
„A setře jim každou slzu z očí. A smrti
již nebude, ani žalu ani nářku ani boles-
ti už nebude - neboť co bylo, pominulo."

Zj 21,4
Během rozhovorů s lidmi registruji
tři různé důrazy - důraz na minulost
a život ve vzpomínkách, důraz na
přítomnost a život pro dnešní den,
důraz na budoucnost, život s před-
stavou, že zítřek přinese lepší věci.
Vlastně ne - ještě se setkávám s

lidmi, kteří mají jiný, tedy čtvrtý
důraz. Perspektivu věčnosti. Když
tito lidé mluví o minulosti, když
popisují své dnešní starosti a rados-
ti a také když mluví o zítřku, může-
te v jejich slovech slyšet jasně per-
spektivu věčnosti. Není to samozřej-
mé s tímto pohledem kráčet živo-
tem. Ani mezi lidmi věřícími není
tento životní postoj samozřejmý.
Když přemýšlím nad konkrétními
lidmi, kteří s touto perspektivou žijí,
vybavují se mi tak různí lidé – stará
sestra, kamarád podnikatel, několik
mladých lidí. Spojovacím článkem
není věk, vzdělání ani finanční
postavení. Spojovacím článkem je
pokorné následování Pána Ježíše
Krista. Pro ně je perspektiva věčnos-
ti Kristus. Ve Zjevení svatého Jana
21,1-6 autor popisuje svůj prožitek,
ve kterém mu Duch svatý dovolil
nahlédnout do věcí, které pro svůj
lid v budoucnu připravil. Jan dostá-
vá pokyn zapsat, co viděl a slyšel,
abychom i my mohli vidět a slyšet.
Vidět a slyšet srdcem perspektivu

věčnosti a dívat se pak skrze násle-
dování Pána Ježíše Krista na minu-
lost,opravdověji prožívat přítom-
nost a nebát se dne zítřejšího, proto-
že On je Alfa i Omega, počátek i
konec a tomu, kdo žízní, dá napít
zadarmo z pramene vody živé, jak
nám připomíná biblický text. Rád
bych připomněl několik věcí, které
vnímáme jinak, pokud žijeme s
„perspektivou věčnosti".  Jako první
je to vděčnost Pánu za „malé věci",
které zažíváme v životě. Další je náš
pohled na „každodennost", opako-
vání úkonů, činností a aktivit pro-
stého všedního života a to, jak v tom
všem vidíme Krista. A na závěr dvě
vlastnosti, které vědomí si toho, co
Pán Bůh pro nás připravil, také
ovlivní – pokora a odvaha. Ano, ti
nejpokornější a nejodvážnější lidé v
tom pravém slova smyslu jsou ti,
kteří si uvědomují křehkost lidské-
ho bytí tady na zemi a budoucnost,
kterou pro nás Bůh připravil.

Lubomír Hlavačka
kazatel CB Frýdlant n. Ostr.

Evangelický
týdeník
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Poselství k poslední neděli církevního roku

* Už několik desetiletí tě znám jako
člověka "politického" - který sle-
duje dění v této oblasti, který kri-
ticky zvažuje počínání státních
představitelů a který také je ocho-
ten zaujímat odpovědné občanské
postoje. Vnímal jsem tě jako toho,
kdo se bude i nadále pohybovat na
takové rovině občanské aktivity.
Proto mě tvá kandidatura překva-
pila tím více, že jsi kandidoval prá-
vě i v mém volebním obvodu. Jaká
byla tvá cesta až k takovému nasa-
zení?
Že dojde až k takovému nasazení,
když jsem vstupoval krátce po par-
lamentních volbách do politické
strany TOP 09, jsem ani ve snu ne-
tušil. Byl jsem tehdy vlivnými členy
této nové demokratické strany po-
žádán, abych vystoupil ze svého
důchodcovského zátiší a - vzletně
řečeno - dal svůj čistý štít na oltář
vlasti. Zakrátko jsem byl kooptován
do regionálního výboru TOP 09 na
Praze 11 a opět zakrátko přišla
nabídka kandidatury do senátu.
Vskutku strmá politická kariéra. Při
rozhodování jsem si uvědomoval,
že se konečně po dvaceti letech
naskýtá reálná možnost změnit
paradigma české politiky. Neod-
povědnému zneužívání svobody je
třeba – jak se říká - „utnout tipec".
Chtěl jsem být aktivně při tom. 

* Velice živě si vzpomínám, jak se

na nás na pastorálce pražského
seniorátu /konala se tehdy v ČCE
na Smíchově/ obrátil Sváťa Kará-
sek s tím, že by mohl kandidovat
do senátu - a co že si o tom my, jeho
kolegové, myslíme? Proběhlo tako-
vé neoficiální kolečko, kdy jsme se
k tomu všichni vyjadřovali. Neza-
zníval jednotný hlas, ale myslím,
že spíše převažovaly názory, které
jej od toho zrazovaly; že stejně ne-
bude moci prosadit to, o co by mu
šlo, že v takovém prostředí spíše
sám ztratí než získá, což se asi do
jisté míry vyplnilo. Zajímalo by
mě, zda jsi ty také tento krok nějak
konzultoval se svými kolegy.
Své rozhodování jsem nepotřebo-
val konzultovat s nikým. Bylo to
mé osobní svobodné rozhodnutí.
Podobně jako podpis Charty 77.
Samotného mě na stará kolena pře-
kvapuje, jak jsem si při závažných
rozhodováních jistý.Vím zcela bez-
pečně, že by mě politika nezkřivila
– na to jsem opravdu již dost zkuše-
ný a ošlehaný kde jakými větry,
abych měnil své dobré zvyky a
mravy.

* Předpokládal bych, že by byla
možnost přihlásit se ke své jasné
křesťanské orientaci spluprací s
KDU - ČSL. Zvažoval jsi tuto
alternativu?
Přiznám se, že pociťuji jisté rozpaky
nad tím, když si politická strana dá

na svůj vývěsní štít, že je křesťan-
ská. Křesťanství, víra, evangelium –
to přece není žádná ideologie, ani
politika. Navíc, jak vždycky říká
Láďa Hejdánek: skutečně křesťan-
ská strana by musila vždycky pro-
hrát. Zato jednotliví křesťané se
mohou, nebo přímo mají v odpo-
vědnosti před Pánem Bohem a spo-
lečenstvím bližních – tedy vlastně
polis - podle svého svědomí, podle
svého politického rozhledu a pře-
svědčení angažovat v různých de-
mokratických, zdůrazňuji demo-
kratických, stranách. Ještě dovolte
slovo pro mnoho hodných, ale od
politiky se tak trochu odtahujících
evangelíků, věrných a tiše zbož-
ných křesťanů: Pan profesor J. B.
Souček jednou napsal do Křesťan-
ské revue: „ Není žádného rozhod-
nutí víry a žádné činnosti církve,
které by neměly svůj politický do-
sah. Mluvit o nepolitičnosti křes-
ťanství a církve je sebeklamem nebo
neupřímnost. Křesťané dosti často
přijímali toto zatlačení do koutku v
ústraní a dokonce si ještě libovali,
že jim to zaručuje „čistotu víry“ od
politiky ... jen stálá duchovní bdě-
lost a duchovní zápas může církev i
křesťany chránit jak před Scyllou
falešné duchovnosti, tak před Cha-
rybdou nedůstojného posluho-
vání.." 

Dává to smysl?

EDITORIAL

Dokončení na str. 2

Vážení čtenáři, 
milé sestry a bratři,

zdravím vás z redakce Evangelického týdeníku a přeji vám vše
dobré v čase, který dozrává k novému Adventu. Již příští naše čís-
lo vyjde v křesťany tolik očekávané sváteční době. Ohlížím-li se
proto při psaní tohoto pozdravu nazpět, nemohu než s díky vy-
znat, že i v tom dnešním, všelijak rozkolísaném světě nás Hos-
podin neopustil. Nejen naší malou „pracovní dílnu" v Kostnic-
kých jiskrách, ale jsem si jist, že přebýval mezi vámi i ve vašem
osobním, rodinném či sborovém životě. 
Jeho hmatatelnou přítomnost v našem středu jsme pociťovali 
v průběhu celého roku. Projevovala se bezesporu i ve vydávání
našeho týdeníku. Podařilo se nám, tak jak jsme si předsevzali,
vydat prozatím všechna plánovaná čísla. Do konce kalendářního
roku jich má být celkem 37. 
Chci proto poděkovat všem, kteří se na vydávání Evangelického tý-
deníku podíleli svými články, komentáři či zprávami ze sborového
života. Vždyť noviny tvoří jedním dílem jeho autoři i čtenáři. 
Upřímný dík patří každému, kdo nás podpořil finančními dary .
Mohli jste si ostatně přečíst ve zprávě ze sjezdu Kostnické jedno-
ty, že se ekonomické situaci „Jisker" věnujeme s velikou pozor-
ností a pečlivostí. Těšíme se z vaší přízně a pomoci. 
Proto si vás také dovoluji znovu povzbudit k podpoře Evangelic-
kého týdeníku, aby i v příštím roce vám jeho četba mohla přinášet
duchovní užitek a potěšení. S důvěrou očekáváme, že v tomto
čase, jako před rokem, vzroste vaše obětavá štědrost.
Do dnů naplněných dobrými dary od toho, který jest, který byl a
který přijíti má, vám přeji jménem redakce ET-KJ hojnost víry,
lásky a naděje

Ladislav Mečkovský

Pavel HlaváčRozhovor o politice a křesťanství 
s Pavlem Hlaváčem, který letos kandidoval do senátu
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Dává to smysl?

* Tvé billboardy a ostatní materiá-
ly nesly heslo: "Žít poctivě a bezú-
honně přece dává smysl." Pociťu-
ji, že ta vazba "dává smysl" mís-
to tradičnějšího "má smysl" byl
vstřícný krok k dnešní mluvě a tedy
snad i k této generaci... Ale ten
vlastní obsah se mi nejeví jako
něco, co by masověji oslovovalo
naše současníky. Bylo v tom tedy
spíš jen tvé osobní vyznání, možná
naznačený idealistický program?
Ach, ty billboardy! To byla věc zřej-
mě nutná, ale pro mne velmi
nezvyklá. Chodit kolem svého
„ksichtu", zvláště byl-li tak obrov-
ský, jsem bral trochu jako recesi a s
chutí jsem si po sobě, nalepeném na
podlaze v metru, šlápnul a dupnul,
ale samozřejmě jsem se volil. Těch
mých billboardů nebylo zas tak
mnoho. Naštěstí naše kampaň byla
spíše šetřivá, na rozdíl od bom-
bastické kampaně „zazobaných"
stran. Ty vymydlené úsměvy na
každém rohu, v každém vagonu
Metra C – a ne jeden, dva, hned
deset, padesát....A těch chvástavých
slov, co všechno udělali, a ani slovo
o tom, co všechno nakradli.
Ty však se ptáš na obsah mých pro-
pagačních materiálů. Nechtěl jsem
se podbízet, nešlo mi v prvé řadě o
masové, natož o bulvární oslovová-
ní lidského stáda, ale o věcné oslo-
vení rozumných občanů. Snažil
jsem se být zdrženlivý, nechlubit se,
pamětliv biblických slov „...díme-li,
že hříchu nemáme, sami se svodí-
me a pravdy v nás není". Však jsem
nemohl uvádět, že bych byl členem
různých představenstev nebo do-
zorčích rad, ani že mám podíl v
několika společnostech s ručením
omezeným nebo neomezeným. To
tedy opravdu nejsem a nemám.
Nijak jsem však nezastíral, že se
angažuji v ČCE, v YMCA a rovněž i
v řadě nevládních a neziskových
organizací. 

* Kterým tématům a oblastem jsi se
chtěl věnovat? Kde se domníváš, že
mohl být tvůj přínos a co teď sená-
tu bude chybět, když nejsi v jeho
řadách?
Jen namátkou cituji ze svého voleb-
ního programu: „Budu podporovat
rozumné hospodaření státu... Budu
bojovat proti korupci a klientelis-
mu... Budu vždy stát za svým názo-
rem... Budu podporovat neziskové
organizace a občanskou společ-
nost... Kritériem všeho v mé práci
bude důraz na tradiční mravnost...
Zasadím se o rozvoj etické výchovy
ve školách..." Rozhodně jsem byl ze
všech deseti kandidátů do senátu
ve volebním obvodu č. 19 tím nej-
lepším kandidátem, to je snad
jasné, ne?! Ovšem, koho si občané
zvolili, toho mají! Mne neúspěch
nijak nezlomil. Nejsem nenahradi-
telný a doufám, že můj prapor
zvednou v senátu ti zvolení kolego-
vé, kteří nejsou úplatní a sdílejí
podobné hodnoty jako já. Čekám,
že jich bude v budoucnu čím dál
víc. Naše zem to potřebuje jako sůl.

* I když jsi do druhého kola nepo-
stoupil, přesto považuji počet hla-
sů, které jsi získal, za velký úspěch
"nové tváře". Popiš nám, v čem tě
volební nezdar osvobodil a proč jsi
byl naopak zklamán, že jsi nedošel
až ke zvolení?

Já též to, že mě volilo více jak pět
tisíc občanů, považuji za veliký
úspěch. Na kandidátním lístku
stálo: Pavel Hlaváč, evangelický
farář. Byl to i jakýsi lakmusový
papírek v tom našem, nikoli zcela
bezbožném, Jižním Městě. Vítám
možnost, že mohu svým voličům
alespoň zde, v Kostnických jisk-
rách, poděkovat. Takže, mě neosvo-
bodil nedávný „volební nezdar",
protože mě již dávno osvobodil
někdo docela jiný, přece Kris-
tus! Ani nejsem zklamán – vždyť
jak bych mohl být, když z toho 
má radost především moje milá
žena.

* Pociťoval jsi po svém rozhodnutí
takto vstoupit do politického zá-
polení z církve nějakou podporu -
nebo spíše nepodporu, abychom se
vyjádřili diplomaticky.
Pokud jsem se mezi svými kolegy,
ale i mezi bratřími a sestrami ve
sboru setkal s reakcí na mé rozhod-
nutí vstoupit do politiky a pak i
kandidovat do senátu, byla to reak-
ce vesměs pozitivní, přátelská a
solidární. Na naší faře v Uhříněvsi
jsem měl dokonce základnu své
volební kampaně v MMČ kolem
Prahy 22. Také u dalších farářů v
mém volebním obvodu byly k dis-
pozici mé volební materiály. Jsem
za to vděčný. Pokud byli kritici, tak
mlčeli – i za to jsem vděčný.

*Věřím, že to byla pro tebe velice
zvláštní zkušenost, nové situace,
nová setkání, možná i trochu adre-
nalinový tlak. Jaká bude následu-
jící etapa? Byl to jednorázový
počin /když nevygradoval zvole-
ním/, nebo se budeš podobně anga-
žovat dál?
Tak ano, volební kampaň byla
obdobím hektickým, ale řekl bych,
že mě to i zdravotně „nakoplo".
Byla to nová, úžasně zajímavá a co
si budeme říkat, po sedmdesátce, i
naprosto nečekaná životní zkuše-
nost. Zpět do důchodcovského záti-
ší se zatím nechystám. Mám práce
nad hlavu v komisi synodu „Cesta
církve 1945 – 1989". Čekám z našich
sborů pro práci naší komise více
informací o persekuci laiků v minu-
lém, komunistickém období. 

* Dlouhodobě církve ztrácejí v naší
společnosti důvěryhodnost. V ně-
čem patrně po zásluze, ale taky
nemůžeme pominout vliv nevstříc-
nosti z různých vrstev společnosti.
Je v takové situaci rozumné a po-
třebné, aby se křesťané objevovali v
těch vyšších politických patrech?
Neměli by se spíše angažovat na
rovině občanských spolků a hnutí?
Myslím si, že pokud můžeme mlu-
vit o nedůvěryhodnosti společnosti
vůči církvím, tak to není v prvé
řadě vina společnosti, ale církví
samotných. Důvěryhodnost se těž-
ko nabývá, lehce ztrácí. V první
epištole Petrově 4,17 čteme: „Přišel
totiž čas, aby se začal soud od do-
mu Božího." Jako křesťané a církev-
níci bychom měli i v nepřízni světa
„svěřovat své duše věrnému Stvo-
řiteli a činit dobré". To bude stačit,
dost na tom, víc není třeba.
Chtěl bych však zareagovat na to,
co se již podruhé ve tvých otázkách
ozývá: jako by angažmá na rovině
občanských sdružení bylo něco
apolitického. Cožpak se vylučuje

angažmá v politice a v občanských
spolcích? Věrní křesťané jsou potře-
ba všude a jde o to, aby byli věrní.
Pak se mohou a dokonce mají obje-
vovat i v těch vyšších a nejvyšších
politických patrech – třeba jen než
je vyhodí, což se i nezřídka stává.
Pak je dobré rozpomenout se na
zmíněná slova Písma a případně si
i přivlastnit to staré erbovní heslo
švýcarské konfederace: „Hominum
confusione – Dei providentia". Ano,
je to tak, lidské zmatky a Boží pro-
zřetelnost provází život národů i
jednotlivců.

* Milý bratře Pavle, čím bys chtěl
ukončit toto naše krátké povolební
interview? 
V posledním předvolebním čísle
našeho stranického plátku, v Praž-
ském kurýru, jsem měl krátký
text, který většina čtenářů ET-KJ
jistě nečetla. Tak ho uvádím ještě
i zde:
„Když mě za totality naháněli ko-
munisti a StB, často jsem si vybavo-
val naděje a zaslíbení moudrých a
věrných synů našeho národa. Člo-
věk v těch nesnadných dobách
potřeboval povzbuzení a posilu. A
tak jsem četl Bibli, prózu i poezii
klasiků, poslouchal Svobodnou
Evropu, Hlas Ameriky a vyhledá-
val spolehlivé přátele. Kromě sa-
mizdatů a exilové literatury jsem
čas od času otevíral sličnou starou
knížku, rodinné dědictví - Komen-
ského Labyrint světa a ráj srdce,
svázaný spolu s Kšaftem Jednoty
bratrské. Je to vlastně také exilová
literatura, tištěná v Berlíně Léta
Páně 1737 a ilegálně přenášená přes
tehdy ještě nezadrátovanou hranici.
Některý z mých pradědů tam těž-
kou rukou podtrhl: Věřím i já Bohu,
že po přejití vichřic hněvu, hříchy
našimi na hlavy naše uvedeného,
vláda věcí tvých k tobě se zase
navrátí, ó lide český! Jsem neskona-
le vděčný za svobodu, v níž již 20
let žijeme. Svoboda je krásný, ale
křehký květ. Dávejme si pozor!
Mrzí mě, že tak mnozí se klanějí
zlatému teleti a že je zotročuje Mo-
loch moci a ziskuchtivosti. Je třeba
to změnit – přece žít poctivě a bez-
úhonně dává smysl – víc, než si
myslíte."Tento závěr platil před vol-
bami, o to víc platí nyní, po vol-
bách.
Bratři a sestry, pamatujme na to, jak
dlouho trvala cesta Izraele z Egypta
do země zaslíbené. Celou tu dobu
se lid vlekl pouští. Hlad, žízeň, rep-
tání, voda ze skály, mana, křepelky
a mnohé další tresty i Hospodi-
nova vysvobozování. Kdo to nezná,
ať čte v Bibli. „Tam to všechno je –
kniha Exodus a Numeri nám poví-
dá, jak to s Židy tenkrát bylo..."
Zkrátka – biblický model cesty z
otroctví ke svobodě je čtyřicetileté
putování pouští. Je to modelová
situace i pro nás. Zaplať Pán Bůh,
vždyť již více jak půl cesty tou naší
českou pouští a úhorem máme za
sebou. 

Rádi bychom sdíleli tvoji naději, že
ta cesta českou pouští a úhorem
ústí v nějaké lepší budoucnosti - a
doufali, že už máme polovinu té
horší cesty za sebou! Ale upřímně ti
děkujeme za otevřenost odpovídat
a prosíme, aby tě Hospodin vedl
dál po své cestě.

Bohumil Kejř

STANOVISKO MAĎARSKÉHO EVANJELICKÉHO BISKUPA K EKOLOGICKEJ
KATASTROFE

Budapest/ Geneva, (LWI). Maďarský evanjelický biskup Dr. Tamás
Fabini ostro kritizoval vlastníkov továrne Ajkai Timfoldgyar v meste
Ajka, zodpovedných za pretrhnutie hrádze skládky toxického chemic-
kého odpadu. Ten v podobe červeného bahna 4. októbra zaplavil štyri
štvorcové kilometre krajiny, čo spôsobilo smrť deviatich ľudí, zranenie
stopäťdesiatich, zničenie mnohých domov, nútenú evakuáciu okolo
osmsto ľudí, zamorenie životného prostredia a ohrozenie rieky Dunaj.
Biskup severného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania
v Maďarsku pre tlačovú agentúru Svetového luteránského zväzu LWI
povedal: „To, čo sa stalo, nie je ekologická katastrofa spôsobená neovlá-
dateľnými prírodnými silami, ale zavinila ju ľudská nedbanlivosť, vyko-
risťovanie a nenásytnosť." 
Biskup Fabini, ktorý je aj viceprezidentom Svetového luteránskeho
zväzu pre strednú a východnú Európu, vyjadril podporu vláde v boji s
následkami nešťastia. Evanjelická cirkev sa v spolupráci s ekumenic-
kým hnutím Hungarian Interchurch Aid aktívne zapojila do pomoci
ľuďom postihnutým katastrofou. 

SVETOVÝ DEŇ POTRAVY HOVORÍ O ÚLOHE ŽIEN PRI ICH PRODUKCII

Geneva (ENI). Farmárske ženy v Afrike produkujú viac ako osemdesiat
percent potravín pre svetadiel. Napriek tomu trpia nedostatkom uzna-
nia vlastníckych práv a sú najviac postihnuté hladom a podvýživou. -
povedal Peter Prove, riaditeľ Ekumenickej advokačnej aliancie k Sve-
tovému dňu potravy 15. októbra za účasti organizácie Potraviny a
poľnohospodárstvo, zástupcov cirkví a zástancov ľudských práv z celé-
ho sveta. 
"Viac ako jeden bilion ľudí v súčasnosti trpí chronickým hladom a z toho
sedemdesiat percent sú práve ženy postihnuté podvýživou, biedou a
nedostatkom potravy." – tvrdí Prove. 
Poznamenal, že podľa správy Poradného výboru Rady pre ľudské
práva, napriek tomu, že ženy tvoria väčšinu poľnohospodárskej pro-
dukcie, globálne majú prístup iba k piatim percentám produkcie a jej
kontroly. 

V ŽIVOTĚ NENÍ ABSOLUTNÍ TMA – ŘÍKÁ SLEPÝ JAPONSKÝ DUCHOVNÍ

Tokio (ENI). Japonský duchovní, který ztratil zrak jako agronom v
Súdánu kvůli alergii na užívání léků proti malárii, říká, že v životě ne-
existuje absolutní tma. 
"Kristus mě podporoval, když jsem padal do pekla," - řekl reverend Yoji
Takeoka, emeritní profesor agronomie na Nagojské univerzitě v střed-
ním Japonsku, když vzpomínal na dobu, kdy oslepl během návštěvy v
Africe v roce 1992. 
Takeoka po odchodu z univerzity sloužil v církevním sboru ve své
domovině v Nagoji od dubna 2003 do prosince 2009 jako pastor
Sjednocené Kristovy církve Japonska. Napsal knihu, v které popisuje
své zkušenosti za osmnáct roků slepoty. 

PROTESTANTÉ LITUJÍ NEÚČASTI KŘESŤANŮ Z ČÍNY V KAPSKÉM MĚSTĚ

Kapské město (ENI). Světová evangelická aliance vyjádřila zklamání, že
křesťanská delegace z Číny chybí na Třetím světovém shromáždění v
Jižní Africe. 
"Přítomnost a přínos čínské delegace by byl obohatil celý kongres a při-
spěl by ke kompletnějšímu porozumění naší společné lidské identitě a
různosti etnického a kulturního vyjádření," – říká se ve společném do-
kumentu ze 17. října pro ENI news. 
Okolo 4500 účastníků z celého světa se 16.-25. října setkalo v Kapském
Městě na třetím Lausannském kongresu o světové evangelizaci. 

PROMLUVA VEDOUCÍHO SVĚTOVÉ RADY CÍRKVÍ
K SETKÁNÍ LAUSANNSKÉHO HNUTÍ

Kapské město (ENI). Vedoucí Světové rady církví v promluvě ke Svě-
tovému shromáždění protestantských křesťanů různých tradic řekl, že
je potřebné navzájem se učit, jak se podílet na Boží misii. 
"Jsme povoláni k jednotě a ke smíření, tak aby svět mohl uvěřit, že Bůh
v Kristu smířil svět se sebou," - to jsou slova generálního tajemníka reve-
renda Olava Fykse Tveita, vyslovená 17. října v den zahájení Třetího
Lausannského kongresu o světové evangelizaci. 
Je to poprvé, co generální tajemník Světové rady církví pozdravil kon-
gres Lausannského hnutí, které je nazváno podle švýcarského města
Lausanne, kde bylo první shromáždění v roce 1974. 

Ekumenická rada cirkví 
v Slovenskej republike

Dokončení ze str. 1

Z církví doma i ve světě
Rozhovor o politice a křesťanství 
s Pavlem Hlaváčem, který letos kandidoval do senátu



Mt 5, 13-16

"Kdo za to může?" Tato otázka při-
chází na mysl při nespokojenostech
nejrůznějšího druhu. Za minulého
režimu neveřejně a po jeho pádu i
veřejně se mezi lidmi tradovala jed-
noduchá odpověď, totiž že za
všechno - rozumějme, za všechno
špatné - můžou komunisté. A slý-
cháme ji často i dnes, přestože ony
kritizované jevy se vyskytují i v
zemích, kde komunisté nikdy
nevládli. Pro někoho pak za vše
špatné prostě mohou blíže nedefi-
novaní "oni" - politici a místní
zastupitelé, stranické sekretariáty,
držitelé ekonomické moci, zkažená
mládež a jiní blíže neurčení a neur-
čitelní. Což však zamyslet se nad
jakousi komplementární odpovědí.
Můžeme za to my - my křesťané,
my církev - každý si může odpově-
dět konkrétním zájmenem já. Nešlo
by o výsledek nějaké o objektivitu
se snažící politické, ekonomické,
sociologické či etické analýzy.
Prožitek viny je subjektivní záleži-
tostí. A subjektivní charakter má i
vědomí osobní odpovědnosti.
Mysleme na ni ve světle Ježíšových
slov z Mt 5,13-16: "Vy jste sůl země;
jestliže však sůl pozbude chuti, čím
bude osolena? K ničemu již není,
než aby se vyhodila ven a lidé po ní
šlapali. Vy jste světlo světa.
Nemůže zůstat skryto město ležící
na hoře. A když rozsvítí lampu,
nestaví ji pod nádobu, ale na sví-
cen; a svítí všem v domě. Tak ať
svítí světlo vaše před lidmi, aby
viděli vaše dobré skutky a vzdali
slávu vašemu Otci v nebesích."
Nepozbyla sůl chuti? Neztratila už
církev v Evropě onu první lásku ke
Kristu, takže do její situace mluví
slova z 2. kapitoly Janova Zjevení
(Zj 2,4.5a), adresovaná do Efezu?

Náš náboženský život má svou
zaběhanou, a řekněme svým způ-
sobem osvědčenou, praxi, kterou se
nám nechce měnit. Jenže stereotyp,
absence pohybu, to není dobrý atri-
but pro živou Církev Páně a až pří-
liš připomíná nesnesitelnou vlaž-
nost laodikejských křesťanů (Zj
3,14-22). Máme-li být světlem, jsme
spíše tím světlem přikrytým, které
není vidět.
Svět potřebuje jasné světlo. Svět
potřebuje dobrou sůl. Jak to může
na světě vypadat, když světlo
selhává, když sůl nesolí - když cír-
kev neplní své poslání? Kredit círk-
ve v Česku není příliš dobrý. Je
pravda, že mediální obraz církve je
zde hodně zkreslený. I to ale může
mít své důvody. Jedním z mediál-
ních témat posledních let byla otáz-
ka církevního majetku. Není nega-
tivní obraz církve, který se v této
souvislosti objevuje, důsledkem
nedostatku víry projevujícího se
hledáním zajištění ve světských
ekonomických prostředcích místo
spoléhání na Hospodina? Novináři
se rádi zajímají o různé mravnostní
aféry duchovních. To však může
být vyvoláno velmi pomalou reak-
cí na pohyb ve struktuře společnos-
ti či skutečností, že často křesťanská
morálka staví více na zkostnatělých
předpisech než na lásce a ovoci
Ducha sv.
Pán Ježíš v Kázání na hoře pověřu-
je své učedníky důležitým poslá-
ním. To znamená při vyloučení
jakékoli pýchy přijmout odpověd-
nost za stvoření, za svět, jeden za
druhého - odpovědnost založenou
na lásce. A k ní i přivlastnit si
Ježíšovo přání, aby jeho následo-
vníci "jedno byli". To nevolá po stej-
nosti, po uniformitě, nýbrž po spo-
lečné cestě v lásce k témuž krásné-
mu cíli. A k poutníkům na této

cestě se mohou a mají přidávat
další a další. V cestě za Kristem se
stáváme bratry a sestrami. Různost
projevů víry a zbožnosti je oboha-
cením. Monochromatické světlo
není příjemné ani vhodné k osvět-
lování. Krásná sluneční záře je spo-
jitým spektrem barev. Není cílem,
abychom jako křesťané byli stejní,
abychom Boha uctívali stejným
způsobem, abychom stejným způ-
sobem jemu sloužili. Máme však žít
v lásce, úctě a harmonii a šířit ko-
lem sebe pozitivní myšlení, ducha
tolerance a bratrství, spolupráce a
vzájemnosti, šířit vědomí o tom, že
život je dar, že má smysl, který
dokonce přesahuje tento materiální
svět. Že současnost světa a církve je
neradostná? To platilo o Laodikeji a
tamní církvi také. Avšak i k nim
zaznívalo slovo naděje (Zj 3, 18-21):
"Radím ti, aby sis ode mě koupil
zlato přetavené v ohni, abys byl bo-
hatý; a bílé roucho, abys byl oble-
čen a neukazovala se hanba tvé
nahoty; a své oči pomaž mastí, abys
viděl. Já všechny, které miluji,
kárám a vychovávám. Rozhorli se
tedy a čiň pokání. Hle, stojím u
dveří a tluču. Kdokoli uslyší můj
hlas a otevře mi dveře, vejdu k
němu a budu s ním večeřet a on se
mnou. Kdo zvítězí, tomu dám
usednout se mnou na mém trůnu,
jako jsem i já zvítězil a usedl se
svým Otcem na jeho trůnu." Toto
slovo naděje zní i k nám, do našich
církví, do naší civilizace. Nejsme na
světě zbyteční. Kristus od nás oče-
kává aktivitu, činnost. Tím oboha-
cuje a naplňuje naše životy. Záleží
na nás, na Církvi, na sborech, na
jednotlivcích. Záleží na našem
myšlení a vztazích. Záleží na
našem jednání. Záleží na našich
modlitbách. 

Jiří Nečas
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Kdo za to může? Koutek písmáka
Zpěvy a modlitby z Taizé
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Doba adventní
Když se v adventu připravujeme na Vánoce, připravujeme se na při-
jetí Krista.
Bůh připravoval Kristův příchod skrze svůj izraelský lid: proroci jej
ohlašovali, Jan Křtitel mu otvíral cestu. Advent je připomínkou oče-
kávání chudých: Marie a Josefa, Alžběty a Zachariáše...
Advent znamená očekávání Kristovy přítomnosti v nás a skrze nás ve
světě. Je to očekávání plné prostoty, ducha dětství a radosti.

Píseň – Magnificat (kánon)

Žalm 130

Čtení: Iz 40,1-5; L 1,46-55

Píseň

Ticho

Chvály:

Bože, náš Otče, tys poslal svého milovaného Syna, abys v něm usmířil
celý svět.
- Hle, Bůh, který mi přichází na pomoc.
Synu Boha živého, tys sdílel naše lidství a daroval jsi svůj život za spásu
světa.
- Hle, Bůh, který mi přichází na pomoc.
Duchu svatý, tys sestoupil na Krista a nepřestáváš vylévat Otcovu lásku
na všechny lidi.
- Hle, Bůh, který mi přichází na pomoc.
Kriste, tys sestoupil z nebe a stal se jedním z nás. Nauč nás radostně při-
jímat naši lidskou přirozenost.
- Hle, Bůh, který mi přichází na pomoc.
Kriste, tys zachoval věrnost až do smrti. Dej, abychom i my zůstali věrni
svému povolání.
- Hle, Bůh, který mi přichází na pomoc.

Otče náš

Modlitba:

Ježíši Kriste, ty ses stal člověkem, ty znáš lidskou touhu po niterném
pokoji. Naše duše k tobě volá: dej nám vnitřní pokoj. Ty v našich tem-
notách zapaluješ oheň odpuštění a milosrdenství, oheň, který nikdy
nezhasíná.
Ježíši, náš pokoji, ty nám dáváš, abychom nesli tvé evangelium tam, kde
ochabuje důvěra plynoucí z víry, a abychom byli nablízku těm, kdo jsou
v zajetí pochybností.

Zpěv

(© Ateliers at Presses de Taizé
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Křesťanství v Jižním Súdánu
Vážení přátelé,

rádi bychom vás pozvali na zajímavou akci v našem sboru, sice:

V neděli 5. prosince 2010 od 14 h se ve FS Českobratrské církve evange-
lické Louny, Českých bratří 1510, budou konat adventní bohoslužby a v
15.30 h beseda za účasti evangelického luteránského kazatele z Jižního
Súdánu Ch. O. Obuy, který byl pro víru dvakrát vězněn a mučen isla-
mistickou policií. Během následného útěku džunglí do Ugandy byl zajat
brutální guerillou LRA. Jako její zajatec zažil nepředstavitelné utrpení,
které skončilo, až když byl za dramatické přestřelky vysvobozen jiho-
súdánskými povstalci.
Bratr farář Obua bude vyprávět nejen o svém utrpení pro víru, ale také
o církvi v Súdánu a Ugandě a třeba také o afrických Vánocích. 

Srdečně zveme!

Staršovstvo 
FS ČCE v Lounech

Nedávné stránky ET-KJ uveřejnily
krátkou, klidnou, ale významnou
diskusi o tom, zda uznávaného
přírodovědce Charlese Darwina
můžeme pokládat za významného
křesťana, pakliže popřel biblický
příběh o stvoření světa v jeho věc-
ném i časovém průběhu a nahradil
jej učením o evoluci a historickém
vývoji druhů. 
Darwinovi je dnes asi zcela lho-
stejné, co si o něm myslíme. Nám
ale nejde o Darwina, ale o nás sa-
motné. Můžeme my sami sebe
pokládat za křesťany (pakliže vů-
bec), jsme-li nejen přesvědčeni, ale
i nadšeni a okouzleni novými pří-
rodovědnými poznatky,- nebo je
evangelium Ježíše, kterého vyzná-
váme Kristem, vázáno na určitý
historicky ohraničený vývojový
stupeň kultury, poznání a vzděla-
nosti ? A je pak úkolem teologů a
kazatelů tajit, ignorovat a popírat
skutečný stav a poznání našeho
světa, nebo naopak hledat, rozpo-
znávat, formulovat a předávat
živý kristovský hlas pro tento náš
současný svět takový jaký je? Sou-
časný v jeho dobrém i zlém,- mož-
ném i nemožném? 
Obávám se, že to první je zatím
snadnější. Jsou kázání, kde po-

sloužit posluchačům znamená
převyprávět biblický text vlastní-
mi slovy, literárně jej rozvést a pří-
padné důsledky odkázat na nebe-
sa. Jsou kázání, ze kterých trčí ne-
jen neznalost skutečnosti, ale i
naprostý o ni nezájem. A jsou pro-
to i kázání, ze kterých posluchač
odchází spíše umluven než pou-
čen, potěšen a přesvědčen, aby
pak žil normálně svůj normální
reálný život podle jeho vlastních
pravidel a podle svého vlastního
uvážení. Ale přece evangelium je
prý o něčem zcela jiném.
Obávám se, že tak je nastaveno již
i studium teologie, a to v samot-
ném svém přístupu k Písmu a jeho
jednotlivým částem. A obávám se,
že tak je nastaveno již i výchozí
vyznání a praxe našich církví, kdy
se změnou se nepočítá a odvažují-
cí se kritické hlasy se stáčejí do
oblasti rituálů, symbolů, emocio-
nální nábožnosti a vnitřních osví-
cení.
Některé církve tuší proměny času
a zabývají se otázkami své další
existence. Naše české, ale zřejmě i
zahraniční. Intenzivní a cílevědo-
mou práci lze odvodit obecně u
katolíků; neoficiální a víceméně
dobrovolnická skupinka zaměře-

ná na "Krizi a vizi církve" se schá-
zí například v ČCE. V obou přípa-
dech probíhají ovšem hledání
spíše v oblastech praktického cír-
kevního dění, kdežto se změnou
(reformou) základního pohledu
na Písmo, Ježíšovu postavu a
výpověď evangelia se téměř ne-
počítá.
Jde o otázku, která se vícekrát pro-
lomila již v čase první církve. A
opakovala se dále v reformacích a
po první válce a vnucuje se i dnes.
Církev a svět... víra a vědění... dog-
ma a život. Kristus byl pro život a
vše, co s tím souvisí. Tak si to ales-
poň myslím. A prohlašujeme-li se
za Kristovce, měli bychom i z toho
vyvodit své důsledky.
Můžeme čekat na nového refor-
mátora. Můžeme se reformaci i
bránit. Můžeme ovšem o reforma-
ci zatím alespoň mluvit a otevírat
jí prostor. Nejde o připodobňování
se světu: To děláme běžně a bez
zábran. A nejde ani o novou dog-
matiku. Jde o to rozpoznávat Ježí-
šovsko-Kristovské důrazy a hledat
v nich a nalézat směrovky, rady i
řešení pro své moderní i postmo-
derní a prostě současné každoden-
ní životy v dobrém i zlém. Pokud
se ke Kristovectví hlásíme. 

Ilja Herold, 

iherold@upcmail.cz

Názory čtenářů

Nejde jen o Darwina



„Láska jako společná podstata
všech náboženství." – Tak v závěru
života nastiňuje koncepci svého
největšího projektu Lev Tolstoj ve
filmu Poslední zastávka (The Last
Station) z roku 2009. Jak aktuální
myšlenka dodnes (třeba na pozadí
muslimských výzev)! 
Snímek zachycuje ruského spisova-
tele a jeho manželku v závěru živo-
ta. S P. Ricoeurem lze říci, že se
podílí na moci toho, k čemu odka-
zuje – na síle Tolstého myšlenek. To
vynikne na pozadí úplně jiné
„poslední zastávky" z českých ki-
nosálů, totiž filmu Román pro
muže. V obou dílech se konstatuje,
že charita něco stojí. Ale diametrál-
ně odlišně! 
Tolstoj hodlá odkázat svá autorská
práva „všemu ruskému lidu". Man-
želka ostře nesouhlasí, hájí nároky
rodiny. Konflikt se táhne filmem
jako červená nit. Helen Mirrenová
(pocházející z ruské šlechty, a tak k
roli přímo předurčená) ječí, rozbíjí
nádobí, válí se po zemi … (Ne na-
darmo byla s představitelem Tols-
tého nominována na Oscara.) Nejde
věru o problém nicotný: kam až
může charita zajít, aby neničila do-
brodince ani jeho potomstvo?
Manželka též usiluje do poslední
chvíle o to, aby se Tolstoj vrátil do
lůna Ruské pravoslavné církve (z
níž byl exkomunikován).
Ve filmu Román pro muže zorgani-
zuje zazobaný státní zástupce
(ztvárněný Miroslavem Donutilem)
„humanitární akci" pro smrtelně
nemocného bratra: sourozenecký
výlet do luxusního hotelu ve Vy-
sokých Tatrách za doprovodu strip-
térky. Zprvu se zdá, že „zlatý pa-
dák" funguje – chorý bratr hodí
trable na hlavu a blaženě skotačí s
dívkou v bazénu ... Leč organizátor
náhle „charitu" odpíská, zruší a bra-
trovi novou kamarádku na místě
přebere. Důvod? Bratr se se strip-
térkou nesblížil pohlavně. (To po-

strádá logiku: nemocnému na
„poslední zastávce" evidentně po-
stačoval kontakt kamarádský, od
jehož přetržení, navíc takto kruté-
ho, lze očekávat záporný dopad na
psychiku.) Ústřední motiv „charity"
bere zčistajasna za své, stavba díla
se hroutí. Nekončí nicméně film –
ten je sotva v polovině … Ještě je
totiž třeba pěkně polopaticky roz-
vést tenor tzv. srovnávací reklamy,
totiž tezi: „Spokojím se jen s tím nej-
lepším." Na scénu halasně nastupu-
je jeden z hlavních umístěných pro-
duktů …
Zatímco Vieweghova stejnojmenná
knižní předloha jakous takous stav-
bu má („charita" je zrušena až k
závěru), ve filmu je děj utnut vpůli
kvůli (brutální, řvavé, vulgární)
vložené reklamě na prostředek pro
povzbuzení potence „cialis". Cialis
je (méně okatě) „umístěn" i v knize
– tam autor dokonce ztotožňuje
bůžka orgiastického vytržení s Ha-
líkovým „Bohem hledajících". Ve
filmu je provokace vypuštěna.
Režisér Bařina, ostřílený reklamní
šíbr, respektuje alespoň to, že rekla-
ma se nesmí dotknout náboženské-
ho cítění diváků. (To samozřejmě
analogicky platí i pro tzv. umístění
produktu.)
Menší skrupule projevili tvůrci
filmu při propagaci cigaret. Ani
vrchní hollywoodský nekorektník
Clint Eastwood neukazuje přímo
krabičku s názvem! (Srov. článek
Ohlupování a efekt motýlích křídel,
ET-KJ 21-22/2009.) Natož aby v
závěru filmu pouštěl píseň, kde
mezi věcmi, jež „koupit lze", figuru-
je na prvním místě „jó, kartón marl-
bórek" … Z nejvlezlejších dalších
„účinkujících" zmiňme alespoň
různá vína, hotely, sportovní výba-
vu a lyže Elan (kvůli nim jsou zkra-
je vyhozeny „obyčejné lyže" do
popelnice), klub Baník. Těžko vše
poslepovat dohromady! 
Ve filmu o Tolstém jsou „umístěna"

různá Tolstého díla. Ústrojně, ano
podnětně pro odbornou diskusi:
Milan Kundera formuluje ve fran-
couzském Umění románu (s. 186)
tezi, že Tolstoj byl při přepracování
románu Anna Kareninová do defi-
nitivní podoby poslušen „moud-
rosti románu". Poslední zastávka v
tomto ohledu přináší novou myš-
lenku: k přepracování některých
děl přispěla Tolstého žena, a to pře-
devším kritikou dosavadní neživot-
nosti některých postav … Postřeh
hodný pozornosti nejen Kundery!
Tolstému ve filmu nechybí pokora
ani sebeironie. (Sám by byl, jak říká,
„špatným tolstojovcem".) Zato Ba-
řinův státní zástupce si hraje na
Boha. Pokud by jej v restauraci po
hádce rozhořčený kuchař fyzicky
napadl, šel by za útok na veřejného
činitele „do tepláků". Ba co víc:
onen státní zástupce by se prý
následně postaral, aby už z vězení
nevyšel. Doživotí za pár facek – jak
pošetilá hrozba! (Koliduje s tradiční
lidovou moudrostí: „Zavřít můžou,
pustit musej!") Jako z udělání padl
krátce po uvedení Románu do kin
hojně medializovaný rozsudek za
ránu pěstí veřejnému činiteli: osm
měsíců vězení s podmíněným od-
kladem na 30 měsíců. V knize (kde
místo státního zástupce vystupuje
soudce) ona vystupňovaně pošetilá
hrozba chybí. Herec Miroslav Do-
nutil, popleten docela reklamní
„logikou přehánění", zřejmě v
improvizaci přehrává, bezděčně
potápí celý film a staví do trapného
světla i předlohu ...
Tolstoj a Viewegh – románová klasi-
ka a románová „moderna". Jaký to
kontrast! 

František Schilla

Odkaz:
Kundera, M.: L’art du roman. Éditi-
ons Gallimard 2006

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

* * *
FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE
EVANGELICKÉ V PRAZE 2 - VINOHRADY,
Korunní 60 srdečně zve na vánoční
trh konaný v neděli dne 5.prosince
2010 od 11 do 16 hodin ve vstupní
hale sborového domu. Ve 14 hodin
zahraje divadelní soubor Buchty a
loutky pohádku pro děti - Andě-
líček Toníček. Koupí výrobků a
dárků podpoříte chráněné dílny a
přispějete středisku Diakonie ve
Stodůlkách na potřebné vybavení.

* * *
OCHRANOVSKÝ SBOR PRAHA PŘI ČCE
pořádá přednáškový cyklus: Teo-
logická osobnost a Jednota bratrská. 
Jsou naplánovány tyto přednášky:
* 4. prosinec M. Luther a Jednota
bratrská, M. Wernisch
* 25. leden 2011 F. Melanchton a
Jednota bratrská, J. Just
* 22. únor F. Schleiermacher a
Jednota bratrská, J. Kranát
* 22. březen K. Barth a Jednota bra-
trská, J. Štefan
* 26. duben Yoder a Jednota bratr-
ská, J. Macek

* * *
POZVÁNÍ DO IZRAELE
Fredi Winkler, Beth Shalom Haifa a
Ludmila Hallerová zvou ke společ-
nému poznávání Izraele a biblic-
kých proroctví na těchto zájezdech
v roce 2011:
13. – 23. ledna
24. ledna – 1. února
17. – 27. března
Bližší informace na 
hallerova@volny.cz 
Tel.: 242 428 814, mobil: 774 572 671
Ludmila Hallerová, Ve vilách 7, 140
00 PRAHA 4 - Michle

Bohoslužby
SENIORÁT PRAHA - MĚSTO

Českobratrská církev evangelická
PRAHA 1 - Deutschsprachige Evan-
gelische Gemeinde Prag; Ne 10.30
sv. Martin ve zdi; f F. Lessmann-
Pfeifer + f A. Pfeifer
PRAHA 1, NOVÉ MĚSTO; Ne 9.30
Klimentská 18; f E. Halamová
PRAHA 1 - STARÉ MĚSTO; Ne 9.30
Salvátorská 1; f J. D. Beneš + f S.
Karásek  
PRAHA 2 – VINOHRADY; Ne 9.30
Korunní 60; f E. Čašková 
PRAHA 3 – JAROV; Ne 9.30
U Kněžské louky 9; f E. Plzáková
PRAHA 3 - ŽIŽKOV I; Ne 9.30
Prokopova 4/216; j O. Pellar; a J. Ort 
PRAHA 3 - ŽIŽKOV II; Ne 9.30
Čajkovského 10; f J. Strádal
PRAHA 4 – BRANÍK; Ne 9.30 
Modřanská 118; f J. Pechar
PRAHA 4 – MODŘANY; Ne 9.30
Písková 6; f Z. Šorm 
PRAHA 4 – NUSLE; Ne 9.30
Žateckých 1169/11; f M. Zemánko-
vá + f I. Škeříková 
PRAHA 4 – JIŽNÍ MĚSTO; Ne 9.30 + 
c 18.00 ekumenické
Donovalská 53; f M. Šourek
PRAHA 5 – RADOTÍN; Ne 9.30
Na Betonce 14; f L. Mamulová 
PRAHA 5 – SMÍCHOV; Ne 9.30
Na Doubkové 8/2040; f I. Mareš 
PRAHA 6 - DEJVICE – BUBENEČ; Ne 9.30
Dr. Z. Wintra 15/746; f P. Hudec 
+ f A. Hudcová 
PRAHA 6 – STŘEŠOVICE; Ne 9.30 
nám. Před bateriemi 22; 
f P. Pokorný+f Lenka Ridzoňová 
PRAHA 8 – KOBYLISY; Ne 9.30
U Školské zahrady 1/1264; f M.
Erdinger + f M. Rejchrt 
PRAHA 8 – LIBEŇ; Ne 9.30
U Pošty 1098/6; f R. Mazur 
PRAHA 9 - HORNÍ POČERNICE; Ne 9.30
Třebešovská 2101/46; f P. Firbas 
PRAHA 10 – STRAŠNICE; Ne 9.00
Kralická 4; f P. Klinecký 
PRAHA 10 – UHŘÍNĚVES; Ne 9.00
Husovo nám. 378/40; f V. Pír 
PRAHA 10 – VRŠOVICE; Ne 9.30
Tulská 1/14; f J. Ort 

OCHRANOVSKÝ SENIORÁT
PRAHA-OCHRANOVSKÝ SBOR; Ne 9.30 
Praha 4, Michelská I/7; f E. Šormová

Církev bratrská
PRAHA 1 – STARÉ MĚSTO, Ne 10.00
Soukenická 15, P. Grulich a P. Plchot
PRAHA 2 - NOVÉ MĚSTO, Ne 9.30
Římská 43, P. Mošner 
PRAHA 3 – ŽIŽKOV, Ne 9.45
Koněvova 23, B. Kaleta
PRAHA 4 - JIŽNÍ MĚSTO, Ne 17.00
Cílkova 639, R. Filip
PRAHA 4 – ŠEBEROV, Ne 10.00
V Ladech 10, R. Hart
PRAHA 5- SMÍCHOV, Ne 9.30
Vrázova 4, B. Matulík
PRAHA 6 – DEJVICE, Ne 10.00
Hotel Krystal, J.Martího 2, S. Heczko 
PRAHA 9 – ČERNÝ MOST, Ne 10.00
Stoliňská 2502/41b, T. Grulich
PRAHA 9 – HORNÍ POČERNICE, Ne 9.00
Ve Žlíbku 168, M. Kloubek
PRAHA 13, Ne 10.00
Mezi Školami 2475/29, M. Šrámek
PRAHA – MEZINÁRODNÍ SBOR, Ne 10.30
Peroutkova 57, J. Waldrop

Bratrská jednota baptistů
PRAHA 3, Ne 10 .00
Vinohradská 68
PRAHA 3 (rusky mluvící), Ne 17.00
Vinohradská 68, G. Gavrilov
PRAHA 3 (mezinárodní), Ne 11.00
Vinohradská 68, G. Morris
PRAHA 4 – PANKRÁC, Ne 10.00
Na Topolce 14, J. Gondáš
PRAHA 6, Ne 10.45
Nad Habrovkou 3, K. Jones

Evangelická církev metodistická
PRAHA 2 – NOVÉ MĚSTO, Ne 9.30
Ječná 19, P. Hradský
PRAHA 9 – HORNÍ POČERNICE, Ne 9.30
Křovinovo nám. 12, R. Novotný
PRAHA 10 – STRAŠNICE, Ne 10.00
Vilová 26, P. Kuchynka
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JOSEF VESELÝ, VĚŘIT A ROZUMĚT

Výběr z teologizujících esejů výrazného evangelického
theologa. Autor, zasazený v teologii 20. století a dobře
obeznámený s reformačními důrazy, umí vytříbeným
jazykem a s pochopením pro současného člověka sdě-
lit to, co je na křesťanství podstatné.
„…křesťanův prvotní zájem leží jinde: záleží mu pře-
devším na biblické zvěsti o ospravedlnění hříšníka z
Boží milosti pouhou vírou. Záleží mu na tom, aby se
tato zvěst dostala k dnešnímu člověku, jenž je postaven
před velké změny dnešního světa. Kdo mu může pod-
statně pomoci v jeho strachu i v jeho nadějích? Cílem
zvěstování ospravedlnění je svoboda."

128 str. 13,5*18 cm, brož, ISBN 978-80-86211-72-5
DPC 144 Kč, při objednávce u nakladatele 19% sleva

Novinky zasíláme bez účtování poštovného

Představení knihy za účasti autora se bude konat v
Brně na zelené faře, Opletalova 6, ve čtvrtek 18. listo-
padu od 17 h. 
Knihu uvede Jan Pokorný.

Objednejte u EMANA
Husova 656

256 01 Benešov
tel.: 317 722 215

http://eman.evangnet.cz

EMAN právě vydává

(„Umění románu" podle Tolstého a Viewegha)

Druhý sbor ČCE 
v Praze 3-Žižkov, Čajkovského 10, 

zve
na sborové dny, které se budou konat o 
1. adventním víkendu

27. – 28. listopadu 2010

Hostem bude MUDr. Zdeněk Susa, lékař,
poutník, spisovatel, nakladatel, emeritní
synodní kurátor, bývalý předseda rady České-
ho rozhlasu, někdejší člen koordinační rady
Česko-německého diskuzního fóra
a křesťanská folková skupina Pranic pod vede-
ním evangelického duchovního Ondřeje Ha-
lamy

PROGRAM

* Sobota 27.11.
16 h - Přednáška Zdeňka Susy nad tématem
jeho knihy Tělo a duše ve zdraví a nemoci, v
níž autor vypráví o medicíně v souvislostech
těla, duše a ostatních lidských rozměrů
19 h - Koncert skupiny Pranic

* Neděle 28. 11.
9.30 h - Bohoslužba s večeří Páně, 
káže Zdeněk Susa
11 h Rozhovor s hostem na téma 
Zajímavá setkání při putování nejen po zemi,
ale i v životě.


