
NEBESKÁ OLYMPIÁDA
1 K 9,24-27

Za pár týdnů začnou zimní olympij-
ské hry. Pro sportovce vyvrcholení
čtyřletého období příprav. Čtyři
roky tvrdě trénovali, podrobili celý
svůj život tomu, aby získali olympij-
skou medaili. Vzhledem k tomu, že
naše země zatím získala jen čtyři
zlaté medaile ze ZOH, mají jejich
držitelé zajištěnu - novináři by na-
psali věčnou - slávu v ČR. Apoštol
Pavel říká, že je to jen pomíjitelný
věnec. Přesto jsou lidé ochotni nutit
ke kázni své tělo opravdu na každý
den. My usilujeme o nepomíjitelnou
cenu. Náš tréninkový cyklus není
čtyřletý a cíl není ve Vancouveru.
Pavel takto mluví o celém našem
životě a cílovým městem je pak No-
vý Jeruzalém. Může to tedy být
docela dlouhé závodní období. O to
víc odhodlání a nasazení potřebuje-
me k dosažení cíle. Navíc nejde o to

porazit ostatní. Především kázníme
sami sebe, abychom mohli vítězit
nad svými slabostmi i nad překáž-
kami zlého a nenechali se odradit od
naplnění Boží vůle pro náš život.
Jedině tak můžeme získat nepomíje-
jící věnec - nebeskou cenu, jíž je po-
volání v Kristu Ježíši (Fp 3,14).
Neúspěšní olympionici mají za čtyři
roky další šanci. My máme jen jednu
šanci, jeden celý život. Díky Boží
milosti však nejsme na závod sami.
Máme to nejlepší zázemí, jaké je
možné - vztah s Bohem v Pánu Ježí-
ši Kristu a přítomnost Ducha svaté-
ho. Kéž je nám Bůh milostiv a dá
nám odhodlání a sebekázeň, aby v
naší zemi nebeských zlatých medai-
listů bylo více než těch českých na
ZOH.

Pavel Plchot
kazatel CB, Praha 1, Soukenická

Evangelický
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Poselství k neděli Septuagesimae

První březnový pátek (letos připadá
na 5. března) už tradičně řada církví
slaví jako ekumenické setkání Světo-
vého dne modliteb. Připojí se tak ke
křesťanům z více než 170 zemí světa,
kteří se při společných bohosluž-
bách budou modlit za problémy ze-
mě, která připravila liturgii. A nejen
modlit - sbírka, kterou při této příle-
žitosti vykonají, aspoň částečně po-
může problémy řešit. Společná celo-
republiková sbírka má vyjádřit po-
slání Světového dne modliteb: po-
znávat - modlit se – konat (pomá-
hat).
Z loňské sbírky, konané v roce pro-
gramu SDM z Papuy Nové Guineje,
tak naši křesťané podpořili částkou
50000 Kč římskokatolický projekt
Papežských misijních děl v České
republice pro Papuu Novou Gui-
neu, a to vybudování dvojtřídy pro
170 dětí v Yombe v diecézi Kundia-
wa. Kromě toho ještě podpořili část-
kou 15000 Kč projekt Orionu v Rych-
nově nad Kněžnou (pomoc handica-
povaným  dětem) a částkou 10000
Kč azylové zařízení v České Lípě
(zakoupení pračky). 
Letos bychom se měli seznámit s
problémy obyvatel Kamerunu. Ka-
merunská republika se rozkládá ve
střední Africe nad rovníkem. Její
pobřeží, omývané Atlantickým oce-
ánem, měří 402 km. Na západě hra-
ničí s Nigérií a na jihu s Kongem.
Rozlohou 475 440 čtverečních kilo-
metrů ji můžeme srovnávat s Pa-
puou Novou Guineou nebo s Kali-
fornií. Hlavní město Ya-oundé má
1,1 milionu obyvatel. Nejdůležitěj-
ším hospodářským střediskem je
dřívější hlavní město Douala. Jih
vyplňuje pobřežní nížina, ve vnitro-
zemí je hustý tropický prales, který
přechází v savanu a step. Středem
Kamerunu se táhne Adamawský

masiv. K nejaktivnějším sopkám v
západní Africe patří vulkán Kame-
runská hora, vysoká přes 4000 m. 
Zemi pro Evropany objevil v roce
1472 portugalský mořeplavec Fer-
nando Po. Když připlul do Guinej-
ského zálivu a zakotvil při ústí řeky
Wouri, našel v ní takové množství
krabů, že ji přejmenoval na Krabí
řeku, portugalsky Rio dos Cameros.
Podle ní dostala později celá země
název Kamerun.
Počet obyvatel se v roce 2006 odha-
doval na 17,3 milionu. V Kamerunu
je vysoká porodnost, ale i velká dět-
ská úmrtnost. V úrovni obyvatel exi-
stují velké kontrasty. K nejstarším
obyvatelům země patří Bakobové,

nazývaní též Pygmejové. Obývají
pralesy a živí se sběrem lesních
plodů a lovem. Provozují směnný
obchod, nabízejí ulovenou zvěř za
zboží a na peníze nejsou zvyklí. V
ostatních částech země převažuje
zemědělství a drobné podnikání.
Více než 60 % obyvatel Kamerunu je
mladší než 25 let. Školní docházka je
povinná do 11 let. Na středních ško-
lách se platí vysoké školné, a proto
většina dětí dál nestuduje. První
univerzita byla založena v roce 1962
a od roku 1998 má Kamerun 6 stát-
ních a 5 soukromých univerzit. Ke
křesťanství se hlásí 60 % obyvatel, k
islámu 20 % a zbytek připadá na

Tou téměř dvousetletou otázkou se zabývá ve svém nedávném
obsažném traktátu studijní středisko "Cristianisme y Justícia"
Jezuitského řádu v Katalánsku. Je to jedna z těch nesporně
velmi seriózních církevních institucí, která se záměrně a opako-
vaně vrací ke "světským" otázkám současné společnosti, protože
v nich vidí měřítko a zrcadlo smysluplné víry a duchovních
postojů, a své závěry pak šíří v obrovském pro nás nákladu po
celém světě. 
Traktát až ohnivě odmítá současnou strukturu vlastnických po-
měrů a vztahů v současném světě, a kriticky pak probírá historii
sporů, hlavních myšlenkových proudů a protichůdných názorů
na jejich oprávněnost. Závěr je jednoznačný: ano, násilně získa-
né a k násilí využívané vlastnictví je krádež. 
Přesvědčivost dílu ovšem ubírá skutečnost, že autor, podroben
závazným postojům Římskokatolické církve, zná souhlasné i
když jistě kritizovatelné levicové názory pouze nepřímo (zde z
citátu P. J. Proudhona r. 1840!), přičemž Marx je mu zřejmě zcela
neznám. A rovněž i smysluplnost studie končí závěrem aprior-
ně daným: autor, tak jak je k tomu veden sociálním učením své
církve, se vyhýbá jakýmkoli věcným řešením. Neboť to, co "JE",
je od Boha, a tedy ve vyšším nám nedostupném chápání aprior-
ně dobré. A na nás jedině zbývá, abychom toto dobré pouze
vylepšovali. 
Takže (dovozuji pochopitelně že ironicky) i německé koncent-
rační tábory měly vlastně zůstat zachovány, vězni ponecháni,
dozorci neubližováni,- a vše pak naplňováno a kultivováno li-
turgií, zbožností, oddanou poslušností a láskou.
Přes tuto mou výtku jde o téma významné ... zajímavé ... poctivě
a zaujatě zpracované ... na naše české poměry odvážné. 
Text lze nalézt i stáhnout v angličtině, španělštině a katalánšti-
ně na "www.fespinal.com". 
Existuje však i slušný český převod.

Ilja Herold, 
iherold@upcmail.cz

Je vlastnictví krádež?

Světový den modliteb 2010

ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

V zasněženém kostele U Martina ve
Zdi se v rámci pravidelných večer-
ních bohoslužeb uskutečnilo v nedě-
li 17. ledna 2010 zcela zvláštní a
dvojnásobně slavnostní bohoslužeb-
né shromáždění. Ve vrcholných or-
gánech Pražského seniorátu ČCE a
právě tak v místním seniorátním
odboru mládeže došlo k podstat-
ným změnám a dříve zvolené výbo-
ry byly uváděny do svého úřadu.
Pečlivě připravený program se sviž-
ně odvíjel kupředu, prokládán spo-
lečným zpěvem, střídavě doprová-
zený varhanami a hrou na kytary,
flétny a buben, s pravidelným čte-
ním z Písma a modlitbami.
Po promluvě uvedl synodní senior
Joel Ruml spolu se synodní kurátor-
kou Liou Valkovou do úřadu Senio-
rátní výbor pražského seniorátu,
kterému popřáli i přítomní duchov-

ní Českobratrské církve evangelické.
Po kázání Romana Mazura, nového
seniora, na téma „Děti, mládenci a
otcové víry (1 J 2,12-14), byli uvede-
ni do svých funkcí členy seniorát-
ního výboru Danielem Hellerem a
Daliborem Titěrou noví členové
pražského seniorátního odboru
mládeže a jejich náhradníci (celkem
12 bratří a sester), kteří zastupují
několik sborů pražského seniorátu.
V závěru této slavnostní události
byla příležitost pro pozdravy a
přání několika řečníků – první byla
ses. Lydie Mamulová, odstupující
seniorka.
Celé shromáždění bylo sice slav-
nostní, ale nikoliv úzkostlivě váž-
né, naopak v něm převládala uvol-
něná, srdečná, i místy veselá at-
mosféra.

Bohumil Kejř

AKTUALITA

Z instalace nového seniorátního výboru pražského seniorátu Českobratrské
církve evangelické. Na fotografii Bohumila Kejře: pražský senior Roman Mazur
a synodní senior Joel Ruml.

Instalace v pražském seniorátu

Dokončení na str. 3
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ZALOŽENÍ TŘÍ NOVÝCH SBORŮ CÍRKVE BRATRSKÉ K 1. 1. 2010
Rada Církve bratrské sděluje, že k 1. lednu 2010 vznikají tři nové sbory
Církve bratrské. V Ostravě vzniká druhý sbor osamostatněním dosa-
vadní kazatelské stanice v Ostravě – Porubě. Během posledních let prá-
ce této stanice ostravského sboru začalo fungovat staršovstvo, v jehož
čele slouží ordinovaný kazatel Petr Polách. Sbor prokázal schopnost
samostatné duchovní služby a vytvořil také ekonomické předpoklady
pro své samostatné fungování.
Druhým novým sborem je společenství v Říčanech, dosavadní kazatel-
ská stanice Sboru CB v Praze 2 – Vinohradech. V tomto sboru již v uply-
nulých deseti letech probíhala intenzivní misijní práce, která si získala
přízeň v městské komunitě. V posledních letech vedl tuto rozvíjející se
práci kazatel Daniel Kvasnička. V současné době se podařilo splnit pod-
mínky pro existenci nového sboru a vinohradský sbor propustil spole-
čenství v Říčanech do samostatné duchovní služby.
Třetím sborem je nově se formující korejské společenství v Praze. Jeho
iniciátorem a kazatelem je Moonkey Choi, který byl vyslán sesterskou
církví z Jižní Koreje, aby sloužil Korejcům žijícím v Praze a v okolí. Je
potěšitelné, že korejské společenství nechce v cizí kultuře působit jako
naprosto nový útvar, ale chce spolupracovat společně se stávající českou
církví.
Novým sborům přejeme dobrý začátek samostatné služby, další růst k
naplnění misijního poslání Kristovy církve a přínos pro společnost, ve
které žijí a působí.

6 MISIJNÍCH ORGANIZACÍ V ČR PŘIPRAVUJE MISIJNÍ VÍKEND 2010
Již podruhé se letos 6. února v Praze a 6. března v Českém Těšíně bude
konat Misijní víkend - společná iniciativa 6 misijních organizací působí-
cích v ČR, která chce pro křesťany a sbory se zájmem o misii vytvořit
prostor, kde mohou získat informace, radu, povzbuzení i inspiraci, aby
se zapojili do celosvětové misie.
Letošní druhý ročník má téma "Převezmi štafetu Moravských bratří".
Hlavním řečníkem konference bude Jan Schlegel. Tento německý foto-
graf se nadchl pro vizi obnovit dědictví Moravských bratří a přímo v
německém Ochranově založil pobočku YWAM (Mládeže s posláním),
která se rychle stala jednou z nejdynamičtějších v Evropě a dnes vysílá
misionáře do mnoha zemí světa. Jan sám pracoval v zemích jako je např.
Afghánistán, Indie, Pákistán, Čína, Nepál, Etiopie, Mali, Thajsko...
Chvály povedou v Praze skupina Oáza a v Českém Těšíně skupina Do
nebe volající.
Po „misijním obědě" nabídnou odpolední semináře příběh o historii
Ochranovských bratří, Martina Šambazová bude vyprávět o své misii
ve Střední Asii i v ČR a nakonec si účastníci konference budou moci
zvolit mezi semináři s následujícími tématy: „Jak poznám, že jsem to já",
„Na misii s rodinou" a „Použij svoji profesi v misii". Připraven je i celo-
denní program pro děti od 4 do 14 let.
Srdečně zveme všechny křesťany, kdo mají zájem o misii, ať už se chy-
stají sami vyjet, nebo se modlit za národy či podporovat misionáře.
Misijní víkend je příležitostí k rozhovorům i naslouchání. Další infor-
mace naleznete na www.misijnivikend.cz .

ZEMŘEL KARDINÁL CAHAL BRENDAN DALY, AKADEMICKÝ PROFESOR A PRA-
COVNÍK NA POLI EKUMENISMU A MEZINÁBOŽENSKÉHO DIALOGU
1. ledna 2010 zemřel ve věku 93 let v Dublinu akademický profesor, pra-
covník na poli ekumenismu a mezináboženského dialogu, emeritní arci-
biskup Armaghu kardinál Cahal Brendan Daly, informuje zpráva tisko-
vé kanceláře Konferencie biskupov Slovenska www.tkkbs.sk.
Kardinál Daly se narodil 1. října 1917 v Loughguile v Severním Irsku
jako třetí ze šesti dětí v rodině venkovského učitele. Studoval humanit-
ní vědy na univerzitě v Belfastu, posléze vstoupil do St Patrick’s College
(Seminář svatého Patrika) v Maynoothu a kněžského svěcení dosáhl 22.
července 1941. V průběhu II. vatikánského koncilu (1963 – 1965) půso-
bil jako teologický expert a poradce biskupů Philbina a Conwaye.V roce
1963 se stal profesorem scholastické teologie na univerzitě v Belfastu a
akademické dráze se věnoval třicet let. 17. října 1982 nastoupil do úřadu
jako 30. biskup v diecézi Down a Connor s heslem „Iesus Christus heri
et hodie", 6. listopadu 1990 byl inaugurován jako arcibiskup Armaghu,
čímž se stal čelným představitelem římskokatolické církve v Irsku. Z
tohoto úřadu pak odstoupil ze zdravotních důvodů 1. října 1996.
Hlavní snahou kardinála Dalyho bylo vyřešení bolestivých problémů
Irska a vytváření dobrých mezilidských, mezicírkevních i mezinábo-
ženských vztahů. Biskupskou službu označoval jako „službu smiřová-
ní". Jeho podřízení oceňovali jeho disponibilitu a lidské jednání, pří-
značná pro něj byla i otevřenost, se kterou vystoupil v televizní show
„The Late Late Show" v dílu věnovaném pedofilii.
V roce 2001 věnoval celý soubor svých spisů knihovně Linen Hall Library
v Belfastu a při té příležitosti prohlásil: „Svatý Pavel psal o tom, že máme
říkat pravdu v lásce, a to by měl křesťanský pastýř stále dělat. Jestli jsem s
tímhle krédem selhal nebo uspěl, to musí posoudit jiní, ne já."

www.krestandnes.cz, autor: Kamil Sedláček

2. EKUMENICKÝ KIRCHENTAG PROBĚHNE OD 12. DO 16. KVĚTNA V MNICHOVĚ
Ve dnech 12. až 16. května 2010 proběhne pod heslem „Abyste všichni
měli naději" v bavorském Mnichově 2. Ekumenický Kirchentag. Infor-
maci přinesly internetové stránky Ekumenické rady církví v České
republice www.ekumenickarada.cz, kde je možno také stáhnout při-
hlášku k účasti na této akci.

Zpracovala Zuzana Dvořáková
Ekumenická rada církví, zdvorakova79@gmail.com

Od Štědrého dne se situace mezi Iz-
raelem a Palestinskou autonomií
(PA) zhoršila. Obě strany utrpěly v
posledních dvou týdnech roku 2009
ztráty na životech. Nikdo zatím
nedokáže předpovědět, kam pove-
de současné napětí, útoky a šarvát-
ky. Všechno to začalo... – a to je
právě ten problém. Kde hledat počá-
tek vývoje, který vedl k současnému
stavu?
Na Boží hod a na Štěpána informo-
vala německá tisková agentura
Deutsche Welle pouze o násilnos-
tech v Pákistánu, Íránu, Afghánis-
tánu, Jemenu a Iráku, při kterých za-
hynulo nejméně 112 lidí. Všechno,
co jste se mohli dozvědět o Blízkém
východě, se týkalo vánočních svátků
v Betlémě a mírové výzvy latinské-
ho patriarchy Fuarda Twala, který
podle Deutsche Welle vyhlásil, že
„pokoj a nenásilí by měly nastoupit
na místo války a násilí". Až 26. pro-
since Deutsche Welle projevila obno-
vený zájem o dění ve Svaté zemi ti-
tulkem „Izraelská armáda zabila
šest Palestinců". 
Na Štěpána ráno došla Deutsche
Welle k závěru, že „armáda zřejmě
odpověděla na čtvrteční útok, při
němž militantní Palestinci zabili
Izraelce na Západním břehu Jordá-
nu". Do večera už citovala pouze
palestinského prezidenta Abbáse,
který si stěžoval na „prudké vypuk-
nutí násilí" a obvinil Izrael z „úmysl-
ného zvyšování napětí". 
Rozhodující zlom v izraelsko-pales-
tinských vztazích však nastal už na
Štědrý den, kdy byl poblíž osady
Šavei Šomron v Samaří zákeřně za-
střelen rabín Meir Abšalom Chaj. Na
čtyřicetiletého otce sedmi dětí, který
byl ve svém autě na cestě z Einav
domů do Šavei Šomron, zaútočila
posádka protijedoucího auta. Podle
izraelských sdělovacích prostředků
to byla první oběť teroristického
útoku na Západním břehu po sedmi
měsících. K útoku se přihlásila Bri-

gáda mučedníků al-Aksa, militantní
křídlo hnutí Fatah, které vede pales-
tinský prezident Mahmud Abbás.
Orgány Palestinské autonomie v pá-
tek poté uvěznily 120 Palestinců, ale
nepodařilo se jim najít skutečné
vrahy rabína. Proto v noci na sobotu
izraelská armáda a tajná služba
samy začaly zatýkat vedoucí před-
stavitele Brigády al-Aksa, patřící k
Fatahu. Protože se Raed Surkadši,
Assan Abu Šarach a Annan Zubach
nevzdali, byli zastřeleni. 
Dva z těchto tří mužů ve věku mezi
35 a 40 lety už byli dříve v izrael-
ském vězení a podíleli se na několi-
ka teroristických útocích. Surkadši
byl z izraelského vězení propuštěn
až v únoru 2009. Bratr Abu Šaracha,
Naif, byl zabit izraelskými jednotka-
mi v roce 2004, když vedl nechvalně
známé „Tanzim". Zubach byl na iz-
realském seznamu hledaných osob,
ale byla mu udělena amnestie na
základě jeho slibu, že se zdrží použí-
vání násilí. Předpokládá se, že čtvrtý
podezřelý se sám vydal do rukou
Palestinské autonomie dříve, než
mohl být dopaden Izraelci.
Úřady palestinského prezidenta a
premiéra odsoudily „zločin izrael-
ských okupačních sil v Nablusu a na
přechodu z Bet Chanun". Preziden-
tův mluvčí Nabil Abu Rudeina obvi-
nil Izrael, že se „vrací k politice své-
volných vražd" a tím „ničí bezpeč-
nost a stabilitu palestinského lidu", a
požadoval intervenci Rady bezpeč-
nosti OSN.
Mluvčí izraelské armády hrdě pre-
zentoval obrázky zbraní zabave-
ných v domě Annana Zubacha bě-
hem razie. O den později zveřejnil
výsledek balistické expertizy, který
potvrdil, že tyto automatické zbraně
byly skutečně použity při vraždě
rabína Chaje. 
Bývalý šéf izraelské vnitřní tajné
služby Šabak a současný představi-
tel strany Kadima, Avi Dichter, v
rozhovoru pro rozhlas naznačil, že

palestinské bezpečnostní složky
podnikaly tvrdé a vytrvalé zákroky
proti Hamásu, ale byly velmi shoví-
vavé vůči teroristům z Fatahu. Obvi-
nil Palestince, že po zadržení čtvrté-
ho podezřelého měli o vrazích rabí-
na k dispozici dostatek informací,
aby je mohli zatknout.
V Izraeli se spekuluje o tom, proč tři
„podstatně zralejší" muži provedli
tento útok sami – a proč to udělali
tak brzo po propuštění z izraelské
vazby. Zkoumá se možné napojení
na libanonský Hizballáh. Izraelské
tajné služby všechna obvinění odmí-
tají; je však nápadné, že nikdo z po-
dezřelých nebyl zajat živý. Premiér
Netanjahu před vládou prohlásil:
„Naše strategie proti terorismu je
jasná. Budeme nadále ostře reagovat
na každý útok na izraelské občany a
na každé raketové ostřelování izra-
elského území." 
Možná mělo zpravodajství o rostou-
cím napětí v izraelsko-palestinských
vztazích začít u nějakých ještě dří-
vějších událostí. Třeba u cestovních
povolení, které na Vánoce izraelská
vláda vydala Palestincům. Nebo u
zrušení uzavření silnic na Západním
břehu, a to už před Vánocemi, pre-
miérem Netanjahu, aby Palestinci
měli větší svobodu pohybu. Konec-
konců, vůdce Regionální rady pro
Samaří, Geršon Mesika, vidí odstra-
nění uzávěr mezi Nablusem a
Tulkar-mem dva týdny předtím jako
příčinu, proč musel rabi Chaj zemřít.
Je jasné, že na přelomu roku musí
Stát Izrael čelit velkým potížím, kte-
ré možná nejsou pro veřejnost obec-
ně pochopitelné. Netanjahu jasně
tvrdě pracuje na rozšíření vlády, což
obhajuje takto: „Stát Izrael stojí před
velkými úkoly v oblasti bezpečnosti
i politiky. Proto doufám, že strana
Kadima přijme můj požadavek." 

© Johannes Gerloff, 
Křesťanský mediální svaz KEP

přeložil – ms –
www.israelnetz.com

Z církví doma i ve světě Neklidná nesvatá noc

Meraná časom je minulosť ne-
predstaviteľne dlhá, dlhšia ako
ľudská pamäť. Prítomnosť je krát-
ka, úniková. A budúcnosť je tiež
dlhšia ako naša predstava.
Pre nás stvorencov je čas jedným
z predmetov stvorenia a má svoj
počiatok i koniec. Pre Stvoriteľa
však je čas len nepatrnou časťou
nekonečnej večnosti.
Merané aj mierou priestorovou
sú minulosť, prítomnosť a budúc-
nosť len časťou nekonečného ves-
míru. Tam, kde sa makrokozmos
dotýka mikrokozmu, stojíme my
a s prirodzenými zmyslami a ľud-
skou predstavou vystihujeme len
maličkú časť vesmíru. V čase a
priestore stojíme my opustení a
nemohúci, možno povedať strate-
ní, keby nás Večný a Nekonečný
nebol vyhľadal, keď sme ho opus-
tili v nedôvere a neposlušnosti.
Riešiť svoj postoj k minulosti, prí-
tomnosti a budúcnosti si môžeme
len za pomoci svetla Slova, skrze
ktoré všetky veci boli urobené.
Je veľa ľudí, čo si minulosť ne-
chcú pripomínat, lebo majú pek-
ného málo, na čo by spomínali, a
zo svojho spoločenského a rodin-
ného alba by si najradšej vytrhali
väčšinu vlepených obrázkov. Prí-

čina zamietavého postoja k minu-
losti tkvie v nedostatku vďačnos-
ti, lebo hriechy minulosti neboli
im doposiaľ odpustené a nepri-
púšťajú si vedomie, že v knihe
života sa vedú o dobrom i zlom
pravdivé záznamy a že nič, čo
bolo vykonané, sa nestratí pri po-
slednom rátaní. Dejiny minulosti
sú predsa "magister vitae", keď
sú pravdivé a keď si v nich pripo-
míname svedkov viery a predov-
šetkým skutky Božích činov spá-
sy, následkom čoho je nám daná
možnosť prijímať úžitok príkla-
du, povzbudenia a podieľať sa aj
s druhými na bohatstve minu-
losti.
Prítomnosť je krátka, okamžite
prechádza v nenávratnú minu-
losť. A predsa je pre človeka
najdôležitejšia: možno v nej za-
tvrdiť svoje srdce, ale aj dosiah-
nuť oslobodenia z otroctva hrie-
cha, prijať milosť odpustenia a
prejsť do nového života. Takto sa
stáva prítomnosť križovatkou pre
rozhodnutie voľby úzkej a širokej
cesty. Využitím či nevyužitím
krátkej prítomnosti rozhodujeme
o svojej minulosti a budúcnosti
(Žd 3,7).
Budúcnosť má býť zakotvená v

nádeji. Je buď večné nešťastie,
alebo večné šťastie trávené v Bo-
žej blízkosti. Tretia možnosť nie je
daná. 
O večnom domove vieme málo v
podrobnostiach, ale istota večnej
záchrany nás prenesie aj údolím
časnej smrti, lebo víťazný zachrán-
ca Ježiš Kristus je ten istý včera i
dnes i na veky (Žd 13,8).
Pekné svetlo vrhá na trojakú
stránku nášho predmetu aj troji-
na pojmov vzájomne sa prenika-
júcich: viery, lásky a nádeje. Viera
upretá na Kristov kríž zakrýva a
zmýva minulosť. Láska v srdci
ako ozvena lásky Božej plní bla-
hom prítomnosť. A nádej kotví v
istote šťastnej budúcnosti.
Neostáva nám nič iné, ako dô-
sledne a zodpovedne využiť prí-
tomnosť šťastným uchopením
lásky Božej v Pánu Ježiši, pre-
viesť bez strachu zúčtovanie so
svojou minulosťou, na ktorú po-
tom budeme vďačne spomínat a
pod obdržaným práporom náde-
je šťastne budeme kráčať k cielu,
bežať "za odmenu nebeského po-
volania Božieho v Kristu Ježiši"
(Fp 3,14).

Ján Valach st.

Nejnovější vyostření izraelsko-palestinských vztahů

Minulosť, prítomnosť, budúcnosť



původní náboženství. U křesťanů
převažují římští katolíci, následuje 11
denominací protestantských církví.
Hlavním zdrojem obživy pro 70 %
kamerunského obyvatelstva je ze-
mědělství (pěstuje se káva, tabák,
kaučuk, banány, vzácné dřeviny).
Vyváží se hlavně ropa, nerostné su-
roviny a zemědělské produkty.
O Kamerunu se říká, že je miniatu-
rou Afriky, a proto je turisticky vel-
mi atraktivní. Jsou tu deštné pralesy,
kde sídlí vzácné druhy ptáků a gori-
ly, savany, stepi, nejvyšší hory v
západní a střední Africe, vodopády,
kráterová jezera a přírodní pláže s
barevným pískem.
V roce 1884 byl Kamerun vyhlášen
německou kolonií. Po první světové
válce byla země Němcům odňata a
svěřena do poručenské správy Spo-
lečnosti národů. Převážná část při-
padla Francouzům, menší část Bri-
tům. Pak probíhalo postupné osa-
mostatňování, až v roce 1984 vznik-
la  Kamerunská republika s demo-
kratickým politickým zřízením v
čele s prezidentem. Dělí se na 10
provincií. Politický vývoj Kameru-
nu se vyznačuje značnou stabilitou
na rozdíl od mnoha jiných afrických
zemí, kde se rychle střídají vládní
režimy. 
O zdraví obyvatelstva pečuje vláda
prostřednictvím ministerstva zdra-
votnictví, které se sice snaží podpo-
rovat různé programy proti epide-
miím, ale v praxi je situace značně
nepříznivá. Hygienické podmínky
(kvalita pitné vody, infikovaný
hmyz apod.) způsobují vysokou
úmrtnost, zvláště dětí. Zákony týka-
jící se zaměstnávání dětí se nedodr-
žují a země se potýká i s problémem
dětské prostituce.
Kamerun se v roce 1983 připojil k
zemím, které podepsaly Úmluvu
Spojených národů proti diskrimina-
ci žen. Postavení kamerunských žen
je však dáno patriarchálními tradi-
cemi, takže jejich diskriminace je

stále častá. Existuje ještě i polyga-
mie. Kamerunské ženy pracují pře-
vážně v zemědělství. Na venkově
obdělává každá žena svůj kousek
pole (maniok, yamy, kukuřice, araší-
dy, zelenina, koření). Živí z toho své
děti a manžela. Ona rozhoduje, co se
zaseje, a přebytky může prodat a
získat sůl, mýdlo nebo konzervy,
které vyměňuje dál. Muž pěstuje
kakao nebo kávu na prodej. Platí
daně a školné, učebnice, léky a látky
na šaty, věci pro slavnosti. Často
však výtěžek utratí za palmové víno
nebo pivo a jen on rozhoduje, zda si
raději koupí moped, rádio nebo
další ženu. Žena proto musí mít
vždy finanční rezervu na jídlo, pro-
tože tuto starost z ní nikdo nesejme.  
Pro zajištění práv žen se přesto udě-
lalo mnoho. V roce 1970 až 1984 se
stala  ministryní pro sociální záleži-
tosti žena, paní Delphine Tsanga, a
některé ženy nyní pracují v policii, v
armádě, v úřadech, jako novinářky,
lékařky, učitelky i advokátky. Kame-
runské ženy se účastní všech církev-
ních aktivit, a to víc než muži. 40 %
děvčat dokončí 1. stupeň, 16,5 % do-
stane závěrečné vysvědčení a 0,5 %
udělá maturitu. Školní rok má 3 tri-
mestry (podle francouzského škol-
ství), na konci roku jsou závěrečné
zkoušky. Známky jsou od 0 do 20
(nejlepší), sleduje se průměr na žá-
ka, třídu a školu. Každý sleduje, na
jakém místě se umisťuje, není to
šprtství, ale nutnost v konkurenč-
ním prostředí. Na 1. stupni je 50 - 80
dětí ve třídě, v poslední třídě střed-
ní školy 15 - 20. Na vysokou školu
jsou přijímací zkoušky. Čím je žák
starší (tzn. že opakoval některé
třídy), má menší šanci být přijat. Pro
Kameruňany je důležité, z jakého
národa kdo pochází, tam jsou jeho
kořeny a tradice. Platí to i pro lidi, co
už dlouho bydlí ve městě, pořád se
řídí svými rodovými pravidly. Je to
nezanedbatelná identifikace (čemuž
my nerozumíme). Když je předseda
vlády muslim, je jeho zástupce křes-

ťan a naopak.
Zatímco v Evropě klesá porodnost
(např. v Německu 40 % rodin nemá
žádné dítě a průměr je 0,4 dítěte na
rodinu, zatímco by bylo zapotřebí
nejméně 2,4), v Kamerunu tento
problém není. 4 lidé z každých 10
jsou do 15 let věku. Do 3-4 let mají
děti bezstarostné dětství. Jejich "pra-
cí" je "zlobit", radovat se. Dívky v 6
letech už pilně pracují a hodně zmo-
hou - nosí vodu a hlídají mladší sou-
rozence, v 10 letech již pracují stejně
jako dospělé ženy. Chlapci mají mé-
ně povinností a mohou si déle hrát
(oblíbený je fotbal). Od 10 let se čas-
to učí u některého řemeslníka nebo
pomáhají otci na plantáži. Při ces-
tách na trh pomáhají nést těžší
náklady. Rodina je často polygamní.
Nevlastním sourozencům se říká
"malí sourozenci". Potřeby lidí se
řeší uvnitř velké rodiny. Malá sestra
doprovází novomanželku, o ne-
manželské děti se starají prarodiče
(není hřích mít nemanželské dítě). 
Ideál krásy je podle evropských
měřítek: světlá kůže, rovné vlasy a
francouzská móda. 
Od roku 1985 je v Kamerunu vlastní
televizní společnost. Existuje však
málo vlastní tvorby, promítají se
americké a francouzské pořady.
O Kamerunu se lze dozvědět i mno-
ho dalších zajímavostí právě první
březnový pátek, pokud se letos i
vaše společenství rozhodne uspořá-
dat setkání Světového dne modliteb.
Pokud byste si nevěděli rady, jak na
to, jistě vám ráda pomůže předsed-
kyně českého výboru SDM farářka
Církve československé husitské
Mgr. Alena Naimanová z Rychnova
nad Kněžnou, se kterou se můžete
spojit telefonicky (494 534 854 nebo
739 071 416) či mailem: naina@sez-
nam.cz. O materiály si můžete také
napsat na adresu náboženské obce
(Bezručova 16, 516 01 Rychnov nad
Kněžnou).

Podle materiálů SDM 
Helena Bastlová
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Známý současný americký spisovatel Robert Fulghum ve své knize
drobných příběhů, úvah, zamyšlení Možná, možná ne píše:
Jednou jsem sehrál přátelské intelektuální utkání s rabínem. Snažili
jsme se najít jediné slovo, které by shrnovalo lidskou moudrost. Rabín
se vytasil s hebrejským slovem "timšel". To slovo je z nejstarších pří-
běhů společné četby nás všech – z Genesis, knihy počátku.
Po vyhnání z rajské zahrady měli Adam a Eva dva syny. Starší se jme-
noval Kain. Kain vyrostl, obdělával půdu a své první plody chtěl obě-
tovat Bohu. Hospodin oběť nepřijal a vysvětlil Kainovi, že se zaplétá
se zlem – číhalo za dveřmi. Jenže, pokračoval Hospodin, ty nad zlem
můžeš zvítězit a budeš žít plným životem. 
To je stěžejní věta. Můžeš nad zlem zvítězit, žít plným životem. Klíčové
slovo je hned to první, sloveso můžeš. V hebrejštině timšel. Můj přítel
rabín se domnívá, že praktické poselství té pasáže v Písmu se týká
životaschopnosti – sděluje nám to „ nebuď mrtvý" nebo „ nebuď jen trp-
nou obětí – žij – buď aktivní". Rabín to chápe jako upřímnou radu: se
zlem to není jednoduché – opravdu bys s tím měl něco udělat. Překládat
timšel jako „můžeš" znamená použít slovo, z něhož vyplývá možnost
volby.
Uvedený text Gn 4,1-8 je jeden z velmi významných biblických
textů. Často jsem přemýšlel, proč oběť Ábela Hospodin přijal a
Kainovu nepřijal. Až po přečtení uvedeného „utkání" jsem si uvě-
domil, že důvodem nepřijetí bylo Kainovo zapletení se zlem, že se
dopustil něčeho špatného, něčeho zlého, biblický text to blíže
nevysvětluje, a to nebylo možno smazat obětním darem ze své úro-
dy. Z celého dalšího pokračování je zřejmé, že Kain si toto své se-
lhání neuvědomoval, spíše nechtěl si přiznat svá pochybení, neboť
vzplanul velkým hněvem, a to jak proti Hospodinu, tak proti své-
mu bratru Ábelovi. A nyní přichází nádherná vysvětlující řeč ke
Kainovi s předpokladem vzájemného rozhovoru. Cítíme touhu
Hospodina Kainovi pomoci. Obdivujeme respekt Hospodina ke
Kainovi jako člověku svobodnému, který je zodpovědný za svůj
život. Vysvětluje proč a pronáší ono klíčové slovo můžeš. Přeneseně
jako řeč milujícího otce k synovi.
Můžeš zvítězit nad zlem a tím prožívat plný život. Slovo můžeš se
překládá i jako musíš, či máš nebo i jinými odstíny. Jak už je řečeno
rabínem, slovo můžeš znamená možnost volby. Již na začátku Bible je
tak zcela jasně demonstrován vztah Boha k nám jako k suverénní svo-
bodné bytosti, ať jde o dobro či zlo. Proto může být svoboda tak těžká.
Kain tuto svobodu nezvládl, nenavázal s Hospodinem rozhovor, ne-
přijal nabízenou ruku , neřešil svoji minulost ani přítomnost a potvr-
dil svoji zapletenost se zlem bratrovraždou; jeho život byl smutným
příběhem.
Tento prastarý příběh nepatří jen minulosti, bude živý co lidstvo
bude zde na zemi. Je živý i pro nás, pro naši dobu, pro jakéhokoliv
člověka. Odstíny zla nemusí být tak jasné, mohou být i zdánlivě ne-
vinné či jinak zakryté, tím je to i složitější. Praktické poselství nám
sděluje v úvodu rabín.
My žijeme dvacet let v politické svobodě a zjišťujeme, jak má svobo-
da svá úskalí. Ta pravá svoboda má svá pravidla. Je pro nás povzbu-
zením slovíčko MŮŽEŠ . Na jiném biblickém místě čteme: "milosrden-
ství chci, a ne oběť." Milosrdenství ve vztahu k člověku a zbožnost
(svatá bázeň) ve vztahu k Bohu.

Jan Trnka

Světový den modliteb 2010

Můžeš

Rodopis (genealogie) patří mezi po-
mocné vědy historické. Z historicko-
sociologického hlediska přináší kro-
mě jiného informace o rodových
zaměstnáních a jejich významu pro
typické vlastnosti příslušníků rodu.
Mezi ně v našem evangelickém pro-
středí patří rody farářské, když se
farářské povolání - či spíše poslání -
dědilo a mnohdy dodnes dědí po
generace. Mezi takové významné
farářské rody patří Košutové, jimž je
věnována studie Věrky Drozdové v
Rodopisné revue č.1-2009. Rod Ko-
šutů pochází z Valašska, jeho koléb-
kou byla Lhota u Vsetína (Vsacká
Lhota). Zde žil nejstarší doložený
předek Šimon Košut (1619-1679),
sedlák a fojt. Jeho pravnuk Martin
patřil k vůdcům neúspěšné selské
rebelie a byl roku 1740 popraven.
Všichni Košutové byli sedláci, až je-
den z nich, Jan Košut (1765-1836),se
v době toleranční stal farářem evan-
gelické církve helvetského vyznání.
Od té doby se farářské povolání v
rodu dědilo a jeho členové působili v
řadě českých sborů h.v.
Nejvýznamnějším z této farářské
"dynastie" nepochybně byl Janův
syn - Bedřich Vilém Košut (1819-
1893). Stal se v roce 1847 prvním fa-
rářem evangelického sboru h.v. v
Praze. Zde rozvinul bohatou pasto-

rační a kazatelskou činnost, zasahu-
jící i do širších oblastí středních
Čech. Pro pražský sbor se mu poda-
řilo získat kostel sv. Klimenta na
Novém Městě, slavnostně otevřený
roku 1850 (viz knížku Blahoslava
Hájka z roku 2000). B.V.Košut se
výrazně zapsal do církevních i šir-
ších národních dějin v revolučním
roce 1848. Tehdy byl zvolen do Ná-
rodního výboru, kde působil velice
aktivně. Je třeba si uvědomit, že čeští
evangelíci byli v toleranční době (po
roce 1781) nejen rozděleni do dvou
církví (a.v. a h.v.), ale také omezová-
ni ve svých občanských právech
(byli totiž pouze tolerováni, nikoliv
zrovnoprávněni). V revoluční nála-
dě let 1848-1849 se do středu pozor-
nosti dostala obecně lidská práva,
tedy i svoboda svědomí a právo
menšin. Za této situace se B.V.Košut
ze strany reformované a Josef Rů-
žička z luterské strany pokusili o
spojení obou církví na základě
Bratrské konfese z roku 1574. Její text
roku 1848 vyšel v novém vydání
péčí pražského měšťana Jana Slu-
níčka. Košut s Růžičkou také připra-
vili "Předběžné návrhy", zaměřené
na postavení evangelíků v Čechách
a na jejich poměr k státu. Požadovali
kromě jiného náboženskou svobodu
ve smyslu Rudolfova Majestátu

(1609). Uskutečnila se řada setkání
duchovních i laiků obou církví. K
určitému zlepšení postavení evan-
gelíků tehdy skutečně došlo,, ke spo-
jení církví však nikoliv, a to jak z
důvodů měnících se politických
poměrů, tak ale také z důvodů vnit-
rocírkevních. B.V.Košut byl za změ-
něné politické situace perzekvován,
souzen a internován. Nakonec byl
donucen k emigraci do Pruska. Kli-
mentský sbor pak převzal jeho
mladší bratr Benjamin Košut (1822-
1898). 
Také další sourozenci Košutové byli
spjati se službou církvi. V. Drozdová
o tom píše:"Já sama jsem potomek
Košutů jak se strany otce, tak i
matky. Stalo se to tak, že Jan Košut
(1765-1836), evangelický farář půso-
bící v Novém Městě na Moravě, Bu-
čině, Borové u Poličky a Černíkově u
Hradce Králové měl 10 dětí, z nichž
šest dospělo. Čtyři synové (Jan,
Antonín, Bedřich Vilém a Benjamin)
byli faráři. Dvě dcery, Pavlína a
Antonie se provdaly za faráře Josefa
Fleischera a Čeňka Jurena. Zmíněný
syn Antonín (1804-1870, senior a fa-
rář v Krouně) byl pradědem mého
otce a nejmladší Benjamin (1822-
1898, farář v Borové, Velenicích a v
Praze) byl pradědem mé matky. Můj
otec Richard Heim byl synem Ma-

Faráři Košutové a rody spřízněné

Dokončení ze str. 1

Typická kamerunská architektura

rie,vnučky Antonína Košuta. Má
matka Jiřina Vonková byla dcerou
Rudolfa Vonky a Libuše Chmela-
řové, vnučky Benjamina Košuta.“
Pokud jde o rod Vonků, původem z
Nymburska, je třeba připomenout,
že zmíněný Rudolf J. Vonka (1877-
1964) působil po roce 1918 na česko-
slovenském vyslanectví v Nizozem-
sku a výrazně se zasloužil o vypát-
rání zapomenutého hrobu J. A. Ko-
menského v Naardenu, o němž také

napsal knížku. R.J.Vonka je autorem
i dalších komeniologických a histo-
rických studií. Prof. F. M. Bartoš ve
svých "Vzpomínkách husitského
pracovníka" ho vděčně připomíná.
Farářské rodové tradice jsou jistě
inspirující, ale také zavazující. A
nejen pro příslušníky "farářských"
rodů. Stejně tak pro ty, kdo k farář-
skému poslání teprve přistupují a
třeba budou vytvářet tradice nové.

Michal Flegl



„Historika dělá především metoda,"
zdůrazňoval prof. Amedeo Molnár
(23. 1. 1923 - 31. 1. 1990). Jistě též –
vedle imperativů technicko-řemesl-
ných – ve vědomé návaznosti na
reformační heslo z titulku. Ve vděč-
né vzpomínce na nenahraditelného
českého odborníka na patristiku,
medievalistiku, valdenství, katar-
ství, českou a světovou reformaci si
ve světle citovaného dikta povšim-
něme díla dvou Molnárových loni
zesnulých kolegů-historiků.

THIERRY WANEGFFELEN
(21. 3. 1965 - 20. 4. 2009)
Objevitelský (řečeno Molnárovým
oblíbeným výrazem: „heuristický")
dotyk s archivními materiály pro-
zrazuje Wanegffelenova monografie
o Ediktu nantském. Autor (o němž
blíže viz článek Úplnější obraz kalvi-
nismu i katolictví, ET-KJ č. 18/2009)
navíc píše živým jazykem, takže čte-
nář je přímo vtažen do detailů (tak-
ticky nenápadné až utajované) pří-
pravy Ediktu, vyhlášení (záměrně
tichého natolik, že jsou dodnes potí-
že s tím, k jakému dni roku 1598 je
vlastně připsat), dramatického legis-
lativního procesu („bitvy" o zaevi-
dování tohoto aktu, k němuž nako-
nec došlo opožděně) i postupného
vynucování Ediktu (který katolíci
měli tendenci zpochybňovat a pro-
testanti pramálo oceňovali, takže o
rozčarované výkřiky nebyla na obou
stranách nouze). Během 87 let plat-
nosti Ediktu sice protestantská men-
šina (5-7% Francouzů) netvořila
„stát ve státě" (jak tvrdil kardinál
Richelieu), ale požívala podle Wa-
negffelena „plné svobody svědomí v
duchu doby", „omezené, leč reálné
svobody kultu", „občanské rovnosti
s katolíky", privilegií v oblasti soud-
nictví a nadto „z pouhé milosti
panovníka ještě privilegií finanč-
ních, vojenských a politických".
(Král např. v souvisejícím dekretu
zaručil protestantům roční králov-
skou dotaci ve výši 45.000 stříbrných

franků čili écus „na účely, o nichž
Jeho Výsost nechce být informována
ani o nich obdržet jakékoli výkazy" –
zjevně běželo o údržbu kostelů a
platy duchovních.)
Výraz „tolerance", zdůrazňuje autor,
měl na konci 16. století význam dost
odlišný od pojetí dnešního. Dobově
příznačná jazyková formulace: pro-
testanti jsou v celém textu aktu re-
zervovaně označováni za příslušní-
ky náboženství „údajně" či „takzva-
ně" reformovaného (de la religion
prétendue réformée).
Návazná „evropská historie toleran-
ce od 16. do 20. století" jakožto pře-
dlouhého „osvojování si pluralis-
mu" zachycuje např. velmi pěkně
peripetie akceptace židovské menši-
ny v Anglii či režim finančních sank-
cí při procesu (nuceného) „odkato-
ličťování" anglického obyvatelstva.
Průběžně pořizovaná „galerie por-
trétů" (od Erasma až po Lessinga) je
rozsahem úctyhodná. Z této části
Wanegffelenovy publikace (tedy ze
čtyř pětin vlastního historického
výkladu, bez návazných příloh) si
ale český čtenář odnese i zklamání.
Autorovy „sedmimílové boty" totiž
přeskakují celé české dějiny, resp. k
nim ani nedorazí. Spíše než o evrop-
ské dějiny konceptu tolerance běží o
dějiny Francie a sousedních zemí
(jedinou výjimku tvoří s. 109-111)
pojednávající o mezikonfesijní tole-
ranci v Polsku v poslední čtvrtině 16.
století; v této souvislosti je zmínka o
Jednotě bratrské, zejména o její pol-
ské větvi). Že byl třeba na východ od
hlavního sledovaného teritoria roku
1789 vyhlášen Toleranční patent?
Ani zmínka! (Zde lze z aparátu roz-
poznat „sedmimílovou" mezerku v
pramenech nearchivních, tj. druhot-
ných.) Nad opomenutím si našinec
znovu bolestně uvědomí předčas-
nost skonu prof. Amedea Molnára a
připomene si mj. jeho výrok ke stu-
dentům na Komenského evangelic-
ké bohoslovecké fakultě (KEBF) ze
druhé poloviny sedmdesátých let:

„Nesepíšete-li historii Jednoty bratr-
ské vy, nesepíše ji už nikdo…" 

YOSEF HAYIM YERUSHALMI
(20. 5. 1932 - 8. 12. 2009)
Tradiční židovský důraz na kolek-
tivní paměť kombinoval podle větši-
ny komentátorů inovativně s pra-
mennou rešerší v archivech Yosef
Hayim Yerushalmi, v němž v pro-
sinci odešel patrně největší současný
odborník na dějiny judaismu. Za-
býval se mimo jiné existencí židů
jakožto religio licita (tolerovaného
náboženství) v rámci křesťanství, ně-
kterými aspekty dějin židů na Iber-
ském poloostrově (zejména tajným
lpěním na židovském vyznání i po
vynucené vnější konverzi ke křes-
ťanství a výslednými antisemitský-
mi reflexy okolí, jež byly dle Yeru-
shalmiho za daných okolností sice
tlumeny „křesťanskostí" společen-
ského rámce, měly však již v zárod-
ku některé společné prvky s pozděj-
ším „pohanským" antisemitismem
nacismu), klady a zápory konceptu
„králových židů" (kdy židovská
menšina spoléhala na přímou ochra-
nu ze strany vrchnosti před lidový-
mi animozitami a excesy).
Ad fontes! K pramenům! Metodu
heuristické archivní rešerše (souvi-
sející s uvedeným reformačním hes-
lem) je, mám za to, zcela na místě
vyzdvihnout jak při vzpomínce na
prof. Amedea Molnára, tak při son-
dáži do díla či souhrnné rekapitula-
ce díla dvou význačných Molnáro-
vých kolegů z oboru: francouzského
protestantského církevního histori-

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. 
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SENIORÁT HORÁCKÝ

Českobratrská církev evangelická

DAŇKOVICE, Ne b d e 9.00 h (a c
11.00)
Daňkovice č.4, a.Michal Vogl

HORNÍ DUBENKY, Ne 9.00 h
Horní Dubenky č.54, f Tomáš
Vítek

HORNÍ KRUPÁ, Ne 10.15 h
Horní Krupá č.63, f David Šorm

HORNÍ VILÉMOVICE, Ne 9.00 h
Horní Vilémovice č.31, 675 07 Čech-
tín, f Leonardo Teca

HUMPOLEC, Ne 9.00 h
Husova 143, f Pavel Šindler

JIHLAVA, Ne 8.30 h
Vrchlického 1, f Jan Keřkovský

MORAVEČ, Ne 9.30 h
Moraveč č.35, 393 01 Pelhřimov, 
f Daniel Matějka ml. 

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, Ne 9.00 h
Křenkova 151, f Zdeněk Šorm, 
f Markéta Halamová, f Vojtěch
Hrouda

OPATOV, Ne 10.00 h
Opatov č.10, 588 05 Dušejov, 
a Pavel Šindler

PELHŘIMOV - STRMĚCHY, Ne 8.45 h
(Strm 10.45 h)
393 01 Pelhřimov Růžová 82, 
f. Michal Hána

SÁZAVA, Ne 10.00 h
Sázava č.73, f Petr Gallus

SNĚŽNÉ NA MORAVĚ, Ne 9.30 h
Sněžné č.60, f. Michal Vogl

TELČ, Ne 8.30 h
Nám.Zachariáše z Hradce 21/I, 
f Petr Melmuk

TŘEBÍČ, Ne 8.30 h
Bráfova 33/561, f Aleš Mostecký, 
f Daniela Zapletalová Grollová

VELKÁ LHOTA U DAČIC, Ne 9.30 h
Velká Lhota u Dačic č.37, 380 01
Dačice, f Kateřina Fruhbauerová

VELKÉ MEZIŘÍČÍ, Ne 9.00 h
U Světlé 734/24, f.Pavel Janošík

Evangelická církev metodistická

JIHLAVA, Ne 8.45
Seifertova 13, Jan Zajíc

SENIORÁT LIBERECKÝ

Českobratrská církev evangelická

ČESKÁ LÍPA, Ne 9.00 h
Chelčického 1012, f Marek Lukášek

JABLONEC NAD NISOU, Ne 9.30 h
Pod Baštou 10, f Tomáš Matějovský

JILEMNICE, 514 01, Ne 10.00 h
Jungmannova 268, f Martin Horák

KŘÍŽLICE, Ne 8.45 h
Křížlice č.127, f Gabriela Horáková

LIBEREC, Ne 9.00 h
Masarykova 22, f Tabita Landová

LIBŠTÁT, 512 03, Ne 9.00 h
Libštát č.83, f Filip Susa

NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM, Ne
10.00 h
Blahoslavova 325, f Adam Balcar

RUMBURK, Ne 10.30 h, c 15.00 h ro-
diny s dětmi
Krásnolipská 540/22, f Filip Šimo-
novský, Constance Šimonovská

VARNSDORF, Ne 8.45 h
Tyršova 1246/7 , f Filip Šimonovský

Evangelická církev metodistická

JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ, Ne 15.00 h
Markvartice 69, Jiří Šimek

Bratrská jednota baptistů

JABLONEC NAD NISOU, Ne 9.30 h
Máchova 39b, Daniel Kuc

LIBEREC, Ne 10.00 h
Malé nám.7, Blahoslav Fajmon

Pozvánky
EKOLOGICKÁ SEKCE ČESKÉ KŘES-
ŤANSKÉ AKADEMIE zve na besedu
na téma Právní ochrana stromů v
praxi aneb Jak úřady i občané
mohou působit v (ne)prospěch
stromů. 
Úvodní slovo přednese RNDr.
JUDr. Jitka Jelínková, PhD. z Čes-
ké inspekce životního prostředí. 
Beseda se koná v úterý 9. února
2010 od 17.30 h v přízemí
Emauzského kláštera (Vyšehrad-
ská 49, Praha 2)

JNe

INZERCE
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

ka Thierryho Wanegffelena a ame-
rického historika judaismu Yosefa
Hayima Yerushalmiho. 

František Schilla

Odkazy:
Wanegffelen, T.: L’Édit de Nantes.
Une histoire européenne de la tolé-
rance. Lgf/Le Livre de Poche 1998
Vik, B.: Nantský edikt 1598, ET-KJ
11/2008

(Pocta prof. Amedeu Molnárovi a dvěma dalším historikům)

12. ledna 2010 v podvečer se v prostorách Emauzského kláštera uskutečnilo tradiční
novoroční modlitební setkání, které pořádá ekologická sekce České křest'anské akademie
pod vedením RNDr. Jiřího Nečase. Asi dvacítka přítomných si na úvod společně zazpí-
vala píseň "Pán Bůh je přítomen'', poté se slova ujal Jiří Nečas, uvítal hosty a krátce se
zmínil o myšlence, která tato modlitební setkání provází, o důležitosti vyjadřovat společ-
ně sdílenými slovy neustálou vděčnost za stvoření, vědomí jedinečnosti každé chvíle a lid-
ského pocitu odpovědnosti k díIu Božímu.
Následovaly společné modlitby a zpěv písně "Pán Bůh je síla má''. Čtení z Písma, Ma-
toušova evangelia 16,13-20 a Janova evangelia 2,1-11 uvedlo následnou promluvu PhDr.
Zdeňka Vojtíška, který je odborným asistentem Husitské teologické fakulty UK, mluvčím
Společnosti pro studium sekt a nových náboženských směrů a šéfredaktorem časopisu
Dingir. Dr. Vojtíšek se zaměřil na aktuální moment liturgického roku, kdy se nacházíme
v čase po svátku Epifanie, Zjevení a ptáme se, jakými způsoby se v našich životech zje-
vuje Bůh. Z. Vojtíšek si pro názorný příklad vybral pasáž z Janova evangelia, která líčí,
jak Ježíš proměňuje vodu ve víno na svatbě v Káni Galilejské. Zjevuje tak svou slávu, i
když ještě nepřišla "ta správná hodina'' - ta přichází až na kříži. Činí to nikoli všem pří-
tomným na odiv, ale tak trochu skrytě. Ve chvíli, která je zasvěcena radosti, veselí, pozem-
skosti. V kontrastu s tím, co se bude dít "potom''. Společné vyznání víry, přímluvné
modlitby, modlitba Páně, písně zpívané s doprovodem kytary Jana Knížka, požehnání na
cestu - tak byl zakončen tento komorní modlitební podvečer. Zazněly také pozvánky na

další akce ekologické sekce ČKA - 9.2. od
17.30 h v Emauzích debata s RNDr. JUDr.
Jitkou Jelínkovou, Ph.D z České inspekce ži-
votního prostředí na téma "Právní ochrana
stromů v praxi'', 20.4. od 18 h v kostele Nej-
světějšího Salvátora bohoslužby ke Dni Země
a 22.5. odpoledne na Sedleckých skalách eku-
menická bohoslužba za krajinu. 

Mgr. SandraZálabová, 
vedoucí tajemnice ERC v ČR 

a tisková mluvčí

Podvečer modliteb za životní
prostředí a náš vztah k němu


