
PATŘÍME PÁNU
Římanům 14, 7 – 9

To jediné, co člověk opravdu v ži-
votě potřebuje, je „patřit Pánu".

Během svého života sice hromadí-
me mnohé a mnohé rádoby po-
třebnosti, ale to jediné, co si s se-
bou člověk odnáší do hospicové-
ho pokoje, je naděje upnutá k
Pánu Ježíši Kristu. Nic víc v té
chvíli člověk nepotřebuje. 
Při návštěvě umírajících si vždy
uvědomuji, jak prázdné jsou mé
ruce. Na bohoslužby si s sebou ne-
su kázání. K lůžku těžce nemocné-
ho přicházím nevybaven. To jedi-
né, co s sebou mám, je naděje. Pav-
lova naděje. „Ať žijeme, ať umírá-
me, patříme Pánu."
Cestou domů pak více než kdy
jindy myslím na to, co je v životě
skutečně důležité. Uvědomuji si
obrovskou sílu naděje, která člo-
věka drží vzdor tíži poslední chví-
le. Vidím bolestnou pomíjivost

hodnot, kterým v životě zbytečně
dopřáváme tolik prostoru. 
Pak procházím kolem hřbitova,
který právě v těchto dnech osvět-
luje velké množství svíček. Jejich
plameny nejsou jen dekorativní.
Symbolizují naději vzkříšeného
Pána. Naději života, který nekončí
na tomto světě. Naději, která pře-
trvá to neznámo, kterého se tolik
obáváme. 
Rozžaté svíce sice vypadají hezky,
ale to hlavní, opravdové světlo
musí mít člověk uvnitř. Teprve
moje niterná důvěra v naději Kris-
tova vzkříšení mi pomáhá hledět s
očekáváním tam, kde bez víry už
nikdo nic nečeká.

Pavel Křivohlavý, 
farář ČCE 
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Poselství k 23. neděli po sv. Trojici

Nepřísluší nám, abychom vydávali
o druhých nezvratné, definitivní
soudy. Ježíšova slova "Nesuďte,
abyste nebyli souzeni" spolu se zá-
kladním přikázáním lásky k bližní-
mu položila vysoko laťku, která
určuje naše chování. Apoštol Pavel
to připomněl svým korintským
věřícím, které nedostatek vzájem-
ného milosrdenství a lásky přivedl
až před soud. Až do počátku minu-
lého století se evangelíkům nesluše-
lo používat služeb soudů. Nicméně
nemohli se vyhnout jistému posu-
zování svých bližních. Společný
život ve státě, ve městě, ba i život
sousedský vyžaduje, aby jedni k
druhým byli slušní, poctiví a důvě-
řiví. V nedávné době jsme byli ve-
řejně upozorňováni na nepoctivce a
zloděje mezi námi. Ani křesťané
nemohou naivně mít každého cizí-
ho člověka za upřímného bratra.
Synodní rada evangelické církve
musela za to poznání zaplatit.
Na jedné straně tedy chceme vidět
všechny své bližní v dobrém světle,
nesoudit a milovat je, to jest přát
jim, aby i oni vešli do obecenství
křesťanské víry, v němž žijeme my.
Ale na druhé straně se chráníme
toho, abychom naletěli nepoctiv-
cům a zlodějům a způsobili škodu
sobě a případně i celému společen-
ství. 
Jako křesťané máme velkou výho-
du v tom, že žijeme v církvi, ve sbo-
ru, kde se čte a vykládá Písmo
svaté. Z tohoto pokladu pravdy a
milosti nám předložil v Nosislavi
25. října 2009 farář Ondřej Macek ve
svém instalačním kázání slova pro-
roka Micheáše 6,8: "Člověče, bylo ti
oznámeno, co je dobré a co od tebe
Hospodin žádá: jen to, abys zacho-
vával právo, miloval milosrdenství
a pokorně chodil se svým Bohem."

Ve sboru, pod Božím slovem se učí-
me vynášet "spravedlivý" soud o
svých bratrech a bližních. Nepře-
hlížíme, že všichni lidé bez výjimky
jsme hříšníci a že hřích není jen to,
co je vidět, ale hlavně to, co není
vidět a co se událo mezi Bohem a
člověkem: obrátili jsme se k Bohu
zády, utekli nebo odešli jsme od
něho, abychom mohli žít podle své
vůle. Tento hřích je to, co nás identi-
fikuje jako hříšníky.
Říct nebo napsat o člověku jako ne-
zvratný soud, že mu milenky zkazi-
ly a zničily stáří, předjímá Boží
soud a nepatřičně vyzdvihuje mile-
necký vztah nad ostatní vztahy,

které také a stejně nebo hůř kazí a
ničí život mladým i starým. A bude
to stále hřích, má jen různé podoby:
chamtivost, milování peněz, alko-
holismus a jiné horší závislosti, ale i
samospravedlivý moralismus, tvr-
dost srdce, které odmítá milosrden-
ství a pokoru, ale snáší se s pravým
a levým fanatismem. Srdce křesťa-
nů patří Pánu. Nemá nás rozdělo-
vat žádná náklonnost nebo láska,
která je uboze pomíjivá oproti lásce,
kterou nás Bůh v Kristu miluje. 
Nechť ještě stokrát Písmo na nás
dotře, abychom si zapamatovali a
do srdce zapsali to tré, právo,

Prý mu milenky zkazily stáří

AKTUALITA

Hlavním bodem programu letošního sjezdu Kostnické jednoty byla přednáška
katolického teologa Karla Sládka o L. N. Tolstém

ZAOSTŘENO NA BLÍZKO
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Kniha "3 x 13 věřících osobností" je
určitě záslužným počinem, neboť
povzbudí a poučí. S tou výhradou
ovšem, že Darwin mezi ty "hluboce
věřící" vědce určitě nepatří. Dr. Rein-
hard Junker z německé společnosti
Wort und Wissen, která se systema-
ticky zabývá touto oblastí, k tomu
píše (září 2010): "Po přednáškách
opakovaně dostávám otázku, zda je
pravda, že se Darwin krátce před
svou smrtí obrátil ke křesťanské víře.
Žel nikoliv, musím pak odpovědět,
je to jen zbožná legenda. Tato do-
mněnka je v rozporu i s tím, co o
sobě ve svých dopisech a denících
napsal Darwin samotný." Z jiných
zdrojů k tomu mohu doplnit dvě
taková Darwinova vyjádření: "Po-
kud jsem se zmýlil v hodnocení
významu přírodního výběru, což ale
zdaleka nepřipouštím, tak jsem ales-

poň - jak doufám - podstatnou mě-
rou přispěl k překonání dogmatu o
speciálním stvoření" (v dopise ame-
rickému botanikovi Asa Grayovi,
1861). A dále: "Postupně jsem po-
znal, že Starému zákonu se nedá
věřit více než svatým knihám hindu-
ismu nebo pověrám barbarů... Po-
stupně jsem došel k přesvědčení, že
křesťanství není zjevené nábožen-
ství." (Nora Barlow, Autobiography
of Charles Darwin, 1958). Darwin
byl přesvědčen, že jeho teorie vytěs-
ňuje ideu Boha-Stvořitele mimo rá-
mec rozumné diskuse, a sám se z
tradičního křesťanství, ve kterém vy-
růstal, nakonec dostal někam do
oblasti mezi deismem a panteis-
mem. Rozhodně ho není možné za-
řadit mezi "hluboce věřící" lidi v běž-
ném slova smyslu. 

Josef Potoček

Ad 3 x 13
(ET-KJ 29/2010)

Podle oznámených a dostatečně publikovaných pozvánek se konal
65. sjezd Kostnické jednoty – Sdružení evangelických křesťanů, o.s.
Jeho program byl koncipován tak, že většina času patřila biblickým,
vzdělavatelným a kulturním dů-
razům.
Biblickým úvodem nám posloužil
br. Pavel Smetana, který nejprve
vzpomněl na svou spolupráci s
Kostnickou jednotou, která v
době totality umožňovala mnohé
ekumenické i jiné aktivity, včetně
zahraničních zájezdů.
Ve svém výkladu vyšel z Hesel
Jednoty bratrské a podle slov z
knihy Jobovy zdůraznil, že když
„Bůh boří, nemůže zase stavěno
býti…" A na příkladech ukazoval,
jak mnohé mocné síly pominuly.
Otázka je, kdy je takové dění skutečným soudem, kdy Hospodin
brání našim svévolným plánům.Ale především stále zůstává ta potě-

šitelná pravda, že Pán Bůh dveře
otevírá a staví a zve nás do své
blízkosti.
Hlavním bodem programu byla
přednáška katolického theologa
br. Karla Sládka, který se mj. vě-
nuje ruské spiritualitě, a proto mu
život a dílo L. N. Tolstého, který
zemřel před 100 lety, bylo velmi
blízké.
Velice podrobně nám přiblížil
dobu, ve které Tolstoj vyrůstal. Z
velmi obsáhlé přednášky může-
me připomenout jen střípky důra-
zů a myšlenek: Tolstoj viděl spo-
lečnost i církev /všechny, nejen
pravoslavnou, ale i katolickou a

Z letošního sjezdu
Kostnické jednoty
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Prý mu milenky zkazily stáří
milosrdenství a pokoru. S takovým
srdcem nebudeme vynášet zlé, ne-
zvratné soudy nad svými bližními
ani nad sebou. 
Co nás kazí a ničí, je hluboko ležící
hřích. Kdyby tím hříchem byly
milenky, mohli bychom očekávat,
že ukončením mileneckého vztahu
bude člověk svobodný a bez další
úhony před Bohem a před lidmi.
My však musíme hledět hlouběji
pod povrch, tam, kde sídlí a panuje
hřích jako stohlavá saň; useknete
jednu hlavu a druhá ji hned nahra-
dí. Skončí-li člověk s milováním
žen, nahradí je milování peněz, nic
lepšího, ba horšího, hřích dál bude
vládnout. Nakonec stáří postupně a
smrt najednou ukončí všechny naše
vztahy, další hlava už nebude k
mání. Znamená to, že jsme čisti, bez
hříchu? Kdyby tomu tak bylo, měli

bychom smrt vítat a jí děkovat. Jen-
že smrt nemá takovou moc, ona
vlastně nic neukončí, nic nesmaže.
To se nám jen zdá. Hřích je mimo
její dosah a my se musíme postavit
před Boží soud se vším, co jsme kdy
mluvili a dělali.
To stínání saních hlav je na odiv,
vypadá vítězně, ale ve skutečnosti
léčí povrch a čistí konvici zvenčí 
(Jr 6,14; Mt 23,25). Přejme lékařům a
psychologům, aby se jim jejich léč-
ba dařila, protože je mnohdy ne-
zbytná, ale skutečné zdraví a vy-
svobození přinášejí starozákonní
proroci a jejich dovršitel, Ježíš Kris-
tus svým kázáním Božího evange-
lia. Jejich služba není drahá, byla a
je zadarmo. Nic se na tom nezmě-
nilo. Ježíš ode mne a od vás nechce
peníze, ale mne a vás. Dokud bu-
deme místo sebe nabízet něco jiné-
ho, zůstáváme ve hříchu a v nej-

lepším případě, leč trapném a od-
souzeníhodném, hrajeme na obě
branky. 
Tak nebo tak se nakonec setkáme s
Bohem. V něm však spočívá dobrá
naděje pro nás všechny, nejprve
pro nás, kteří co neděli slyšíme, že
nad všemi jeho vlastnostmi trůní
jeho milosrdenství, které svým
odpuštěním, něhou a láskou při-
náší do našich zraněných, vyhas-
lých a obojetných srdcí pokoj a
nový život. Choďme v tom pokoji,
okusme a užívejme nový život v
následování našeho Pána Ježíše
Krista, který se vydal za naše hří-
chy, a nebudeme naříkat nad svým
stářím ani nad jeho zkažením.
Vždyť Bůh ospravedlňuje! A kdo
si stáří nezkazil, ať za to děkuje
Pánu Bohu. 

Josef Veselý

církve protestantské/ v krizi. Šlo mu o novou společnost a nové křes-
ťanství. V ní měla být hlavní tvůrčí silou „univerzální láska" – kterou
křesťané mohou působit, když přijmou Boží lásku. Rozhodně se křes-
ťanství, církve. nesmí stát nástrojem moci. Tolstoj byl velice nekon-
formní bořitel a kritik, který jako zcela odlišný „starec" (v závěru
života žijící velice, ke svému okolí až necitlivě, asketickým životem)
prosazoval, především vlastními slovy i činy, novou podobu praktic-
kého křesťanského života.
Jeho zásada neodporovat zlu násilím navazovala např. na Petra Chel-
čického (ale Tolstoj byl seznámen s jeho dílem, až když sám se k
těmto závěrům i na základě Horského kázání dostal), naopak u něj
nacházeli inspiraci např. Gándhí či M. L. King, bylo však ukázáno, v
čem došlo u nich k určitému vývoji...
První československý president T. G. Masaryk měl k Tolstému velmi
blízko /také odmítal mystickou podobu křesťanství/, vážil si jeho po-
stojů, ale přece jen se až tak zcela neztotožňoval s radikálními Tolsté-
ho závěry; podle Masaryka o povaze činu rozhoduje motiv.
Tolstoj vyhlížel novou společnost. Nedokázal sám vyjádřit, jak by
měla vypadat. Ale tam, kde se člověk ovládne a místo nenávisti pro-
jevuje lásku, kde se dobrovolně sebeomezí a milosrdně pomáhá bliž-
ním, tam už se ukazují jakési příznaky té nové doby.
Celé poutavé vyprávění bylo korunováno jedinečným promítáním asi
osmiminutového autentického filmu se záběry s Tolstým v Jasné
Poljaně, i z jeho mohutného pohřbu.

Velmi příhodně tuto část doplňovalo vystoupení význačného ruského
mladého houslisty Alexandra Shonerta, který zahrál např. improviza-
ci na židovsko-ruské motivy a své hudební vstupy zakončil skladbou
Sergeje Rachmaninova. Jsme vděčni za skvělé vystoupení jemu i je-
ho matce Natálii Shonertové, která jej doprovázela na klavír.

Po kratičké přestávce proběhlo již jen poměrně stručné vlastní sjez-
dové jednání, které vedl místopředseda sdružení br. L. Mečkovský.
Br. B.Kejř přednesl zprávu za uplynulý rok, ve které zmínil starosti i
naděje, které činnost našeho sdružení provázejí, a radost z těch
Místních sdružení, která stále aktivně působí. Připomněl, že ústředí
je stále připraveno pomáhat těm sdružením, která by chtěla začít opět
pracovat, a že se bude i nadále snažit připravovat hodnotné programy
pro své členy i širší veřejnost.
S hospodářskými záležitostmi nás seznámil účetní br. Tomáš Paulus.
V promítané prezentaci ukázal srovnávací graf hospodářských vý-
sledků za uplynulé 4 roky. Názorně ukázal, jak jsou pro nás důležité
dary našich členů, přátel a sborů, které nám zvláště v závěru loňské-
ho roku zcela zásadně pomohly. Doufáme, že tomu tak bude i tento-
krát, i když letošní rok nevypadá tak zoufale – ale to především kvůli
tomu, že byly v létě roku 2009 výrazně sníženy odměny všem spolu-
pracovníkům a stále setrvávají v této „níži". Aby se platy mohly vrá-
tit na původní výši, potřebovali bychom mít o 150 000 Kč více, což by
mohlo být dosaženo zvýšením předplatného např. na 15 Kč za číslo
/roční předplatné tedy 555/. Ale bylo to pouze zmíněno, nebylo to ani
projednáváno, ani to nebylo navrženo jako věc, o které by sjezd jed-

nal nebo rozhodoval.
Revizní zprávu přednesl br. Petr
Teuchman, který na základě usku-
tečněné kontroly doporučil sjez-
du přijetí hospodářské zprávy,
což sjezd učinil.
Ze sdělení vyjímáme, že příští
sjezd je naplánován předběžně na
15. 11. 2011.
Připravený bohatý a hodnotný
program, jakož i hladký průběh
sjezdu nás potěšily. Byla škoda, že
obou částí se nezúčastnilo více
členů i hostů. Náš dík patří i

sboru Církve bratrské na Smíchově ve Vrázově ulici, který nám po-
skytl své prostory. Doufáme, že další naše setkání a připravované
akce budou stejně zajímavé – a že si na ně najde čas větší počet účast-
níků. Činnost Kostnické jednoty potřebuje i vaši podporu!

Bohumil Kejř

Z letošního sjezdu
Kostnické jednoty

Domácími formami liturgie se
zabývalo podzimní studijní setkání
Evangelické liturgické iniciativy
Coena. Hlavním hostem setkání byl
kazatel Církve bratrské a vyučující
na Evangelikálním teologickém
semináři, ThDr. Pavel Černý, Th.D.
Bývalý předseda Ekumenické rady
církví a Rady Církve bratrské upo-
zornil na fakt, že většina obnov-
ných hnutí v dějinách církve rostla
ze studia Písma a z domácí modlit-
by. Pokud prvotní církev konala
svou bohoslužbu po domech a
etablující se církev od 4. stol. na tuto
formu postupně zapomněla, stojí-
me dnes před otázkou, zda obecně
nepřeceňujeme chrámovou (koste-
lovou) bohoslužbu a zda se zejmé-
na v lidových církvích život víry
nesmrskl na hodinu v neděli dopo-
ledne. Domácí rituály, vyprávění
příběhů, dobrořečení a žehnání
Bohu, společná četba a reflexe
Písma svatého, to vše jsou podstat-
né prvky života víry jednotlivce,

rodiny a potažmo i celé křesťanské
obce.
Marie Hunalová ve svém koreferá-
tu upozornila na vztah liturgie a
lidové zbožnosti v římskokatolic-
kých dokumentech a na teologický,
pastorační a eklesiální vrchol obsa-
žený ve slavení eucharistie v den
Páně. Představila také celostnou
pedagogiku France Ketta, která pro
protestantské prostředí neobvyklou
formou učí děti i dospělé citu pro
úžas jako základu vděčnosti, učí
slyšet řeč symbolů a dokáže tak být
vhodným začátkem cesty z nulové-
ho stavu života víry v rodině k
něčemu víc. V koreferátu Davida
Sedláčka zazněl rozbor brožury
vydávané každoročně Evangelic-
kou církví "Na každý den". A
Drahomír Frübauer představil in-
stantní metodistickou denní mod-
litbu z knihy "A Guide to Prayer for
All God`s People".
V pořadí již 18. studijní setkání
Evangelické liturgické iniciativy ve

dnech 14.-16.října 2010 drží dvě
prvenství. Setkání se poprvé neko-
nalo na půdě Českobratrské církve
evangelické. Místem setkání byla
Nová Cerekev a římskokatolická
fara a kostel sv. Tomáše Becketta. A
poprvé byl na studijní setkání po-
zván jako přednášející reprezentant
evangelikálního křesťanství.
Setkání již tradičně doprovázela
ranní, polední, večerní a noční zpí-
vaná liturgie hodin a na závěr pak
ranní chvály spojené s eucharistic-
kou bohoslužbou.
Coena je otevřenou iniciativou čle-
nů Českobratrské církve evangelic-
ké a sympatizantů, kteří usilují o
prohloubení duchovního, liturgic-
kého a svátostného života v evan-
gelické církvi. Coena působí od roku
2002 a výstupy své činnosti publi-
kuje na svých webových stránkách.
Rovněž příspěvek Pavla Černého i
Marie Hunalové bude k dispozici
na http://coena.edunix.cz

(tsd)

Studijní setkání Coena

Dokončení ze str. 1

Město Nový Bor v severních Če-
chách se dočkalo důkladného a v
mnohém ohledu objevného zpraco-
vání svých dějin. Historik dr. Vla-
dislav Jindra vydal zatím první díl
Dějin Nového Boru, mapující obdo-
bí do roku 1848 (druhý díl má vyjít
v nejbližší době). Autor si všímá
také historického vývoje obcí sou-
sedních a částečně přesahuje i do
doby po roce 1848. Vzhledem k to-
mu, že založení Nového Boru je
záležitostí až 18.století a rovněž
okolní osídlení není v podstatě star-
ší století šestnáctého, stranou po-
zornosti pochopitelně zůstává doba
husitské revoluce a události s ní
spojené ve zdejším kraji. Můžeme
při této příležitosti upozornit na
články v loňském i letošním roční-
ku našeho listu. Týkají se skalních
hradů Svojkova a Valečova i úlohy
Václava z Chlumu či bratrů Va-
lečovských v době Husově a husit-
ské.
Druhá polovina 16. století zname-
nala na Novoborsku, pravděpo-
dobně většinou utrakvistickém,
výrazný rozmach luterství. Je
třeba vzít v potaz, že se jedná o

území v této době již silně poněm-
čené, navíc v těsném sousedství
evangelického Saska a Horní Lu-
žice. Také místní evangelická
šlechta luterství přála a obsazova-
la fary luterskými kazateli. Jedním
z prvních středisek luterství na
Novoborsku se stal farní kostel sv.
Kateřiny ve Sloupu v Čechách.
Dne 20.října 1560 zde nastoupil
kazatel Zachariáš Hilbeck. Sloup-
ské panství tehdy patřilo šlechtic-
kému rodu Berků z Dubé. Známá
jsou i jména dalších kazatelů -
Zachariáš Ullmann, Thomas Kell-
ner a jako poslední Michael Lind-
ner, který se zde udržel až do roku
1623. Dalším luterským středis-
kem byla Skalice u České Lípy.
Tam na faru u kostela sv.Anny se v
roce 1626 vrátil kazatel Pavel
Leistius. Povolali ho sem rychtáři
ze Skalice, Polevska, Chotovic,
Okrouhlé a Slunečné, aby sloužil
tamním evangelíkům. Dlouho zde
jistě nezůstal, po vyhlášení Obno-
veného zřízení zemského 1627
musel natrvalo odejít. V nedale-
kém Polevsku působil v předbělo-
horské době kazatel Matyáš

Preussler, příslušník početného
sklářského rodu. Ubytován byl v
tzv. Danelově domě a pro nedosta-
tek většího prostoru kázal ze scho-
diště pod širým nebem. Arnul-
tovice (dnes součást Nového Boru)
měly kazatele v Sebastianu Gries-
bachovi, původem ze Saska. Uby-
tování mu poskytli evangelíci, bra-
tři František a Antonín Raschke
(Rašek), držitelé velkého statku v
dolní části Arnultovic. Věnovali
mu louku, na níž byl postaven
jeho domek, v troskách zachovaný
ještě v polovině 18.století. Kaza-
telův pobyt připomíná starobylé
(a žertovné) pomístní jméno -
"Kněžourova louka". Rozkládala
se v prostoru u dnešního železnič-
ního přejezdu na Egermannově
třídě v Novém Boru.
V době protireformační se zdejší
příhraniční oblast stávala místem
střetu. Na jedné straně bývala
častým cílem jezuitských misií i
poustevníku z bratrstva ivanitů.
Jejich cílem bylo zamezit vliv
evangelického živlu ze Saska i ze
Slezska. Odtud do Čech pronikali

Evangelické Novoborsko

Dokončení na str. 3

Dokončení ze str. 1



Protože se na různých webových
stránkách (a nejnověji také na
stránce druhé 29. čísla letošního
ročníku ET–KJ) stále objevují infor-
mace o údajném podílu Milady
Horákové, rozené Králové, na str-
žení tzv. mariánského sloupu na
Staroměstském náměstí v Praze
dne 3. listopadu 1918, pokusím se
na tomto místě o analýzu této otáz-
ky z technicko-historického po-
hledu.
Účast tehdy šestnáctileté (narozené
25.12.1901) Milady Králové (až od
roku 1927 provdané Horákové) na
demonstraci 3. listopadu 1918 na
Staroměstském náměstí v Praze
není nikde doložena (dokonce ani
ve velmi podrobné Kronice 20. sto-
letí), lze ji ovšem samozřejmě pova-
žovat za možnou. Přímou účast
Králové na stržení sloupu, a zejmé-
na to, že měla ona sama přehodit
soše P. Marie na vrcholu sloupu
smyčku přes hlavu, považuji za
vysloveně nepravděpodobnou. 
Pouze jako lidovou tradici to uvádí
i komentář k novinovému člán-
ku Jaroslava Durycha z roku 1922 
o stržení sloupu na webovém 
serveru KatolíkRevue (srov.
http://www.sweb.cz/katolikre-

vue/durych/6_treti_listopad.htm)
Sloup byl stržen ve spolupráci s
žižkovskými hasiči, kteří k tomu
použili žebřík. Na žebřík určitě
musel někdo vylézt a na sloup
upevnit lano, kterým byl pak sloup
po rozkývání povalen, a nárazem o
dlažbu se rozlomil na několik kusů.
(Fotografii povaleného sloupu
můžeme zhlédnout například na
http://www.zanikleobce.cz/index
.php?obec=5423.)
Pochybuji, že by do výše téměř 16
metrů k hlavě sochy na vrcholu
sloupu hasiči pustili po žebříku,
opřeném mimochodem nejspíše o
hruď či záda P. Marie, šestnáctile-
tou dívku (například plnoletost a
volební právo byla tehdy až od 24
let). Žel, patrně neexistuje žádná
fotografie ze strhávání sloupu,
která by byla k tomuto problému
skutečně nejprůkaznějším prame-
nem. Alespoň na internetu jsem
žádnou takovou nenalezl. Z toho,
kam bylo lano na sloupu uvázáno,
bychom mohli leccos odvodit. Z
rytiny, na níž je sloup vyobrazen,
totiž vyplývá, že postupem „smyč-
ka kolem krku sochy" pravděpo-
dobně sloup povalit nebylo ani
technicky možné – sloup by v tako-

vém případě zůstal stát, protože by
se nejspíše přelomil ve svém nejuž-
ším místě – mezi hlavicí sloupu a
nohami draka, po jehož hlavě P.
Marie šlape. Pak by bylo ovšem
nutné vylézt opět na žebřík a lano
na torzo sloupu (nyní již bez sochy)
znovu upevnit. Proč by ale někdo
chtěl na sloup lézt dvakrát, když to
nebylo vůbec potřeba?
Mám za to, že pro stržení celého
sloupu naráz (včetně sochy na jejím
vrcholu) bylo nejlepší upevnit lano
rovnou těsně pod hlavici sloupu, a
to asi ne přehozením smyčky přes
celou sochu se svatozáří a přes
rozepjatá křídla draka, nýbrž omo-
táním dříku sloupu pod hlavicí
lanem a uvázáním pevného uzle.
Na takovýto úkon by dle mého
názoru mladá Králová jen těžko
stačila, zatímco každý řadový hasič
by to provedl jistě hravě, rychleji a
určitě bez závratě.

Mgr. Miroslav Soukup, 
historická společnost VERITAS, 

publikováno v dubnu 2008

(článek převzat ze stránky: 
http://veritas.evangnet.cz/html/sloupc
z.htm)
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Milada Horáková a mariánský sloup Koutek písmáka
Zpěvy a modlitby z Taizé
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Píseň - Každý den (El Senyor) 

Žalm 71,1–9

Čtení: Jr 29,11–22; Mk 10,17–22

Píseň

Prosby
Ježíši Kriste, ty nám dáváš nové srdce a tak nás obnovuješ k Božímu
obrazu. Osviť naše temnoty.
Ježíši Kriste, světlo našeho srdce, ty znáš naši touhu. Veď nás k prame-
ni tvého evangelia.
Ježíši Kriste, světlo světa, ty osvěcuješ každého člověka. Dej, ať ve všech
lidech rozeznáváme tvou přítomnost.
Ježíši Kriste, příteli chudých, otevři v nás brány prostoty a učiň z nás
svůj příbytek.
Ježíši Kriste, tichý a pokorný srdcem, obnov v nás ducha dětství.
Ježíši Kriste, tys povolal svou církev, aby ti ve světě připravovala cesty.
Otevři všem brány svého království.

Otče náš

Modlitba:
Ježíši, naše radosti, když chápeme, že ty nás miluješ, něco se v našem
životě mění a upokojuje. A my se tě ptáme: co od nás očekáváš? Skrze
Ducha svatého odpovídáš: nic ať tě neleká, modlím se v tobě. Odvaž se
darovat svůj život.

Zpěv

(El Senyor - 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)

evangeličtí kazatelé-predikanti,
aby duchovně podpořili své tajné
souvěrce. Důležitou roli sehrál
majitel sloupského panství hrabě
Josef Maxmilián Kinský, význam-
ný ekonom i politický činitel. Ač
výrazný propagátor kultu sv. Jana
Nepomuckého a mariánský ctitel,
projevoval nezvyklou míru nábo-
ženské tolerance vůči příslušní-
kům jiných církví. Přijímal je do
svých služeb a porůznu usazoval
na svých statcích, aniž by na ně
vyvíjel jakýkoliv nátlak k přestu-
pu do římskokatolické církve.
Proto bývá J. M. Kinský považo-
ván za jednoho ze šlechticů, kteří 
s velkým časovým předstihem v
podstatě uváděli do praxe zásady
tolerančního patentu. Vydání pa-
tentu se však nedočkal, zemřel

roku 1780. Je dosti pravděpodob-
né, že podnětem ke zmíněným
postojům hraběte Kinského mohla
být jeho příslušnost k zednářské
lóži.
V době potoleranční a v 19.století
se na Novoborsku, tehdy již zcela
poněmčeném, šířili stoupenci ně-
mecké evangelické církve a.v. V
Novém Boru na počátku 20.století
postavili kostel, jehož základní
kámen byl položen 14.dubna 1901.
Tento evangelický chrám v histori-
zujícím slohu lze vidět pouze na
starých pohlednicích. Zcela zby-
tečně byl zbořen v sedmdesátých
letech minulého století, aby ustou-
pil malému sídlišti. Dnes v Novém
Boru působí živá náboženská obec
Církve československé husitské i
kazatelská stanice Českobratrské
církve evangelické.

Kniha Vladislava Jindry stopuje
historický vývoj města i okolí z
řady hledisek. Pochopitelně velká
pozornost je soustředěna na sklář-
skou výrobu, dodnes charakteris-
tickou pro zdejší region. Stranou
autorova badatelského zájmu ne-
zůstaly ani otázky historické topo-
grafie, správního vývoje, dopra-
vy, školství a zdravotnictví. Všech-
na probíraná témata jsou výstižně
zařazena do širších souvislostí čes-
kých dějin. Jindrova práce vychází
z původních archivních pramenů
a je nesporně výsledkem dlouho-
letého badatelského úsilí. Ve svém
celku je obohacením našeho regio-
nálního dějepisectví. 
Takže se mů-žeme těšit na vydání
2. dílu.

Michal Flegl

Evangelické Novoborsko
Dokončení ze str. 2

Údajný podíl Milady Horákové, rozené Králové, na stržení tzv. mariánského sloupu
na Staroměstském náměstí v Praze dne 3. listopadu 1918

Ta otázka nemíří někam za hra-
nice, do Ruska nebo na Kubu.
Tam cenzor, kterého hledám,
určitě nesedí. Ale pěkně popořa-
dě. Kancelář synodní rady Čes-
kobratrské církve evangelické
rozesílá zájemcům tzv. „monito-
ring médií". Jde o každodenní
zásilku několika desítek článků
z vybraných sekulárních tiště-
ných i elektronických médií
týkajících se církve či nábožen-
ství. Články podle určitých klí-
čových výrazů vybírá robot.
Většinou se jedná o „lokálky" 
z okresních deníků. Dočtete se 
v nich o svěcení opravených
kapliček, konání poutí, koncer-
tů či o návštěvách biskupů. V
každé svodce se však obvykle
objeví i něco obecně zajímavé-
ho. Nedávno třeba psychologic-
ká analýza odlišnosti vnímání
protestantů, katolíků a ateistů.

Někdy narazíte na téma vyslo-
veně teologické, jako třeba křes-
ťanská identita České republiky
versus požadavky muslimů.
Českobratrská církev evangelic-
ká přebírá monitoring od České
biskupské konference. Ze strany
římskokatolické církve je to
určitě chvályhodné ekumenické
gesto. Je s podivem, že uvede-
nou službu využívá tak málo
evangelických odběratelů. Po-
kud nerozesílá kancelář sy-
nodní rady monitoring vícero
způsoby, je koncových adresátů
pouze pět. Alespoň tolik se mně
jich objeví při přijetí zásilky v
rubrice „adresáti".
Monitoring má ovšem jednu
podstatnou vadu na kráse. Není
tím, za co se vydává, tedy „mo-
nitoringem médií", ale „monito-
ringem vybraných textů z mé-
dií". Na trase mezi robotem tří-

dícím texty podle klíčových vý-
razů a koncovým odběratelem
ještě někde sedí člověk, který
výběr přehlédne a občas si
řekne: „V tomto článku se si-
ce objevuje slovo Bůh, církev,
kněz, ale na jeho obsah není
vhodné upozorňovat." A vyřadí
ho.
Takové tvrzení je jistě třeba
doložit. Nevím, jak se ten člověk
jmenuje ani zda sedí v Jung-
mannově či Thákurově ulici.
Mohu však garantovat, že se
žádný z mých článků zveřejněný
v Lidových novinách či na inter-
netovém portále „Neviditelný
pes" (z nichž se výběr pořizuje),
do „monitoringu médií" nedo-
stal. Mám určité tušení, kde nej-
spíš ten cenzor sedí, ale nechám
to na dedukci na čtenářům.

Emanuel Vejnar

Kde sedí cenzor?

Nabídka Mediaservisu

Do redakce jsme dostali nabídku distribuč-
ní společnosti Mediaservis na novou službu
předplatitelům veškerého periodického
tisku. 
Jedná se o "e-složenku", která slouží vý-
hradně pro úhradu předplatného. 
Nabídka se tedy týká i našich čtenářů. 
Případní zájemci obdrží od společnosti 
e-složenku na svou e-mailovou adresu,
kterou musí nejprve společnosti nahlásit
na e-mail: kveta.kubatova@mediaservis.cz 

Redakce a administrace



Diakonie ČCE připravila ve spolu-
práci s agenturou Thamesdown
dlouhodobou kampaň, jejímž cí-
lem je změnit pohled veřejnosti na
seniory, ukázat, že stáří - stárnutí
má svoji kvalitu a cenu a upozor-
nit na fakt, že senioři jsou dnešní
společností (médii) přehlíženi a
podhodnoceni. - Senioři předsta-
vují zároveň nejpočetnější skupinu
klientů, o něž Diakonie ČCE peču-
je ve svých střediscích.

JE STÁŘÍ TABU?! 
ZASTAVME NARŮSTAJÍCÍ PROJEVY
VĚKOVÉ DISKRIMINACE

Hlavním sdělením úvodní řady
krokové kampaně je slogan „Dneš-
ní tabu se jmenuje stáří". Plakáty,
které se v první vlně objevují od
18. října v outdoorové reklamě na
telefonních budkách po celé ČR a
dále mj. v tištěných médiích, upo-
zorňují na skutečnost podpořenou
řadou současných sociologických
(mediálních) studií, jež je na veřej-
nosti dosud málo reflektována. 
„Lidé, kterým je 55 roků a více,
jako by neexistovali. Jen výjimeč-
ně se s nimi setkáte v médiích
jinak než jako s oběťmi nehody či
podvodu," popisuje kreativní ředi-
tel ag. Thamesdown Ivan Peterka
důvody, které vedly ke vzniku
kampaně usilující o změnu stereo-
typního pohledu.
Odborným garantem této kampa-
ně je Mgr. Lucie Vidovičová, PhD.
(www.ageismus.cz). 
Senioři jsou vůči mladším znevý-
hodněni, běžně označováni pejo-
rativními výrazy (stařík, dědek),
často vnímáni jako „pomalí, po-
pletení, nemohoucí…". Pro takové
chování je zaveden termín ageis-
mus: diskriminace seniorů je vě-
domé, záměrné a časté znevýhod-
nění starších lidí kvůli jejich věku i

dalším „přitěžujícím okolnostem",
které má za následek stigmatizaci
a nenormální postavení seniorů a
upírání jejich zasloužených práv.
(Vidovičová, Gregorová 2008)
Podle domácích průzkumů zažil
téměř každý třetí občan starší 60
let, a více než každý druhý starší
70 let v nedávné době situaci, kdy
se k němu někdo choval rozdílně
jen z důvodu jeho vyššího věku.
Ageismus se netýká jen nejstarších
věkových ročníků. Jedním z typic-
kých příkladů je např. diskrimina-
ce starších pracovníků na trhu
práce, za které jsou v závislosti na
oboru považováni už padesátníci
nebo i lidé nad 45 let!
Zaměření kampaně se nese v du-
chu jejího titulu - Otevřeno senio-
rům. Chceme otevřít seniorům…
mysl lidí, přístup institucí i jedno-
tlivců, veřejné i neveřejné prosto-
ry, zkrátka společnost. Tím, že ote-
víráme seniorům, otevíráme i
sami sobě.
Služby pro seniory tvoří podstat-
nou část práce Diakonie ČCE, kte-
rá se stará ročně, opakovaně zhru-
ba o více než 4000 seniorů v terén-
ních službách (ošetřovatelé, pečo-
vatelé), ambulantních službách
(např. stacionáře) a pobytových
službách (př. domovy pro seniory,
hospic pro umírající). DČCE dlou-
hodobě spolupracuje s Českou
alzheimerovskou společností.
Médiím rádi v souvislosti s kam-
paní nabídneme tematické články,
diskuse, rady a návody, jak může
veřejnost věkové diskriminaci lidí
v našem okolí předcházet. 
Několik tipů k zamyšlení z tzv.
seniorského desatera (www.otev-
renoseniorum.cz): 
Stárnutí je proces, nikoli stav.
Neexistuje žádný přesně určený
čas „stáří", starší lidé jsou řekněme
jen „mladí lidé s více lety". Senioři
neexistují. Lidé nad 60 - 65 let, kte-

rým jsme zvyklí běžně říkat senio-
ři, jsou nadmíru různorodým se-
skupením lidí v naší společnosti!
Stárnutí české populace není soci-
ální problém. Věkové indexy mno-
ho neříkají o skutečné ekonomické
závislosti jednotlivých složek po-
pulace. Stárnutí populace je histo-
ricky zcela ojedinělou záležitostí –
cílem není společnost „pro staré",
nýbrž společnost přátelská „pro
každý věk". Senioři volí, pracují a
nakupují. Starší lidé jsou velmi
dobrými zákazníky a konzumenty
různých služeb. Řada z nich je
aktivních i po odchodu do důcho-
du. Na stáří se neumírá. I ve vyso-
kém věku se zhruba 1/2 až 2/3
osob těší zcela uspokojivému
zdraví.

O NÁS. DIAKONIE ČCE 

Diakonie ČCE je jednou z největ-
ších nestátních organizací zabýva-
jících se sociálními službami a ob-
čanskou pomocí. V loňském roce
oslavila již 20. výročí obnovené
činnosti. Celorepublikově posky-
tuje sociální, zdravotní, pastorační
a vzdělávací služby – denně po-
máhá tisícům klientů v nepřízni-
vých životních situacích: od rané
péče, pomoci rodinám s dětmi s
postižením, přes provoz nízkopra-
hových klubů pro mládež až po
četná seniorská zařízení či hospic
pro umírající. 
DČCE poskytuje služby ve 33 stře-
discích a 8 speciálních školách.
Pracuje zde přes 1500 zaměstnan-
ců a 1000 dobrovolníků. DČCE
nabízí 126 sociálních služeb regist-
rovaných dle zákona o sociálních
službách.
Diakonie respektuje potřeby jed-
notlivců, 
podporuje rodinné prostředí se
zachovanými vazbami, 
pomáhá všem bez ohledu na
vyznání.
Více informací na 
www.diakoniecce.cz a 
www.otevrenoseniorum.cz 
Kontakt – public relations:

Mgr. Vendula Kodetová,
PR senior, 

m: 739 244 788, 
e: kodetova@diakoniecce.cz

Dnešní tabu se jmenuje stáří Inzerce

MARANATHA GOSPEL CHOIR T.O.P.
DREAM COMPANY POŘÁDÁ 13. LISTO-
PADU GOSPEL PARTY.
V 10.30 h se koná dopolední boho-
služba a v 19 h večerní koncert.
Adresa: Peroutkova 57, Praha 5. 
Spojení bus 137, zastávka Urbanova.
Vstupné 150 Kč. Předprodej v
Barevné kavárně na Londýnské.
www.gospel.maranatha.cz

* * *

BAREVNÁ KAVÁRNA NA LONDÝNSKÉ &
SPOLEČENSKÉ CENTRUM LONDÝNSKÁ
30 POŘÁDAJÍ NA PODZIM 2010 TATO
PŘEDSTAVENÍ A PŘEDNÁŠKY:
* 4. 11. 19 hodin - Blade Runner.
Filmový klub. (Akční, sci-fi, drama
USA/Hong Kong 1982)
* 4. 11., 11.11, 25. 11., 18:30 hodin -
Četba knihy Exodus. Seminář.
Moderuje Mgr. R. Jonczy
* 9. 11., 16. 11., 23. 11., 19 hodin –
Duchovní život v české společnosti na
začátku 21. století. Přednáškový
cyklus. Přednáší religionista Doc.
PhDr. Zdeněk Vojtíšek
* 15. 11., 19 hodin - Jak mohou
duchovní hodnoty ovlivnit můj život.
Téma Úloha peněz v mém životě.
Přednáší Jiřina Krejzová B. Th.
Seminář. 
* 25. 11.,  19 hodin – Monika Škramlo-
vá a hosté. Písně a balady
* 30. 11, 19 hodin – Joyful. Komorní
worship
* 1. 12., 19 hodin - Vánoce s Mara-
natha Gospel Choir. Gospel
* 3. 12., 19 hodin – Oboroh. Folk – rock
* 7. 12., 14.12., 21. 12., 19 hodin -
Paradox zvaný Ježíš. Přednáší teolog
Mgr. R. Jonczy
* 9. 12., 19 hodin – Životy v oblouzně-
ní. Komedie USA. Filmový klub
* 13. 12., 19 hodin – Jak mohou
duchovní hodnoty ovlivnit můj život.
Téma Spokojené partnerství. Semi-
nář. Přednáší J. Krejzová B. Th. 
* 16. 12., 19 hodin – Na kole po Izraeli.
S cestovatelem Mgr. V. Krupou. Ces-
topis
* 18. 12., 19 hodin – Vánoční koncert
pěveckého sboru Praha-Vinohrady
Akce se konají na adrese Londýnská
30, Praha 2, 120 00. Na všechny akce
vstupné dobrovolné. 
Více informací na 
www.londynska30.cz, 
www.barevnakavarna.cz.

* * *

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA
Už potřetí se v neděli 21. listopadu
2010 od 15 hodin uskuteční u dál-
niční kaple na obchvatu Plzně (na
odpočívadle dálnice D5 poblíž Šlo-
vic u 83. km ve směru na Prahu)
ekumenická bohoslužba "Na pa-
mátku obětí dopravních nehod". 
U příležitosti Světového dne obětí
dopravních nehod ji společně s
plzeňskými duchovními pořádají
Psychosociální intervenční tým ČR,
České sdružení obětí dopravních
nehod, Terénní krizová služba
Diecézní charity Plzeň a Centrum
SOS Archa Diakonie ČCE - středis-
ka v Plzni.

Karel Šimr

Bohoslužby
SENIORÁT JIHOČESKÝ

Českobratrská církev evangelická

ČESKÉ BUDĚJOVICE, 370 01; Ne 9.00
tř. 28. října 28, f David Nečil, f Daniel
Freitinger

JINDŘICHŮV HRADEC, 377 01; Ne 9.30
Bratrská 129/IV, f David Balcar

PÍSEK, 397 01; Ne 9.00
Fügnerovo nám. 48, f Jiří Ježdík

SOBĚSLAV, 392 01; Ne 9.00
ul. 28. října 277/II, f Daniel Matějka st.

STRAKONICE, 386 01; b d Ne 8.45
Bezděkovská 216/59, a Hynek Tkad-
leček 

STRMILOV, 378 53; Ne 10.00
Studenská 382, f Drahomír Frühbauer

TÁBOR, 390 02; Ne 9.30
Bílkova 963/3, f Ondřej Soběslavský

VOLYNĚ, 387 01; Ne 10.30
Lidická 124, f Hynek Tkadleček

Církev bratrská

ČESKÉ BUDĚJOVICE, 370 01; Ne 9.00
J. Š. Baara 64, Svetozár Slavka

HUSINEC, 384 21; Ne 10.00 
Kostnická 85, Martin Grohman

PÍSEK, 397 01; Ne 9.30 
Tyršova 15, Roman Cimbulka

TÁBOR, 390 02; Ne 9.30 
Bechyňská 2, Petr Jareš

Bratrská jednota baptistů

ČESKÉ BUDĚJOVICE, 370 01; Ne 9.30 
U Hvízdala 11

Evangelická církev metodistická

BECHYNĚ, 391 65; Ne 15.00
Čechova 284, Filip Jandovský

ČESKÉ BUDĚJOVICE, 370 01; Ne 9.00
Palackého náměstí (Husův dům
CČSH), Dalimil Voříšek

PROTIVÍN, 398 11; Ne 9.00
Mírová 171, Filip Jandovský

TŘEBOŇ, 379 01; Ne 9.00
Seifertova 449, Richard Novák

Pozvánky

EVANGELICKÝ TÝDENÍK - KOSTNICKÉ JISKRY

Vydává Kostnická jednota 
Redakce a administrace v Praze 2, Ječná
19, PSČ 120 00, tel.: 224 919 607, e-mail:
ET.KJ@worldonline.cz
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Sociální kampaň Diakonie ČCE

V PRŮZKUMU ZNALOSTÍ
O NÁBOŽENSTVÍCH
VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH
BODOVALI ATEISTI

New York (ENI) 
Jestli chcete dostat odpověď na
otázku o náboženstvích v USA,
zeptejte se nějakého ateisty. 
Američtí ateisté a agnostici vedou
mezi skupinami, které se zúčast-
nily půzkumu vědomostí o světo-
vých náboženstvích uskutečně-
ném Washingtonským Pewovým
výzkumným centrem fóra nábo-
ženstí a veřejného života. 
Vysoké známky získali i američtí
židé a mormoni. 
Průzkum mezi 3412 dospělými,
uskutečněný od 19. května do 6.
června zjistil, že velký počet Ame-
ričanů neví nic o učení, praxi, dě-
jinách a vedoucích osobnostech
největších náboženských tradic,
včetně té své, sdělil Pew 28. září
při oznámení výsledků průzku-
mu.

(red)

HLEDÁM OŠETŘOVATELKU PRO
SVOU MATKU - 65 let, na vozíku.
Koupání a veškerá pomoc v do-
mácnosti. Nabízím bydlení v P 9
Čakovicích zcela zdarma a finanč-
ní kompenzaci. 
Tel.: 725 026 325 dcera, 
777 224 622 syn.


