
CO MÁŠ NA SRDCI, 
KDYŽ SE MODLÍŠ?

Filipským 1,3-11
Představ si, že jsi na shromáždění ve
Filipech. V týdnu posel přinesl čer-

stvý dopis od apoštola Pavla.  Starší
sboru čte, společně nasloucháte. Co
má na srdci? Co nám píše?
Má v srdci nás. V poutech na nás
vděčně vzpomíná a touží po nás.
Děkuje za nás Bohu, s radostí za
nás prosí a modlí se za nás s jisto-
tou, že Bůh v nás bude dál konat
svoje dobré dílo. A jak se projeví
jeho dílo? V tom, že se budeme mít
navzájem ještě raději, že budeme
schopni ještě jasněji rozlišovat dob-
ré od zlého a že budeme správně
žít ke slávě Boží. To má Pavel na
srdci a za to se modlí.
Modlí se tak proto, že má ve svém
srdci nejen nás, ale na prvním
místě Ježíše Krista. Modlí se s
vděčností za jeho milost. Modlí se
s vírou v Kristovu moc. Modlí se s
nadějným očekáváním Ježíšova

příchodu. Modlitbou Syna Božího
chválí a oslavuje.  
Stále jsi na shromáždění ve Fili-
pech. Jak se tě Pavlova modlitba
dotýká? Co to s tebou dělá? Jestli
máš ve svém srdci také na prvním
místě Ježíše Krista, nepochybně
tvé myšlenky začnou rezonovat.
Přidáváš se k chvále a oslavě
Krista s vděčností za jeho milost, s
vírou v jeho moc a s touhou po
setkání s ním. Chceš se svému
Pánu líbit, a tak se také modlíš,
aby Bůh v tobě dál konal svoje
dobré dílo. Chceš opravdověji mi-
lovat, jasněji rozlišovat dobré od
zlého, oddaněji a poslušněji žít ke
slávě Boží. Modlíš se spolu s Pav-
lem. Za sebe i za druhé.      

Rostislav Staněk
kazatel CB Náchod
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Poselství k 22. neděli po sv. Trojici

Vstoupil jsem na evangelickou
teologickou fakultu v 30. letech 20.
století s vidinou, že jako kazatel
budu moci vést lidi k Bohu a k
pravdě. Přišel jsem z kroměřížské
kazatelské stanice Evangelické
církve, kterou jsem si pod vlivem
YMCA vyvolil a svémocně do ní
vstoupil. Můj Bůh byl snadno k
nalezení, stačilo otevřít okno do
široka a otevřít oči a dívat se.
Domníval jsem se, že Bible právě
tak vede své čtenáře a vykladače k
Bohu. Ježíše jsem pochopil jako
kazatele, který dobře zná svého
nebeského Otce, a proto káže tak
mocně a obrací lidi k Bohu a k
poslušnosti jeho vůle. Apoštol Pa-
vel zůstával přitom stranou, nero-
zuměl jsem mu. Ale byl to pak prá-
vě on, kdo způsobil v mém myšle-
ní obrat, který jsem prožíval jed-
nak vzrušeně, jednak s radostí.
Nejprve mne přitiskl ke zdi a po-
stavil mi před oči můj osobní
hřích: do otevřeného okna směrem
k Bohu vstoupil kříž. Na něm se
můj zrak zastavil. Naše doba si
příznačně libuje v nerozděleném
ok-ně, hřích není její problém.
Uvě-domil jsem si zahanbeně, že
tím mým otevřeným oknem neve-
de cesta k Bohu, zatarasil ji kříž, na
nějž Krista přibil lidský a můj
hřích. Ten povstal proti mně, zase-
dl si na mne, aby mne trápil. To
bylo vzrušení, o němž jsem se zmí-
nil. Radost se dostavila, když jsem
pochopil hluboký význam kříže:
JE ZAPLACENO a všichni, kdo
věří, jsou svobodní od hříchu a
mají podíl na všem, co je Kristovo.
Kdo by se mne otázal, kde je má
spravedlnost, má čistota a má víra,
tomu bych ukázal na Krista, on je
má svatost a spravedlnost i má
víra, on věří za mne. To bylo uleh-

čení, to byla radost. Jednostran-
nost takové víry jsem chvílemi
tušil, ale nechtěl jsem svou naby-
tou svobodu zproblematizovat a
ztratit.
Když se v té době objevila otázka
svatých, jak je římská církev nalé-
zá a za svaté po důkladném zkou-
mání prohlašuje, měl jsem po ruce
rychlou a snadnou odpověď, která
byla v souladu s mým poznáním:
nikdo není svatý, všichni jsme
hříšníci anebo všichni věřící jsou v
Kristu svatí, svatí jen v Kristu.
Jinak zůstáváme hříšníky. Naše
svatost je v naprosté závislosti na
Kristu. Téměř sto let před luter-
skou reformací čeští evangelíci -
táboři - ve Vyznání Mikuláše z
Pelhřimova ve 3 kapitolách doklá-
dají, " jak pošetilí jsou ti, kdo se
dožadují jiného zastánce než Kris-
ta samého (str. 120). Církev má
mnoho vymyšlených prostřední-
ků, kteří způsobují zatmění slunce
spravedlnosti, Krista, pravého za-
stánce. Od Boha lze něčeho dosáh-
nout jen prostřednictvím Kris-
tovým."
I pozdější světová reformace v 16.
století odmítla kult svatých. Bylo
to luterství, které vidělo svatost

jen při Kristu. Je scestné hledat ji
při člověku. Dnes se nám tato na-
prostá jednostrannost - Kristus
vše, člověk nic - jeví jako poloviční
pravda. Zároveň však rozumíme,
jak k této jednostrannosti došlo.
Německý historik Kurt Aaland
věnoval mnoho stránek ve svých
Dějinách křesťanství, aby popsal
obrovské úsilí středověkého křes-
ťana o svou spásu. Lidé zbožní
náramně, kteří měli čas a peníze,
shromažďovali třísky z Kristova
kříže, jiní pečlivě zapisovali a sčí-
tali, kolik hodin jejich modlitební
družstvo věnovalo modlitbám,
aby předčilo družstvo sousední.
Zmiňuji jen to dvé jako doklad, že
spása se stala odměnou za lidské
skutky. Reformátoři utratili mno-
ho sil v boji proti této skutkařské
zbožnosti a opomněli vzít vážně
mnohá místa zvláště v listech
apoštola Pavla a Jana, která očeká-
vají od člověka opravdový, vážný
až do krve, zápas o svatost, která
je přikázána jako odpověď a vděč-
nost za spásu, kterou všem lidem
připravil Kristus Pán svým živo-
tem i svou smrtí za lidský hřích.
České a světové reformaci patří

Cesta k svatosti
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Dokončení na str. 2

Knihovnickou službu Pražské
Městské knihovny řídí výborný
počítačový systém. Jmenuje se
poeticky "Koniáš". A vnucuje se
otázka: Je to projev postmoderní
nevzdělanosti? Nebo cynický hu-
mor? Nebo snad dokonce dlou-

hodobý program a divná per-
spektiva? Někdy by možná bylo
dobré, vzdor lidové moudrosti,
"slyšet trávu růst".

Ilja Herold 
<iherold@upcmail.cz>

Slovíčko k otci Koniášovi

NEŠŤASTNÝ CIT
(Variace na Karla Hynka Máchu)

Nad hradem v kopci vsazeným po řece nebes mračno pluje.
Pod hradem v hněvu ztrápený otec nad svedenou dcerou
mstu kuje.
Co chvíli stojí, co chvíli přechází; neví až kam v pomstě zajít.
Z okna chalupy myšlenku hledá, leč vzkypělou vášeň už
nechce dál tajit.

Dívka se posadí i spatří otce, pak s hrůzou slzy s očí stírá.
„Co zmůžeš ty? Je pozdě, tma. Já sama?  Duše má bolem
zmírá."
Leč otec vlídnou mírnost dceři nepředstírá.
Dál jen dál před sebe v dáli zírá. 
Nad svůdcem dcery své trest vykonat se strojí.

Kníže pán u krbu v praskotu polen bukových se hřeje 
A syn netuše, že bratra jeho pod srdcem žena cizí nosí, se naň
směje.
Odbila půlnoc a synek už spí, i kníže pán v posteli s nebesy leží. 
Kachlová kamna, míšeň i samet..; z dálky už Luna se rozloučit
běží.

Srpnová noc co kolébka konejší; i oči strážných pohladil teplý
van.
O odpuštění sen, o naději, o světle sní. Že pomsta krutá ukáže i
tu svůj chřtán?

Paloukem hradebním prošel jak opar nepoznán. 
Jak by dírkou klíčovou pronik do nejtajnějších komnat.
Už stín se zdvíhá a pod ním … spí kníže pán.  
Snad dcera moje čin ten ocení. Snad?!

V mohutných dlaních sevřená v měsíčním svitu čepel se lesk-
ne. 
Nad nevinností dcery mé si nikdo, nikdo neposteskne. 
V podhradí  polštář nejbělejší zkropený je dnes slzami.
Široké háje do větru se vlní, oděny bílými řízami.       

Však nikdo neposteskne, nikdo..., tak vdovec smutnou ránu
svou zjevil:

Sevřev nůž pevněji, vetnul jej do prsou svůdcových.
Ten zavzdychl, zachroptěl, vytřeštil oči své. Už zazněl jen
spěch kroků otcových.

A noc - klidná a hřejivá spala kol dál..

Na svahu pod hradbou se otec zastaví: uvítá hory, hvězdy
ranní - pevný ten svět. 
Vydá se k domovu; za oknem v světnici - tam spatří svůj nejd-
ražší květ.
Už pod kámen schovav nůž, zabírá za kliku. V síni se zastaví,
váhá jak vejít má.
Kéž směl by zůstat tam, kde stojí v rozpacích,  kde chrání ho
nesmírná tma.

Leč za dveřmi k světnici zaslechne kroky té, jež rozhodne o
váze zločinu.
Jaký dopad bude mít? Co změní? Čí světlo odhalí mord a krev –
nelidskou vinu?
Dveře se rozevřou, spatří ho bledého ve světle svic: líce
vystouplé, klobouk, čelo bílé.
Svedená ustoupí, zavzlyká, odběhne: „Co bude teď, co s
námi?" – strašná chvíle!

Jen věčnost se nad ní klene, když šeptá k synovi: „Otec tvůj
motýl, děd ale vrah!".
Děd v síni zasykne, na práh se posadí. Tu ona poklekne: „Bože,
mám strach!"
Nad hradem v kopci vsazeným po řece nebes mračno pluje.
Pod hradem v žalu ztrápený otec co děd i vrah jedno odteď
sluje.

Věnováno K. H. Máchovi k 200.výročí jeho narození.
Adam Balcar

(ET-KJ 28/2010)
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Cesta k svatosti
sláva za bohulibé nadšení, s nímž
vyzdvihla evangelium Ježíše
Krista na piedestal, aby k němu
nemohl dolehnout hluk nábožen-
ského tržiště. 
Svatost co vděčnost za spásu se
nikdy nesmí vzbouřit proti dárci
spásy, Ježíši Kristu, ani vystavovat
samu sebe za základ spásy člově-
ka. Ano, snažte se, jako by Krista
nebylo a jako by vše záleželo jen
na vás, napodobujte Ježíše Krista
jako by on byl jen váš vzor, ale
dejte si velký pozor, abyste ani na
vteřinu nechtěli konkurovat Kris-

tu, bez něhož nejsme nic a nezmů-
žeme nic. Ale znovu zpět: slyšte
Nový zákon, jenž nás volá k aktiv-
ní, účinné, trpělivé víře a lásce.
Náš bližní a náš svět očekávají, že
k nim přijdeme se svým světlem a
svými skutky. Kdo jiný by jim měl
ukázat, co je pravda a co je láska?
Přitom se vyvarujme pokušení
přijít do světa mezi lidi se vztyče-
ným prstem moralistů. Druhé
pokušení vypadá zbožně: stočit se
do sebe, uzavřít se do svého sbo-
ru a do své rodiny. Cožpak Ježíš
neřekl: "Ať svítí vaše světlo před
lidmi, aby  viděli  vaše dobré skut-

ky a vzdali chválu vašemu Otci v
nebesích."? (Mt 5,16)
Jako na velikém plátně čteme v
Pavlově listu Římanům, jak blaho-
slavené je uvěřit v Kristovo dílo
spásy, ale jak nutné je usilovat o sva-
tost: "Vybízím vás, bratři, pro Boží
milosrdenství, abyste sami sebe při-
nášeli jako živou, svatou, Bohu mi-
lou oběť; to ať je vaše pravá boho-
služba. A nepřizpůsobujte se tomuto
věku, nýbrž proměňujte se obnovou
své mysli, abyste mohli rozpoznat,
co je vůle Boží, co je dobré, Bohu
milé a dokonalé" (Ř 12,1).

Josef Veselý

PREZIDENT OBAMA O ISLAMSKÝCH CENTRÁCH
New York, ENI. Americký prezident Barack Obama povedal, že mos-
limovia majú právo budovať kultúrne centrá islamu aj v blízkosti
miest, ktoré boli cieľom útoku 11. septembra 2001. Stalo sa to 13.
augusta pri prezidentskej večeri v Bielom dome na začiatku moslim-
ských sviatkov Ramadánu. Niekdajší hovorca Domu Spojených štá-
tov Newt Gingrich, možný prezidentský kandidát Republikánskej
strany v roku 2012, k tomu poznamenal, že nacisti nemajú právo umi-
estniť nejaký svoj symbol blízko múzea holokaustu vo Washin-gtone.
Prezident vo svojom príhovore zdôrazňoval neotrasiteľný zá-väzok
Spojených štátov chrániť náboženskú slobodu.  

POZDRAV SVETOVEJ EVANJELICKEJ ALIANCIE
SVETOVÉMU LETNIČNÉMU SPOLOČENSTVU
Christian News. Vedúci výkonný úradník Svetovej evanjelickej alian-
cie Dr. Geoff Tunnicliffe vo svojom pozdrave Svetovej konferencii let-
ničných kresťanov potvrdil posilnenie vzťahov medzi letničnými a
inými evanjelikálnymi kresťanmi. Tisíce Letničných kresťanov z celé-
ho světa sa 24. až 27.augusta zúčastnilo stretnutia v Štokholme, vo
Švédsku. Dr.Tunnicliffe sa zhromaždeniu poďakoval za rast kresťan-
stva vo svete. Odchádzajúci vedúci Spoločenstva, biskup James Leg-
gett verejne oznámil nové partnerstvo medzi Alianciou a Spoločen-
stvom. Nastupujúci vodca Dr. Prince Guneratnam z Malajzie potvrdil
záväzok Letničného spoločenstva k účasti na spolupráci s Evanjelic-
kou alianciou. Svetová konferencia Letničného spoločenstva sa koná
každé tri roky.  

8. VALNÉ ZHROMAŽDENIE EKUMENICKÉHO FÓRA
KRESŤANSKÝCH ŽIEN EURÓPY
23. až 29. augusta sa na Evanjelickej akadémii v Loccum v Nemecku
konalo 8. valné zhromaždenie Ekumenického fóra kresťanských žien
Európy. Zišlo sa tu do sto sedemdesiat delegátok a hostí z dvadsiatich
siedmich krajín Európy. Hlavná téma stretnutia znela: Na ceste spra-
vodlivosti je život. Okrem správ o činnosti, volieb a diskusií obohati-
li zhromaždenie prednášateľky: Brigitte Triems, prezidentka Ženskej
lobby,  Dr. Ina Praetorius, evanjelická teologička a spisovateľka zo
Švajčiarska, Dr. Marina Šišova, pravoslávna teologička zo Sankt Pe-
terburgu a Dr. Klara Butting, nemecká evanjelická teologička pripra-
vila biblickú prácu na základe 23. žalmu a evanjeliového príbehu o
nasýtení zástupu. Zaujímavými hosťami boli rádová sestra Hatuna
Dogan, Corazon Reyes, generálna tajomníčka Spoločenstva najmenšej
mince z Malajzie a ďalšie sestry.

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike, 35/2010

Kam až…?!? Jak dál…?!!
Právo je úplně potlačeno, spravedlnost stojí někde v dáli, pravda klopýtá po
náměstí, a co je správné, nemůže vstoupit. Pravda vyprchala, kořistí stane
se ten, kdo se varuje zlého. Hospodin to však vidí a je zlé v jeho očích, že není
žádného práva. Vidí, že není nikoho, žasne, že nikdo nezasáhne.

Iz 59, 14-16
Bratři a sestry,
vyzývám vás, vás všechny, kterým ještě leží na srdci věc našeho Pána,
opusťme tu ulitu pasivity a lhostejnosti a vážně se zajímejme o sou-
časný stav našich církví a také společnosti, ve které žijeme.
Z průzkumu veřejného mínění jsme se dověděli, že lidé nejvíce nedů-
věřují církvím, nedůvěřují tedy také členům církví-křesťanům. Po
dvaceti letech našeho trestuhodného mlčení se není čemu divit! Již
příliš dlouho mlčíme ke všem těm excesům „mocných" a neprotestu-
jeme proti lži, korupci, proti morálnímu hazardu a mravnímu úpad-
ku. Neprotestujeme proti odklonu společnosti od skutečných hodnot,
jako by nám to nevadilo či dokonce vyhovovalo. Nehájíme pravdu,
nevoláme po spravedlnosti!! Tato pasivita křesťanů, která z nás dělá
spoluviníky současného stavu společnosti i církví, přijde jen z veřej-
ných prostředků na cca 1 mld. Kč ročně.
Vyzývám vás, bratři a sestry, zamýšlejme se a diskutujme o tom, kam
až jsme klesli. Zamýšlejme se také nad tím, jak čteme tu Bibli a jaká
vlastně je ta naše víra! Diskutujme, zda pasivní a mlčící křesťan je to,
co od nás Pán žádá. Vážně se zamýšlejme a diskutujme, jak za sou-
časného stavu dál!! Podle slova však také jednejte,nebuďte jen poslu-
chači - to byste klamali sami sebe! Vždyť kdo slovo jen slyší a nejed-
ná podle něho, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svůj
vzhled; podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá. Kdo
se však zahledí do dokonalého zákona svobody a vytrvá, takže není
zapomnětlivý posluchač, nýbrž také jedná, ten bude blahoslavený
pro své skutky. (Jk 1,21-25)
S bratrským pozdravem

Rudolf Petříček, Pardubice

Jako člen ČCE se obracím v první řadě na členy své církve.

V současné době, kdy se probouzí
znovu antisemitismus a politický
antisionismus, musíme si položit
otázku jejich důvodů. Nedávné udá-
losti, které se odehrávaly okolo poli-
tické operace nazvané „humanitní
flotila“ jsou interpretovány v médi-
ích v neprospěch Izraele, jako agrese
Izraele proti civilizovanému světu.
Obraz Izraele je nepřetržitě očerňo-
ván obratnými akcemi, které zkres-
lují realitu situace.
Izrael nemá právo obhájit své území
a více - jeho existence je kontestova-
ná araboislámskými státy. Jejich
politická propaganda rozvíjí nená-
vist vůči Izraeli a chce odvrátit po-
zornost veřejnosti a je ospravedlňo-
vána humanitními potřebami popu-
lace Palestinců, které vzrůstají chy-
bami jejich politických představi-
telů. 
Izrael počítá ve světě stále méně přá-
tel, proto je třeba poděkovat těm,
kdo se staví po boku Izraele – jako
organizace ICEJ v České republice –
v Praze a každý rok organizuje ma-
nifestace proizraelské.

Jak nebýt pohoršeni, že antisemitis-
mus se znova rozvíjí v Evropě po 2.
světové válce. Zvláště v zemích jako
Francie, kde jsou konfliktní situace
vůči Židům provokované populace-
mi arabskomuslimskými a prodlu-
žují problém Izrael - Palestina na
území evropských států. Účast hu-
manitních organizací na operaci
Flotila-Mari-Umarmara byla zneuži-
tá a maskovala politické účely ze
strany jejich organizátorů. 
Humanitní organizace jako ONG –
islámská světová organizace, která je
součástí ONG – lékaři bez hranic,
CBSP – Komité dobročinnosti a zá-
chrany pro Palestince, UOIF – Unie
organizací islamistů Francie, která je
sdružená s organizací Egypt. Bratří
musulmanů organizují finanční sbír-
ky pro organizaci velmi známou
jako teroristickou - HAMAS.
Účel těchto organizací je politický a
ne humanitní. Za organizací „Flo-
tily svobody" se skrývala IHH orga-
nizace Turecká islámská.
Všechny tyto „humanitní organiza-
ce" vzbuzují nenávist Izraele ve

všech populacích, kterým poskytují
pomoc a zneužívají jejich činnost pro
rozšiřování a propagandu islámu.
Zorganizování tohoto „divadla –
Flotila svobody" mělo provokovat
Izrael a představit jej jako agresora
na mezinárodní scéně.
Politika EU často pokračuje v per-
spektivě odsuzování Izraele, když se
jedná o nátlak a vnucování politic-
kých řešení, která neodpovídají jeho
situaci a potřebám.
Na obzoru se profiluje nukleární
hrozba ze strany jednoho státu (Írán)
jehož vůdce popírá právo na exi-
stenci Izraele; to je hrozbou pro celý
svět.
Historické právo Izraele na jeho
zemi je nesporné, jen zlovolní du-
chové ho popírají. Duchovní dě-dic-
tví, které spojuje církev a Izrael není
dobře chápáno! Biblická proroctví
týkající se Izraele se budou ještě rea-
lizovat s účastí církve nebo bez círk-
ve. Svědectví církve po boku Izraele,
je Pravda Božího Slova, která je ne-
zbytná oběma.

Maya Jeancoffe,
Paříž

Kdo bude pro Izrael?

Dokončení ze str. 1

Vojenská kontrolní stanoviště jsou v
Palestině a Izraeli pro Palestince na
denním pořádku. Desítky tisíc se
jich denně trpělivě přesouvají skrz
otočné závory a úzkými ohrazenými
průchody do svých zaměstnání, škol
nebo domovů. Je to vskutku ponižu-
jící zážitek. 
Také pro Izraelce jsou v jistém slova
smyslu tato místa součástí běžného
života. Jsou to totiž právě jejich
synové a dcery, kteří pozorují pohyb
Palestinců těmito kontrolními body
za prací, domů, do škol a na boho-
služby. 
Některé z těchto kontrol, jako napří-
klad zábrana na ulici Shuhada v
Hebronu, vedou do prázdné, opuš-
těné ulice s ubedněnými obchody a
vylidněnými byty. Palestinští obyva-
telé pak mohou jít ulicí pouze do
určité vzdálenosti a poté se musí
vrátit. 
Tyto kontroly přinášejí zásadní trhli-
nu pro smysl sousedských vztahů,
které mohly být součástí rodinné a
náboženské výchovy těch, kteří jimi
procházejí i jejich pozorovatelů. 
V náboženstvích abrahamovské tra-
dice tohoto regionu, tedy judaismu,
islámu i křesťanství, je totiž hluboce
zakotven smysl pro lásku a náklon-
nost ku svému bližnímu, resp. sou-
sedovi, a ten má svůj původ v úctě a
lásce k Bohu. 
Rev. Dr. Olav Fykse Tveit, generální
sekretář Světové rady církví, v této

souvislosti pronesl v neděli 29. srpna
v Evangelické luterské církvi Vy-
kupitele ve staré části Jeruzaléma
kázání o milosrdném Samařanu.
Mluvil právě v den, kdy jeho dele-
gace SRC na vlastní oči viděla barié-
ry, které oddělují lid. Podobenství o
milosrdném Samařanu v L 10 popi-
suje životní kvality, které vystupují
do popředí ve „velkém přikázání o
milování bližního", uvedl Tveit. Na
místě je otázka, kdo v tomto podo-
benství skutečně prokázal, že je
dobrým bližním.
Podle Tveita jsou v kontextu situace
v Palestině a Izraeli se všudypřítom-
nými bariérami a násilím všechny
strany připraveny o možnost napl-
nit v životě tento cíl – milovat Boha
a svého bližního. „Náboženství by
nemělo být překážkou k naplňování
tohoto požadavku."
Přes složitost politických a nábožen-
ských odlišností, které vyvěrají jak z
nedávných tragédií, tak i historic-
kých událostí Palestiny a Izraele, pří-
běh o milosrdném Samařanu vydá-
vá zcela jasnou představu, co je to
„milovat svého bližního".
Příběh o milosrdném Samařanu vy-
práví o muži, který chtěl z nějakého
důvodu jít do Jericha, uvedl Tveit na
shromáždění Církve Vykupitele.
„Jeho cestu přerušilo násilí. Příběh je
možná ještě reálnější, než bychom si
přáli."
Když přicházíte v Palestině a Izraeli

ke kontrolnímu bodu, je těžké
nemyslet na bližní, na sousedství a
na to, že jste něčí soused. Podle
Tveita je „vše v posledku o milování
bližního."
Toto poselství Nového zákona je jed-
noduché a možná příliš naivní. Jak
by takové poselství o milování bliž-
ního mohlo fungovat v kontextu tak
komplexním jako je tento? „Není
tajemstvím, koho máme milovat",
uvedl Tveit a dodal také: „Žít morál-
ně není nikterak tajemné: znamená
to milovat Boha, svého bližního a
sebe sama."
Důsledkem roků násilí v Palestině a
Izraeli jsou prázdné ulice s opuště-
nými, zavřenými obchody, vysoký-
mi zdmi a ploty s ostnatými dráty,
které mají jednu část obyvatel udržet
venku a druhou zase uvnitř. Sepa-
rovaní lidé jsou plni podezření a
strachu jeden z druhého. 
Když Tveit a jeho kolegové pro-
cházeli prázdnou ulicí Shuhada,
která dělí oblast Hebronu kontro-
lovanou palestinským vedením od
části pod izraelským dozorem,
ticho bylo výmluvné. Šli s členy
Ekumenického doprovodného pro-
gramu v Palestině a Izraeli (zkrat-
ka EAPPI). Jde o dobrovolníky z
členských církví SRC z celého
světa, kteří doprovázejí Palestince
při procházením kontrolami a
Izraelce při konfrontacích s postu-

Milovat svého bližního na Blízkém východě

V Praze se konal Pochod dobré vůle – 18. dubna 2010 pro podporu Izraele.

Dokončení na str. 3

Z církví doma i ve světě

Názory čtenářů



Výběr
Protiva chytrosti jest hloupost,
kdežto protiva rozumu bláznov-
ství. Ale co jest protiva moudrosti ?
Jsou myšlenky, které nejsou ani
chytré, neboť jsou příliš prosté, ani
nejsou rozumné, ježto se podobají
bláznovství, a přece jsou moudré.
Moudrost se nepodobá ani chytros-
ti, ani rozumu. Zkrátka, chytrost je
dar, nebo talent, rozum je přednost,
čili síla, ale moudrost je ctnost. A
teď už vím, jaký je rozdíl v těch
třech slovech.
Chytrost je obyčejně krutá, zlomy-
slná a sobecká, vyhledává na bliž-
ním jeho slabost a dovede ji využít
ke svému zisku, vede k úspěchu.
Rozum bývá krutý k člověku, ale
spravedlivý k účelům, hledá zisk
obecný, najde-li na bližním slabost
nebo zpozdilost, hledí ji odstraniti
poučením nebo kázní; vede k ná-
pravě.
Moudrost nemůže býti krutá, ne-
boť je samá blahovůle a sympatie ;
nehledá už ani obecný zisk, neboť
příliš miluje lidi, než aby mohla
milovat ještě nějaký další účel ;
najde-li slabost nebo ubohost bliž-
ního, odpouští ji a miluje ji, vede k
harmonii.

Slyšeli jste někdy, že by se dávalo
jméno „moudrý" člověku nešťast-
nému ? nebo šprýmaři ? nebo člo-
věku žlučovitému a zklamanému?
Povězte, proč je zvykem alespoň v
životě nefilozofickém nazývati člo-
věkem moudrým muže takového,
který chová nejméně nenávisti a
který si se světem dobře rozumí?
Řekněte si pro sebe mnohokrát a
mnohokrát slovo „moudrost"; řek-
něte si to slovo, když jste v radosti ;
nebo v žalu, unaveni, rozhořčeni a
netrpěliví; budete v něm slyšeti
smutek, ale už usmířený; radost,
ale stále a jemně  opakovanou, úna-
vu, ale plnou pobídek, trpělivost a
odpuštění bez konce; a to vše, přá-
telé, je zvuk rozkošný a teskný,
hlas, kterým zvučí moudrost.
Ano, moudrost je  tesknota jakási.
Rozum svůj může člověk cele vlo-
žit do svého díla, může jej uskuteč-
nit svou prací. Avšak moudrost
vždy zůstane nad každým dílem.
Moudrý člověk je jako zahradník,
který hnojí záhon nebo přivazuje
růže k tyčím a při tom myslí třeba
na Boha. Jeho dílo nikdy nedosáh-
ne ani neztělesní jeho moudrost.
Rozum je v činu, ale moudrost je v
prožití. 

Každá doba má jiné mučedníky.
Jsou doby, kdy vězněn nebo křižo-
ván ten, kdo bojuje za svůj národ ;
a jindy je  řada na tom, kdo říká, že
se musí bojovat za chudáky a otro-
ky. Obojí se střídá a každý má svůj
čas.
Lidé jsou vždycky křižováni za
něco velkého a krásného. Národ je
velká a krásná věc, ale i spravedl-
nost k chudým je veliká a  krásná
věc. Jenže lidé se mohou udusit
nenávistí a zlobou pro ty velké a
krásné věci. A ti ostatní jsou jednou
tím a podruhé oním a vždycky
pomáhají ukřižovat toho, na kom je
právě řada ;  nebo se na to jen díva-
jí a říkají si: Dobře mu tak, měl být
na naší straně. 
Proč křižují toho uprostřed?  Kdy-
by to vyhrál ten na levici, ukřižují
toho vpravo, ale ještě dříve toho
uprostřed. Kdyby to vyhrál ten na
pravici, ukřižují toho, co je vlevo,
ale toho, co je uprostřed, ještě dřív.
Ovšem je také možno, že nastanou
zmatky a boje; pak ten vpravo a ten
vlevo společně ukřižují toho, co je
uprostřed, protože se nerozhodl,
proti kterému z těch dvou půjde.
Nenávist po levici, nenávist po pra-
vici a mezi nimi ten, který to chtěl
spravit láskou a rozumem. 

* * *
Já věřím, horoucně věřím, že je
pravda a že ji člověk poznává. Bylo
by bláznivé, myslet si, že pravda je
jen k tomu, aby ji člověk nepoznal.
Poznává ji, ano. Ale kdo? Já, nebo ty,
nebo snad každý? Já věřím ,že kaž-
dý má na ní svůj podíl ; i ten, kdo
říká „ano", i ten, kdo říká „ne". Kdy-
by se ti dva spojili a rozuměli si,
vznikla by tím celá pravda. Ano a ne
se nedá ovšem spojit, ale lidé se
vždycky mohou spojit, je více prav-
dy v lidech nežli ve slovech. Mám
více smyslu pro lidi, nežli pro  jejich
pravdy ; ale i v tom je víra, ale i to-
mu je třeba udržovat se v nadšení a
vytržení. Já věřím. Naprosto nepo-
chybně věřím, ale co je pravda ?
Být, ale něčím, to je slovo vyku-
pující. 

Připravil: Miroslav Šlechta
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Karel Čapek: Kniha apokryfů Koutek písmáka
Zpěvy a modlitby z Taizé
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Píseň -  Laudate omnes gentes

Žalm 19, 1 – 7

Čtení: Iz 61,10–11; L 1,26–38

Píseň

Ticho

Chvály:

Vzdáváme ti díky, Bože, že zjevuješ svou lásku ve stvoření.
- Dobrořečíme tvému svatému jménu!

Za člověka, jehož jsi stvořil ke svému obrazu a povolal do svého spole-
čenství.
- Dobrořečíme tvému svatému jménu!

Za příslib tvého království spravedlnosti a pokoje, svatosti a lásky.
- Dobrořečíme tvému svatému jménu!

Za to, že jsi mezi námi zjevil své království ve svém Synu, Ježíši Kristu.
- Dobrořečíme tvému svatému jménu!

Za Ježíšovo narození uprostřed chudých, za jeho svatý život, za jeho
slova a zázraky.
- Dobrořečíme tvému svatému jménu!

Za jeho utrpení a smrt, za jeho zmrtvýchvstání a vstup do tvé slávy.
- Dobrořečíme tvému svatému jménu!

Za tvou církev, kterou voláš, aby byla místem společenství pro všechny
lidi.
- Dobrořečíme tvému svatému jménu!

Za příchod tvého království do našich srdcí skrze Ducha svatého.
- Dobrořečíme tvému svatému jménu!

Za příchod tvého království na konci věků, kdy ty budeš všechno ve
všem.
- Dobrořečíme tvému svatému jménu!

Otče náš

Modlitba:

Bože, který jsi od věčnosti, to víš, že lidskou řečí dokážeme jen stěží
vyjádřit svou touhu po společenství s tebou. Ty nám však dáváš dar
života skrytého v tobě. A tak vychází jitřenka důvěry.

Zpěv

(Laudate omnes gentes – © 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)

„Žena, DUŠE, píseň, kost," zní
vzory pro skloňování podstat-
ných jmen rodu ženského ve
fungl nové Mluvnici současné
češtiny. 
Poslední mluvnicí, která předtím
vzor „duše" uváděla, byla Tráv-
níčkova Mluvnice spisovné češti-
ny z roku 1951. V 60. letech nám
místo „duše" vštěpovali vzor
„nůše". Mé děti pro změnu me-
morovaly vzor „růže", jímž byla
„nůše" od 70. let nahrazena. Jak
vysvětluje V. Cvrček (vedoucí
autorského kolektivu letošní
Mluvnice současné češtiny), ten-
týž češtinářský velikán, který
svého času zapříčinil odstranění
vzoru „duše" (příliš prý „zaváně-
jícího křesťanstvím"), zařídil
posléze na smrtelné posteli pře-
chod k „růži"… 
Ach, ty roztodivné intelektuálské
piruety v proměnách času! Ne-
tvoří návrat k „duši" prostě jednu
z nich? Mám za to, že ne tak doce-
la. S přesným přiřazením „duše"

je to sice poněkud složitější, než
se v 50. letech domníval onen
výše vzpomenutý češtinář; vedle
myšlení hebrejského (biblické-
ho) patří i k antice. K základům
euroatlantické civilizace patří
nicméně právě propletenec obojí-
ho odkazu – Písma i antiky. Ter-
mín „duše" každopádně do ev-

ropské kultury patří! K návratu
„duše" mezi skloňovací vzory lze
tudíž dle mého názoru přitakat.

František Schilla
Odkaz:
Cvrček, V. a kol.: Mluvnice sou-
časné češtiny I. Praha, Karolinum
2010

Od duše k duši
(K nejnovější Mluvnici současné češtiny)

16. listopadu 

uplyne 200 let 

od narození 

básníka

Karla Hynka Máchy

py vlády, která obyvatele místo
sbližování separuje. 
Během společné cesty byli dva do-
provázející zavoláni, aby se dostavi-
li k jednomu ze stanovišť a pomohli
při problémech s projitím jistého Pa-
lestince. Situace se nakonec vyřešila. 
Ekumeničtí pracovníci zaznamenali
a zdokumentovali kamerami celou
událost; již dříve byli svědky stejné
situace. Napětí kleslo a skupinky se
vrátily na svá původní místa a
posléze i do svých domovů. 
Kde jsou všichni lidé z ulice Shu-
hada v Hebronu, která je na mapě ny-
ní zakreslena jako „červená linie"?
Kde je jejich sousedství? Ulice býva-
la svého času živým tržištěm plným

obchodníků a jejich zákazníků. 
Znamením naděje, které Tveit našel
v příběhu o milosrdném Samařanu,
nebylo pokání na straně těch, kdo
procházeli kolem zraněného cesto-
vatele a odmítli pomoci. „To by byl
ukázkový příběh." „Náš nedostatek
schopnosti litovat naštěstí neomezu-
je Boží schopnost přinášet lásku a
spravedlnost." Faktem je, že i tváří v
tvář kontrolním stanovištím a sepa-
raci obyvatel, urážkám a násilí
„nemůžete zneplatnit pravdu" o
Boží lásce a spravedlnosti. Podo-
benství o milosrdném Samařanu to
demonstrovalo již dávno.

Z materiálů SRC přeložila 
Klára Břeňová

Miluj svého bližního na ...
Dokončení ze str. 2



NOVÉ SAMOLEPKY
Nakoupili jsme nové samolepky.
Nyní máme v obchodě více než 120
druhů! Objednat si je můžete samo-
zřejmě i v našem internetovém knih-
kupectví.
Standard, USA, 10 x 11 cm
cena: 14 Kč 

POSLEDNÍ LET (LAST FLIGHT OUT) -
DVD
Už čtyři roky nepilotoval Dan Ho-
gan žádný letoun legálně, jen trochu
dobrodružně vracel nesplácené le-
touny původním majitelům. Před
čtyřmi lety byl totiž Dan kapitánem
letounu, který havaroval. Zahynul
tehdy jeho přítel - druhý pilot, jehož
sestra Ann se potom jako lékařka
stala misionářkou v kolumbijské
džungli. Oblast, kde nyní Ann půso-
bí, terorizují bandité, ale Ann se
odmítá vrátit. Její otec požádá Dana,
aby ji letěl vysvobodit. Záchrana
ženy, kterou kdysi miloval, se stane
Danovým největším dobrodruž-
stvím. Tento film ovšem není jen o
lásce, která je ochotna riskovat, ale o
lásce, která je ochotna se obětovat
pro druhé, i kdyby ji to mělo stát
vlastní život. O lásce, která má svůj
původ a svoji odměnu mimo tento
svět...
Billy Graham Evangelistic Associa-
tion/Rosa, DVD, český dabing, 83
minut
cena: 299 Kč 

ROZŠÍŘENÁ NABÍDKA KŘESŤANSKÉ
HUDBY A FILMŮ
V knihkupectví máme nyní širokou
nabídku DVD a CD s křesťanskými
filmy a hudbou. Do prodeje jsme
zařadili nejen novinky, ale i starší
kvalitní tituly.

I RODIČE BY MĚLI DĚLAT CHYBY
Jiřina Prekopová

Známá psycholožka a rodinná tera-
peutka se už po několik desetiletí
zabývá výchovnými problémy a
rodinnou psychoterapií. V této knize
shrnuje svou celoživotní praxi a
poznání. Jeden z nedostatků moder-
ní výchovy vidí v neschopnosti rodi-
čů stanovit dětem pravidla a vést je
k sebereflexi. Rodiče vychovaní
generacemi svých přísných rodičů
dnes často odmítají jakékoli tresty a
pravidla a zároveň se při výchově
dopouštějí mnoha chyb, které mo-
hou negativně ovlivnit vývoj dětí.
Rodiče však mají právo na to, aby
chybovali. Zároveň by si ovšem měli
chyby přiznat a vyvodit z nich
správné důsledky. Kniha je psána
pro rodiče a rodinné terapeuty.
PhDr. Jiřina Prekopová pracovala jako
dětská psycholožka na klinice ve Stutt-
gartu. Po léta se zabývá rodinnou psy-
choterapií, je průkopnicí vlastního tera-
peutického přístupu – terapie pevným
objetím podle Prekopové. V Portálu
vyšly její knihy Malý tyran, Když dítě
nechce spát, Děti jsou hosté, kteří hleda-
jí cestu, Neklidné dítě, Prvorozené dítě,
Pevné objetí.
Portál, A5, 112 s., cena: 159 Kč

POZITIVNÍ VÝCHOVA SOUROZENCŮ V
RODINĚ
Jan Čapek, Markéta Čapková

Kniha je souhrnem zkušeností auto-
rů z Kurzů efektivního rodičovství,
na nichž oba působí jako lektoři, a
zároveň přináší rodičům cenné vý-

chovné podněty. Autoři na základě
teoretických východisek sourozene-
ckých konstelací a konkrétních pří-
kladů ze života poskytují rodičům
podněty pro výchovu. Vycházejí z
teorie, praktických příkladů a kazu-
istik tréninku Efektivní rodičovství
krok za krokem a zároveň předsta-
vují postupy pozitivní výchovy ve
smyslu výchovného působení podle
Jiřiny Prekopové, výchovy, která je
založena na vztahu lásky mezi rodi-
čem a dítětem, na účinném řešení
problémových situací vycházejícím
ze vzájemného respektování rodičů
a dítěte. V jednotlivých kapitolách
autoři například uvádějí základní
důvody, proč děti zlobí a jak zlobení
předcházet, nebo jak řešit souroze-
necké spory.
Jan Čapek je psycholog, kouč a lektor
manažerských, komunikačních a prodej-
ních dovedností. Je dlouholetým spolu-
pracovníkem Centra pro rodinu při
Arcibiskupství pražském. Působí jako
terapeut v Křesťanské psychologické po-
radně v Nymburce, zabývá se manžel-
ským, rodinným a výchovným poraden-
stvím.
Markéta Čapková je speciální pedagož-
ka, věnuje se kurzům pro maminky s
předškolními dětmi.
Jan a Markéta Čapkovi jsou od roku
2006 lektory Kurzu efektivního rodičov-
ství. Oba prošli výcvikem Terapie pev-
ným objetím u Jiřiny Prekopové. Mají
spolu čtyři děti.
Portál, B5, 120 s., cena: 169 Kč

KNIHY BIBLE
John H. Sailhamer
Stručný přehled obsahu všech bib-
lických knih. Představení jednotli-
vých knih směřuje přímo k jádru
poselství a podává jednoduché a
jasné shrnutí jejich obsahu.
Dr. John Sailhamer je profesorem
Starého zákona a hebrejštiny na Golden
Gate Baptist Theological Seminary (v
minulosti vyučoval na Trinity Evange-
lical Divinity School a Southeastern
Baptist Theological Seminary). Je auto-
rem více než desítky knih, především v
oblasti starozákonní teologie. K nejzná-
mějším patří např. komentář ke knize
Genesis v sérii The Expositor's Bible
Commentary, Pentateuch as Narrative a
Genesis Unbound.
Biblický teol. seminář, A5, 86 s.,
cena: 159 Kč

CD-ROM STVOŘENÍ SVĚTA
animované příběhy a hry
Multimediální CD-ROM vás prove-
de výběrem starozákonních příběhů
od stvoření světa až po Josefa
Egyptského. Najdete zde osm kres-
lených a animovaných příběhů na
motivy Starého zákona v celkové
délce 50 min. Pro tento titul je pře-
vyprávěl Zdeněk Jirotka ml. Do pří-
běhu jsou začleněny rozmanité hry a
rébusy, např. Babylónská věž, Puz-
zle, Bludiště, Muzikant a další. Ob-
tížnost her si můžete zvolit ve třech
úrovních. První úroveň zvládnou
děti ve věku 5 - 6 let. Celkem v pro-
gramu naleznete 10 her, které pomá-
hají dětem rozvíjet logiku, prostoro-
vou představivost, hudební sluch i
všeobecné znalosti. Jsou naprogra-
movány tak, že při každém opako-
vání je hra jiná. Objevují se stále
nové obrázky, zvuky apod. Při
zobrazování lze současně zvolit dva
jazyky. Jeden zvukově a druhý se
zobrazuje jako titulky. V nabídce je
čeština, angličtina a němčina.
Simopt, CD-ROM, cena: 395 Kč 

HERMIE A USTRAŠENÝ PAVOUK
Max Lucado

HERMIE A JEHO PŘÁTELÉ jsou
tady, aby vás pobavili, zazpívali si s
vámi krásné písničky a tu a tam vás
poučili, co je v životě správné. Tři
díly:
* HERMIE – OBYČEJNÁ HOUSEN-
KA
* HERMIE A LHÁŘKA FLO
* HERMIE A USTRAŠENÝ PA-
VOUK
Urania, DVD, 86 min, český dabing,
cena: 149 Kč 

JONÁŠ - DOBRODRUŽSTVÍ PIRÁTŮ
V ZELENINOVÉ ZEMI
Big Idea Productions

Netradiční, zábavné a poněkud
bláznivé zpracování příběhu o Joná-
šovi, které dětem přístupnou for-
mou přiblíží jádro biblického posel-
ství o Boží milosti. Zpívající Chřes-
tíci, rajče Bob a skupinka nejlínějších
pirátů na světě přinášejí dobrodruž-
ství, na která se nezapomíná, a také
ponaučení, že jeden z největších
darů, které kdy můžeme dát (ale i
dostat), je druhá šance...
SPI Int., DVD, 83 min, český dabing,
cena: 44 Kč 

S BODLINKOU OD JARA DO ZIMY- CD-
ROM
Manuela Jungová
Interaktivní CD-ROM 

Kreativní chvilky s Bodlinkou 
Zvuková verze příběhu s obrázky a
písničkami v podání dětského sou-
boru Klauníci, interaktivní hry, oma-
lovánky, puzzle a pexeso.
Pro děti od 5 let.
Tim 2,2, cena: 159 Kč 

S BODLINKOU OD JARA DO ZIMY -
KNIHA

Bodlinka je malý ježeček (paní ježko-
vá :-), kterého doprovázíme přes
čtyři roční období a objevujeme
různé zajímavosti z jeho života, ale
především jak krásně Bůh všechno
zařídil a jak se stará i o nás. Plno-
barevná obrázková knížka. Pro děti
od 5 let.
Tim 2,2, 21 x 22 cm, 36 s., il. Lenka
Kubiasová, cena: 189 Kč

Objednat můžete i prostřednic-
tvím Internetového knihkupectví
SAMUEL
Kompletní nabídka titulů v naší
distribuci, přehledné prohlížení,
snadné objednávání, slevy.

Jan Bíca
Nakladatelství Samuel

Soukenická 15, 110 00 Praha 1, 
tel.: 224317674

Novinky z knihkupectví Samuel
POZVÁNÍ ETF UK

Ve dnech 4. a 5. listopadu 2010 pořádá
Evangelická teologická fakulta Uni-
verzity Karlovy v Praze ve spolupráci
s Českobratrskou církví evangelickou
a Českou biblickou společností sym-
pozium ke 100. výročí narození prof.
ThDr. Miloše Biče (19. listopadu 1910
– 28. dubna 2004)
Program:
* čtvrtek 4. listopadu – Karolinum, Vlas-
tenecký sál (Ovocný trh 3, Praha 1)
17:00–19:00 slavnostní zahájení sym-
pozia
- M. Prudký: Život a dílo prof. M. Biče
- proslovy představitelů Českobratr-
ské církve evangelické, České biblické
společnosti a spolupracovníků na
Ekumenickém překladu Bible
* pátek 5. listopadu – Velká poslu-
chárna ETF UK (Černá 9, Praha 1)
14:00–18:00 Dílo prof. Miloše Biče v
perspektivě dějin biblistiky 20. století
- M. Prudký: Místo a funkce Deka-
logu v dějinách náboženství starově-
kého Izraele u M. Biče
- P. Sláma: Dějiny Izraele a jejich role v
biblické teologii u M. Biče
- F. Čapek: Dějiny a teologie u M. Biče
podle 2S 8
- J. Rückl: „Já mu budu Otcem a on mi
bude synem" – královská božnost v
2S 7,14
- J. Dušek: Přínos M. Biče na poli seve-
rozápadní semitské epigrafiky
Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Doc. Jindřich Halama, Dr.
děkan

* * *
V neděli 7. 11. 2010 od 14 h si chceme
připomenout 310. výročí narození a
250. výročí úmrtí hraběte Mikuláše
Ludvíka Zinzendorfa přednáškou
seniora Ochranovského seniorátu a
faráře v Železném Brodě Jiřího Polmy
„Obnovení Jednoty bratrské v roce
1727 a Ochranovská misie". Akce se
bude konat ve sborovém areálu Čes-
kobratrské církve evangelické v Lysé
nad Labem. 
Zve staršovstvo a místní skupina
Kostnické jednoty.

* * *
Už potřetí se v neděli 21. listopadu
2010 od 15 hodin uskuteční u dálniční
kaple na obchvatu Plzně (na odpočí-
vadle dálnice D5 poblíž Šlovic u 83.
km ve směru na Prahu) ekumenická
bohoslužba "Na památku obětí do-
pravních nehod". U příležitosti
Světového dne obětí dopravních
nehod ji společně s plzeňskými du-
chovními pořádají Psychosociální
intervenční tým ČR, České sdružení
obětí dopravních nehod, Terénní kri-
zová služba Diecézní charity Plzeň a
Centrum SOS Archa Diakonie ČCE -
střediska v Plzni.

Karel Šimr

Bohoslužby
SENIORÁT ZÁPADOČESKÝ

Českobratrská církev evangelická

AŠ, 352 01; Ne 9.30 
Husovo nám. 3, f Pavel Kučera
ČERNOŠÍN, 349 58; Ne 10.00 (a.c.e);
14.30 (b.d)
Husova 249, f Jiří Marván
DOLNÍ BĚLÁ, 331 52; Út 17.30
Nový obvod 137, a. Jiří Marván 
DOMAŽLICE, 344 01; Ne 9.00
Tyršova 690, f Petr Grendel
HORNÍ SLAVKOV, 357 31; Ne 11.00 Hor-
ní Slavkov, Ne 8.00 kz Nové Sedlo,
Dolní příkopy, a. Radek Matuška
CHEB, 350 02; Ne 10.15
ul. 26. dubna 5, f Marek Ryšánek
CHODOV U KARLOVÝCH VARŮ, 357 35;
Ne 9.15
Dukelských hrdinů 281, f Radek
Matuška
CHRÁST U PLZNĚ, 330 03; Ne 9.30
Železniční 477, f Karel Šimr
KARLOVY VARY, 360 01; Ne 9.15
Zahradní 33, j Pavel Klimeš, a. Radek
Matuška
KDYNĚ NA ŠUMAVĚ, 34506; Ne 9.00
Dělnická 359, a. Jan Satke 
KRALOVICE, 331 41; Ne 9.00
Žatecká č. 480, f Jana Kadlecová
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, 353 01; Ne 10.00
Lidická 189/16, f Daniel Matouš
MERKLÍN U PŘEŠTIC v unii se sborem
Přeštice Ne 9.00
Husova 201, f Jan Satke
NEJDEK, 362 21; Ne 9.00
Husova 525, f Bob H. Ogola
OSTROV, 363 01; Ne 10.00
Jáchymovská 170 , a. Bob. H. Ogola
PLZEŇ - KORANDŮV SB., 301 50; Ne 9.30
Anglické nábř. 13, f M. + H. Hama-
riovi
PLZEŇ - ZÁPADNÍ SB., 301 00; Ne 9.00
Němejcova 2, a. M. Hamari
PODBOŘANY, 441 01; Ne 11.05 (a.c)
Politických vězňů 300, f Jana Kad-
lecová
PŘEŠTICE v unii se sborem Merklín u
Přeštic; Ne 9.00
Rebcova 557, f Jan Satke
ROKYCANY, 337 01; Ne 9.30
Jiráskova 481/II, a. M. Hamari
SOKOLOV, 356 01; Ne 10.30
nábřeží Petra Bezruče 501/7, j Pavel
Knorek, a. Pavel Kučera
STŘÍBRO, 349 01; Ne 10.00 (a.c.d.e),
16.00 (b), Masarykovo nám. 15, a. Da-
niel Matouš 
TEPLÁ, 364 61; Ne 9.30
Máchova 357, j Renata Šilarová, a. Da-
niel Matouš

Církev bratrská

KARLOVY VARY, 360 01; Ne 9.30
Bulharská 2061/29A, Jan Valeš ml. 
KLATOVY, 339 01; Ne 9.30
Masarykova 367/III, David Kašper 
PLZEŇ, 301 00; Ne 9.00
Doudlevecká 31, Zdeněk Šplíchal

Evangelická církev metodistická

HORŠOVSKÝ TÝN, 346 01; Ne 16.00
(b.d.e)
Nádražní 79, Zdeněk Eberle
KARLOVY VARY, 360 01; po domluvě
Zámecký vrch 45, Miloslav Čech
PLZEŇ 1 LOCHOTÍN, 323 00; Ne 9.30
Bolevecká náves 2, Zdeněk Eberle
PLZEŇ 3, 301 24 ; Ne 9.00
Husova 14, Petr Procházka
TACHOV, 347 01; Ne 10.00
náměstí Republiky 85, Milan Mrá-
zek

Bratrská jednota baptistů

AŠ, 352 01; Ne 9.00
Táborská 9, Alois Boháček
CHEB 1, 350 02; Ne 9.00 
Libušina 4, David Sláma
CHEB 2, 350 02; Ne 9.30
Mírová 6, Jan Katušťák
KARLOVY VARY, 360 01; Ne 9.30
Závodu míru 112, Ivo Šrajbr
KRASLICE, 358 01; Ne 10.00
Fučíkova 1639 
SOKOLOV, 356 01; Ne 9:30
Brněnská 486, Michal Jílek
TEPLÁ, 364 61; Ne 9.00
Havlíčkova 42, Jaroslav Pospíšil

Pozvánky
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POZVÁNÍ EKOLOGICKÉ SEKCE
ČESKÉ KŘESŤANSKÉ AKADEMIE

Ekologická sekce České křesťan-
ské akademie zve na besedu na
téma Geoparky. 
Úvodní slovo přednese Ing. Mar-
tina Pásková, PhD., z Ministerst-
va životního prostředí České re-
publiky. 
Beseda bude v úterý 9. listopadu
2010 od 17.30 hodin v přízemí
kláštera Emauzy v Praze 2, Vy-
šehradská 49.

Jiří Nečas


