně zváni.
Staršovstvo ochranovského sboru

Praha

Bohoslužby
SENIORÁT PODĚBRADSKÝ

Českobratrská církev evangelická

BOŠÍN, Ne 9.30
Bošín č. 44, Křince, f T. Drobík

BRANDÝS NAD LABEM, Ne 9.30
Horova 1885, f J. Kašper

ČESKÝ BROD, Ne 9.30
Za Nemocnicí 1159, f M. Trgalová, f
J. Mamula

CHLEBY, Ne 8.30
Chleby č. 55, Bobnice, a V. Hurt

KOLÍN, Ne 9.00
Politických vězňů 560, f B. Matějka

KOVÁNEC, Ne a c 9.00
Kovánec č.14, Skalsko, f M. Šimek

KRAKOVANY V ČECHÁCH, Ne 10.00
Krakovany v Čechách č. 59, j Miro-
slav Německý, a J. Fér

KUTNÁ HORA, Ne 9.00
Jiřího z Poděbrad 308/4, f J. Fér

LIBENICE, Ne a c 10.30
Libenice č.69, a B. Matějka

LIBICE NAD CIDLINOU, Ne 8.30
Ke hradišti 12, f M. T. Zikmund

LYSÁ NAD LABEM, Ne 9.00
Nám. B. Hrozného 442/16, 
f E. Vejnar

MĚLNÍK, Ne 9.00
Krombholcova 548, f H.Pfannová

MLADÁ BOLESLAV, Ne 10.00
Husova 199/15 , f V.Hurt

MŠENO U MĚLNÍKA, Ne 9.00
Boleslavská 9, f M. Šimek

NERATOVICE - LIBIŠ, Ne 9.30
Školní 44/1, f M.Pfann

Nymburk, Ne 10.00
Smetanova 14/613, f K.Roskovcová

PEČKY, Ne 9.00
Husovo.nám.480, f B. Hájek

PODĚBRADY, Ne 9.45
Husova 141, f P.Dvořáček

PŘEDHRADÍ, Ne 9.00
Předhradí č.36, Pňov, f H.Junová

VELENICE, Ne 8.30
Velenice č. 34, Dymokury, a P. Dvo-
řáček

VELIM, Ne 10.00
Sokolská 26, a B. Matějka

ZRUČ NAD SÁZAVOU, Ne a c e 9.00
Zahradní 189, a J. Fér
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nešťastný než v pravém slova
smyslu zlý. Pokud někoho nená-
viděl, tak nejvíc sám sebe." Násle-
duje výčet způsobů, „jak se tre-
stal". Bylo by zajímavé udělat na
základě uvedených projevů Ko-
niášovu psychiatrickou diagnózu.
Autor jeho projevy nazývá „exal-
tovanou horlivostí" a „nekompro-
misní věrností". Pro vyhledávání
tajných evangelíků a jejich předá-
vání světským soudům k potrestá-
ní zas užívá eufemismu „misijní
činnost".
Šaškovskou čepici svému článku J.
A. Novák definitivně nasazuje

větou: „Zdá se, že v jeho stopách
opravdu zůstávaly zástupy upřím-
ných konvertitů." 
V Lysé nad Labem bylo v roce
1747 v důsledku Koniášovy „mi-
sijní činnosti" zabaveno devate-
náct knih a osm lidí bylo odsouze-
no k obecní práci v okovech a pou-
tech. Součástí trestu bylo i veřejné
vyznání katolické víry. Všichni
tito „konvertité" se – pokud se to-
ho dožili – po vyhlášení toleranč-
ního patentu přihlásili i se svými
rodinami ke zde vzniklému evan-
gelickému sboru.

Emanuel Vejnar

Píše jako Koniáš

(Ze vzpomínek E.Schillebeeckxe)

Prosíme, abyste využili tuto příležitost, kterou jsme při-
pravili pro své členy, přátele, ale i další zájemce:

Srdečně zveme na přednášku, kterou pořádá v rámci
svého sjezdu

Kostnická jednota  
- Sdružení evangelických křesťanů, o.s.

ve spolupráci se sborem Církve bratrské 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 podněty

přednáší
ThLic. Mgr. Karel Sládek Th.D.,

Katolická teologická fakulta UK Praha,
Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové

Biblickým úvodem poslouží Mgr. Pavel Smetana
emeritní synodní senior ČCE.

V rámci programu zahraje 
houslový virtuos 

Alexander Shonert 

Srdečně vás všechny zveme!!

Oslava 
Dne reformace 

v Trutnově
Sbor Českobratrské církve evan-
gelické v Trutnově (Úpická 163,
541 01 Trutnov) zve všechny na 

neděli 24. října 2010 

k oslavě Dne reformace. 

Dopolední bohoslužby s večeří
Páně od 10.00 h budou konány
společně s Církví bratrskou a
Církví československou husit-
skou. 
Odpoledne od 14.30 h proběhne
koncert, při kterém zazpívá pě-
vecký sbor "Naši pěvci" pod ve-
dením Lydie Härtelové za dopro-
vodu Lucie Novákové na varha-
ny.
Hosté, kteří by chtěli přijet již
dopoledne, nechť se předem
ohlásí na faře v Trutnově - tel. č.
499 815 650 nebo 603 966 067, aby
s nimi mohlo být počítáno k
obědu.

NOEMI
WWW.NOEMKA.COM

* Seznamka pro křesťany
* Pobyty pro nezadané

Přihlášeno přes 2000 osob
z ČR a Slovenska.

Zaslání bližších 
info/přihlášky:
Tel/SMS: +420 777222877
info@noemka.com

Noemi, Na Mušce 1124,
53401 Holice, ČR

č. 7

Dokončení ze str 3

UPŘESNĚNÍ REDAKCE
Autorem seriálu Tradice doby pobělo-
horské je historická společnost VERI-
TAS a br. Milan Soukup uvedený pod
článkem je jejím členem.


