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V místě svého bývalého působiště
jsem navštěvoval jeden domov
pro mentálně postižené muže.
Zpíval jsem si s nimi a povídal a

cítil se mezi nimi dobře - jako me-
zi svými. V Adventu jsem jim řekl:
„Advent znamená příchod, pří-
chod Pána Ježíše.“ „Co znamená
Advent,“ zeptal jsem se jich vzá-
pětí. „Příchod" odpověděli sboro-
vě. Pak jsem je nějaký čas neviděl,
ale o jednom Adventu je opět nav-
štívil a zeptal se jich, co znamená
Advent. Sborově odpověděli: „Pří-
chod". A hlásil se Kamil, že chce
zazpívat nějakou koledu. „Tak
spusť, Kamile,“ řekl jsem mu. A on
začal s rozzářenou tváří „Beskyde,
Beskyde..." Moc toho neví, ale co
ví, to umí se štěstím ve tváři na-
bídnout. A ví, že Advent je „Pří-
chod", příchod Ježíše Krista -
Pastýře; a z toho, že to ví, se ra-
duje.
Víme to my? Možná jsme se ne-
chali okouzlit nejrůznějšími „pas-
týři" dneška. Je jich, nebo toho, co

se dnes hlásí o naši pozornost to-
lik! Možná cítíme, že to, o co nám
jde a za čím jsme se pustili, není to
pravé. Možná se v nás opět ozývá
onen požehnaný hlad po tom co
skutečně dokáže nasytit.
Je-li tomu tak, pak vězme, přichá-
zí pravý Pastýř, ten, který nás
opět volá k sobě. Chce nás, všeli-
jak rozptýlené, shromáždit a sou-
středit na sebe sama, abychom se
nemuseli „bát ani děsit" a „právo
a spravedlnost" aby se mezi námi
zabydlelo.
A radujme se z toho, že to víme.
Vždyť nadcházející Advent je
časem radostného očekávání a
vyhlížení přicházejícího pravého
Pastýře.

Petr Maláč
farář ČCE,

Hošťálková

Evangelický
týdeník

KOSTNICKÉ JISKRY

1. prosince 2010 �� ročník 95 �� cena: 13 Kč

Příští číslo vyjde 
8. prosince
Z obsahu

* O vánočních 
herezích

* Vzkříšení
* Z ekumeny

34/2010

Poselství k 2. adventní neděli

Svět, jehož vůdcem a zároveň
mluvčím bylo Řecko, měl pro člo-
věka dobrou, ba skvělou zprávu: Jsi
věčný. Svým myšlením se pozdvi-
huješ nade všecko, co je, a máš duši.
Tvé panování nad přírodou dotvr-
zují mystikové svou zkušeností,
která tuší, že uprostřed vší pomíji-
vosti zůstává nedotčeno nesmrtel-
né, věčné bytí, jehož je člo-
věk podílníkem. V tom je
jeho důstojnost, kterou mu
nevezme ani ten nepřítel,
který se legitimuje jako vy-
konavatel zákona pomíji-
vosti, platného pro všechno
stvoření. Člověk je tedy věč-
ný. Mohli bychom tomu
uvěřit, kdyby jeho myšlení
a zkušenost mystiků podá-
valy zcela jednoznačný dů-
kaz věčnosti člověka a
kdyby jeho úděl na zemi byl
výsostně lepší nad všechno
ostatní stvoření. Každo-
denní zkušenosti ho naopak
přesvědčují, že není nad
přírodou, ale součástí její
pomíjivosti. Řecký idealis-
mus neprošel touto zatěž-
kávací zkouškou. Starost a
strach o život daly řeckému
idealismu takovou ránu, že
se nestal lidovým přesvěd-
čením. Křesťanská víra v ži-
vot věčný není odnoží toho-
to idealismu, který je zalo-
žen na člověku; proto také
neuhájil své postavení a po-
stupně vymizel.
Daleko odolnějším se uká-
zal názor, že základem víry
v život věčný je nesmrtelná
duše. Do křesťanské tradice a do
učení církve vešla se skoro jedno-

myslným souhlasem pánů bisku-
pů, kteří v ní viděli doklad podob-
nosti člověka s Bohem. Dobře si
vzpomínám, že za mého teologic-
kého mládí se u nás o ní živě disku-
tovalo. Vítězili a snad i zvítězili ti,
kdo snesli dostatek biblických dů-
kazů, že nesmrtelná duše není bib-
lického původu, ale děkuje za svůj

život platonské filosofii. Protože ta-
to víra má tuhý kořínek - pro ne-

smrtelnou duši se s jakousi samo-
zřejmostí vyslovoval můj brněnský
"šéf", farář Viktor Hájek - je potřeba
znovu s důrazem povědět, že naše
podobnost s Bohem záleží v tom, že
máme k němu vztah jako osoba k
osobě, mluvíme s ním, modlíme se
k němu, prosíme ho, ale nezdědili
jsme nic z jeho božství, nesmrtel-

nost. Nejsme nijak svou
náturou božští. Máme du-
ši, ale i ta je smrtelná!
Od tohoto poznání by-
chom měli vycházet jako
od axiomu, samozřejmé,
nesporné pravdy. Na nebi
je Bůh, který je nesmrtel-
ný, věčný, na zemi jsme
my lidé a jsme smrtelní,
není na nás nic božského,
ani nesmrtelného. Aby
měl člověk podíl na věč-
nosti, musí mu ji Bůh při-
nést, přidělit, neboť - zno-
vu zdůrazněme - jen Bůh
je Pán nad časem, je jeho
stvořitelem, je věčný a
dárce věčnosti. Jako tako-
vý přichází k Mojžíšovi a
mluví s ním a pověřuje ho
úkolem na svém vysvo-
boditelském díle. Pak už
je zřetelné, že jako spolu-
pracovník Boží oblékne
věčnost jako legitimaci
svého pověření.
Základním předpokla-
dem takového dění je
skutečnost, že člověk je
osoba, jako Bůh je osoba.
Už toto vědomí by nás
mělo vést k vděčnosti a
hned k hrdosti, která je si

vědoma zvláštní odpovědnosti, jíž

Věčný život

ZAOSTŘENO NA BLÍZKO
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Rezervy a limity docházejí, standardy chybí, lékaři i pacienti se bojí a
tápou. Už jsme si zvykli. Mnozí by rádi gordický uzel našeho zdra-
votnictví rozetnuli. Nikomu se nechce jej trpělivě a rozhodně roz-
plést. Nedaří se to již dvě desítky let. V devadesátých letech mne je-
den lékař, delegát Sjezdu České lékařské komory v Olomouci, vždy
propašoval do pléna, když měl přijet ministr zdravotnictví. Tristní
pohled. Delegáti, samí inteligentní lidé, mnozí sršeli nápady; čekali
na svého velkého šéfa. Viděl jsem tam a slyšel ministry určitě tři. Ne-
slaní, nemastní, nejistí, podivní. Ne jako na televizních kanálech, kde
titíž házeli „do placu“ jednoduché slogany a byli borci. Tváří v tvář
svým kolegům vyšuměli. Jako by o lékařích platilo kristovské „jiným
pomáhali, sami sobě pomoci nemohou", ovšem bez spásného happy-
endu. Dnes mají lékaři 20 poslanců. Sešli se s reprezentací České
lékařské komory, účasten byl i ministr Heger, pobesedovali a ministr
přijal pozvání prezidenta ČLK k účasti na jejím XXIV. sjezdu. Komo-
ra nabídla, že může pro neformální „Lékařský poslanecký klub",
sloužit jako zdroj informací. Blýská se na lepší časy? Snad. Sotvakdy
se však sejde jakási „tripartita" zdravotníků, pojišťovníků, politiků,
natož „kvartet", včetně pacientů. Farmaceutů k tomu? Nebylo by to
shora ani zdola, snad rozumný kompromis a koncept pro budoucnost.
Zdraví všeho lidu bylo vždy podlomené a je třeba je podpírat. Po-
třebný je nikoli stranický diktát, nýbrž rozumná shoda, bez bagateli-
zování situace zúčastněných. Přičemž pacienti, občané, by měli být
prioritou. Nikoli posledním kolem u vozu. Kopáč, učitel, farmář, zdra-
votní sestra, farář, prodavačka, novinářka, manažer; nejsme si rovni?
V nárocích před zákonem. Vstříc Hippokratově přísaze. 
Vždy znovu slyšíme, že chceme zdravotní péči nadále zadarmo. Není
tomu tak. Musíme trvat na tom, že nejsme neplatiči, nýbrž důstojní
klienti zdravotnického zřízení. Celá desetiletí platíme spolu se za-
městnavateli něco kolem 13 % pojištění. Zaplatili bychom nejspíš i
víc, kdyby to k něčemu bylo. Jsme setrvale trpěliví a i po dvou dese-
tiletích nejspíš ochotni přiznat ministru Hegerovi jako oprávněné tvr-
zení: „Jestli si někdo myslí, ať je to člověk na pravé nebo levé straně
politického spektra, že to zdravotnictví je možno obrátit během dvou
let úplně o 180 stupňů a najednou začne být zázračně efektivní a
nebude potřebovat žádné peníze, tak takhle to prosím není." Určitě to
není jednoduché jak s ČEZ, kde má stát poloviční podíl, platíme bez
odmlouvání jak mourovatí a podnik je neskonale ziskový. 
Pozoruhodnou byla konference Globální krize a její dopady na zdra-
votnictví, kterou v Rize uspořádala Světová lékařská asociace (WMA)
ve spolupráci s WHO a OECD. Jednalo se o konferenci o dopadech
ekonomické krize na zdravotnictví. Konference se účastnil dr. Ku-
bek. Účastníci konference „přijali mimo jiné i následující závěry a do-
poručení: „Ekonomická krize má negativní efekt na zdravotní systé-
my a zdraví populace, přičemž její důsledky výrazněji pociťují chud-
ší obyvatelé. Právě chudé občany musí stát chránit. Není přijatelné,
aby v Evropě v 21. století byla nemoc příčinou upadnutí do chudoby.
Krize je příležitostí k provedení reformních změn, ke kterým jinak
politici nemají odvahu. Zejména v čase krize jsou prioritou investice

Nemoc všeho lidu
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STUPNĚ ČASU

JAROSLAV PLECHÁČEK

Po stupních času Tvého poutník
žitím šel

že není pánem toho času 
ale nevěděl

svět přece říkal stále znovu zas
že každý je svým pánem 

a jeho je čas.

Stále víc se však na cestách potácel
unavený se z dálek domů navracel

ze slova Tvého pronikal však jas
nad všemi stupni časů 

Ty jsi pevná hráz.

Pokud zde v těle chodím dej abych
dál bděl

o velkém lásky skutku 
všude vyprávěl

že bolestí svou uzdravil jsi nás
nad všemi stupni časů 

Ty jsi pevná hráz.
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K letošnímu 100. výročí narození
profesora ThDr. Miloše Biče (19. 11.
1910 - 28. 4. 2004) uspořádala Evan-
gelická teologická fakulta Univer-
zity Karlovy sympozium. Spolu-
pořadateli byly Českobratrská cír-
kev evangelická a Česká biblická
společnost. Sympozium bylo zahá-
jeno ve čtvrtek 4. listopadu navečer
slavnostním shromážděním ve Vlas-
teneckém sále Karolina. V úvodním
proslovu nastínil život profesora
Biče a shrnul celoživotní dílo svého
předchůdce jeho nástupce na Staro-
zákonní katedře a současný prorek-
tor UK Martin Prudký. Náměstek
synodního seniora ČCE Daniel Že-
natý připomněl službu profesora
Biče jako evangelického faráře i je-
ho práci teologickou včetně přípra-
vy Biblické konkordance ke Kralic-
kému překladu, na kterou navázala
dlouholetá práce na novém ekume-
nickém překladu Bible. Ředitel Čes-
ké biblické společnosti Pavel Novák
ocenil zásluhu, která profesoru Bi-
čovi patří za vytvoření Českého
ekumenického překladu, který ini-
cioval a pak vedl a řídil práci na
překladu Starého zákona. Za spolu-
pracovníky ze starozákonní překla-
datelské komise přiblížil Jaroslav
Fér základní koncepci a konkrétní
postup práce na překladu. Biblická
společnost, vlastnící v současnosti
autorská práva na Český ekumenic-
ký překlad, odhaduje, že za uply-

nulých 30 let bylo vydáno jistě 900
tisíc výtisků ekumenického pře-
kladu.
Sympozium pokračovalo druhý
den v prostorách Evangelické teolo-
gické fakulty UK pěti odbornými
přednáškami, které se pokusily
ukázat Dílo prof. Miloše Biče v per-
spektivě dějin biblistiky 20. století.
Martin Prudký se retrospektivně
ohlédl, jaké je Místo a funkce Deka-
logu v dějinách náboženství starověké-
ho Izraele u M. Biče. Ten Desatero
nepovažoval jen za teologickou vý-
pověď, ale zároveň s ním pracoval i
jako s historickou skutečností. Petr
Sláma ve svém zamyšlení Dějiny
Izraele a jejich role v biblické teologii u
M. Biče poukázal na to, jak profeso-
ra Biče ovlivnili jeho učitel a před-
chůdce Slavomil Daněk a skandi-
návská Uppsalská škola a zároveň

jak se M. Bič snažil vše dokumento-
vat na faktech. Filip Čapek ve své
přednášce Dějiny a teologie u M. Biče
podle 2 S 8 ukázal, jak se mění inter-
pretace misijního rozšíření Hospo-
dinova jména, když vezmeme v
úvahu, že jde až o deuteronomistic-
kou redakci textu, z konce králov-
ské doby. Jan Rückl se ve svém té-
matu „Já mu budu Otcem a on mi
bude synem" - královská božnost v 2 S
7,14 nově dotkl otázky Božího sy-
novství davidovských králů. Není
však tento citát základně spíš odka-
zem k Božímu otcovství vůči davi-
dovskému králi? Na závěr se Jan
Dušek věnoval Přínosu M. Biče na
poli severozápadní semitské epigrafiky
a seznámil přítomné s velkým poč-
tem nových textů, které v knihách
profesora Biče nebyly zahrnuty a
které budou zanedlouho komplet-
ně vydány v několikasvazkovém
díle. Přednesené příspěvky budou
uveřejněny ve fakultních Studiích a
textech v příštím roce. Už teď patří
dík evangelické fakultě i spolupořa-
datelům za celé Bičovské sympozi-
um. Konalo se bezprostředně po
úmrtí a pohřbu manželky bratra
profesora, jak to připomenul docela
na začátku sympozia Martin Prud-
ký. - „Máš-li útočiště v Hospodinu,
u Nejvyššího je tvůj domov,“ pod
ochranou Nejvyššího.

Jaroslav Fér

Nairobi / Ženeva (ENInews). 
Čína přispívá k lidským právům svojí schopností nasytit 1.3 miliardy
lidí, říká švýcarský etik, ačkoliv zaznamenává porušování individuál-
ních lidských práv Pekingem. 
"Jestli je Čína schopna podporovat mír a přispívat ke spravedlnosti tím,
že rozvíjí svou ekonomiku a sytí dvacet procent populace světa, tak je
to největší příspěvek k lidským právům," - řekl Christoph Stückelberger
ze společnosti Globethics net group, sídlící v Ženevě, po přednášce o
globální a kontextuální etice 28. října v Nairobi. 
"Číňané  by měli respektovat i práva jednotlivců, ale my bychom nemě-
li zapomínat, co dělá pro základní lidská práva." – tvrdí Stückelberger,
lektor na univerzitě v Basileji. 

Z církví doma i ve světě Sympozium ke 100. výročí 
profesora ThDr. Miloše Biče

do lidského kapitálu. Zejména pro chudší státy je důležité si i v čase
krize udržet kvalifikované zdravotníky, jejichž náhrada by ex post
byla velmi obtížná. Zdravotnictví nemůže být resortem, na jehož úkor
budou řešeny ekonomické problémy. Zvýšení veřejných výdajů na
zdravotnictví může být naopak prostředkem boje proti ekonomické
krizi. Investice do lidského kapitálu (vzdělávání, věda, zdravotnictví)
jsou zásadní pro udržitelnost zdravotní péče, ale i pro budoucí eko-
nomickou prosperitu." Představenstvo ČLK vzalo informaci na vědo-
mí. I my můžeme přijmout informaci jako vyjádření zajímavého roz-
hovoru, který je veden napříč nejen Evropou mezi lékaři. Nenabízí
přirozeně snadno uplatnitelný recept na problémy, jež se nás týkají.
Doufejme, že ve zdravotnictví nebude platit tisíce let ověřená, ďábel-
ská rada: „Kůži za kůži! Za sebe samého dá člověk všechno, co má."
Snad tomuto pokušení nepodlehneme a obstojíme stejně jak pověst-
ný Job. Vždyť přece nejde jen o byznys (?), a ač se to stydíme byť jen
povědět, jde jen o „zdraví všeho lidu".
Zcela aktuálně: Česká lékařská komora na svém právě skončeném sjez-
du zásadně odmítla, aby se základem zdravotnické reformy staly zá-
kony připravené exministrem Tomášem Julínkem (ODS), a nabídla po-
moc při tvorbě nových zákonů. Požaduje zvýšení výdajů na zdravot-
nictví, zejména zvýšení platby státu za děti, důchodce a nezaměstna-
né. Sjezd podpořil záměr ministra omezit rozsah zdravotní péče hra-
zené z veřejného zdravotního pojištění. Požaduje vytvoření do-hodo-
vacího řízení o úhradových standardech za účasti ČLK s cílem vytvo-
řit prostor pro komerční připojištění. Dále ČLK podpořila v usnesení
sjezdu ministra zdravotnictví Leoše Hegera (TOP 09) a nabídla mu
spolupráci na reformních krocích. Jeho případné odvolání by nepo-
važovala za řešení problémů zdravotnictví, ale naopak za důkaz toho,
že vláda problémy zdravotnictví řešit odmítá.

Jan Kašper

Když jsem byl požádán, abych na-
psal ke 100. výročí narození profeso-
ra M.Biče osobní vzpomínku, vyba-
vila se mně především velmi dávná
jízda do Domažlic na druhou sobo-
tu v září 1946. Tehdy mně, již jako
docent na Husově fakultě, ale záro-

veň ještě i domažlický farář, umož-
nil skládat závěrečné zkoušky ze
Starého zákona doma na domažlic-
ké faře. 
Bylo to tehdy pod tlakem fakultní
správy, která potřebovala urychlit
příchod nového docenta R. Říčana.
Ten však byl ještě farářem v Bohu-
slavicích a nechtěl svůj sbor opustit
bez zajištěné náhrady. Došlo tedy k
dohodě se synodní radou, že v na-
stalé nouzi půjdu zatím na jeho
místo já, jako prozatímní diakon, a
že fakultní studium dokončím dál-
kově. (Já jsem se nedlouho předtím
vrátil ze zahraničního studia na fa-
kultě v Belfastu, ale mohl se ještě
během letních prázdnin trochu při-
pravit i na určené zkoušky.) 
Provoz fakulty začínal až v říjnu, a
tak mne bratr docent (jak se titulo-
valo na Plzeňsku) pozval ke zkouš-
ce k sobě domů. Moje situace byla
zvláštní tím, že jsem ho dosud znal 
jen z předválečných sdruženeckých
setkání, nikoli z prostředí fakulty.
(Po válce jsem byl přítomen jen ně-
kolika rozhovorům, kdy si s mým
otcem sdělovali zkušenosti z nacis-
tického věznění; to jsem obdivoval
jeho pilné využívání času i v pro-
středí koncentračního tábora.) 
V době, kdy byl povolán na fakultu
jako docent, jsem byl na studiu v
zahraničí, takže jsem ho nemohl po-
znat jako fakultního učitele. To byla
nevýhoda. Měl jsem však o něm ur-
čité povzbudivé informace od kole-
gy Jendy Hellera, který mně také
zapůjčil své poznámky z jeho před-
nášek a dal mně signál: "Připrav se
zvlášť na Izaiáše!" (Bylo dobré vě-
dět předem něco o Bičově přístupu a
důrazech, už i proto, že jsem jako
původně klasický filolog měl větší
zájem o novozákonní řečtinu, než o
hebrejštinu. Mým prvním učitelem
starozákonní vědy byl v období taj-

ného bohosloveckého vzdělávání za
okupace prof. A. Novotný; a jen bě-
hem krátkého poválečného období
na obnovené Husově fakultě prof. S.
Daněk.) 
Je pochopitelné, že jsem tehdy jel na
zkoušku u nového starozákoníka s
určitým napětím. Ještě během ranní
dvouhodinové jízdy osobním vla-
kem do Domažlic jsem pokračoval 
v četbě Hellerem zapůjčených zá-
znamů. Moje předzkoušková tréma
však hodně povolila již při vlídném
přijetí v 8 h na domažlické faře, kde
jsme začali rozhovorem při snídani
připravené vlídnou sestrou farářo-
vou. Pak jsme přešli do farní kance-
láře na úvodní zkoušku z hebrejšti-
ny. (Podle notýskového záznamu:
půlhodinový klausurní překlad Iz
40,1-10, pak čtení a překlad Iz 41,1-
7.- Z následující hlavní zkoušky
jsem si stačil zaznamenat: problém
autorství knihy Izaiáše, jméno Ký-
ros a jeho theologické pozadí, pozd-
ní proroci v literární kritice.- Ze sta-
rozákonní theologie: hrozby Amo-
sovy proti Bethelu; pýcha Týru a
Edomu; srovnání německého R.
Koehlera s anglickými starozákoní-
ky a s naším S. Daňkem.).
Přátelský přístup zkoušejícího do-
centa, který mně spíš pomáhal od-
halit, co znám, než co neznám, mně
odpomohl od trémy. (Deníkový zá-
znam končí zmínkou, že jsem "dob-
ře uspěl"). A tak, při následné svači-
ně, nad lákavými chodskými koláči,
jsem už hovořil s bratrem docentem
Bičem zcela volně, jako s otcov-
ským přítelem. On pak vlastně zů-
stal po celý život,  až i jako uznáva-
ný vědec, porozumivým docentem-
učitelem, i pastorem-pastýřem-ka-
zatelem pro celé generace bohoslov-
ců i našich písmáků. 

Jiří J. Otter

Vzpomínka na zkoušku u bratra docenta Miloše Biče

se lišíme od zvířat. Ze zkušenosti
víme, že povolání do úřadu, třeba
poslanecký mandát probouzí v nor-
málním člověku vděčnost a vědomí
důležitosti a odpovědnosti. Podob-
ně farář, ale i každý člověk povola-
ný, oslovený Bohem je jím zároveň
vyzdvižen k věčnosti. Bez Božího

oslovení bychom neměli víru. Ta
živená Božím slovem a Duchem
svatým okouší věčnost. Nebo se
vám to zdá přílišné, odtržené od
všední skutečnosti? Bývalo to tak.
Mojžíšův zákon držel lidi při zemi,
dokud nepřišel Ježíš a s ním čas
neobyčejné, zcela nezasloužené
přejnosti a dobrotivosti Boží. Místo

aby se přestal "s námi bavit" pro na-
ši častou nezdvořilou nepozornost -
nebo se vám vaše shromáždění jeví
v lepším světle? -, prozradil na sebe,
že skrze svého Syna bude vůči nám
trpělivý a poskytne nám i čas, aby-
chom se vrátili do své lavice a byli
vděčnými a pozornými posluchači
a činiteli Božího slova. Nastal čas
neobyčejné, výjimečné Boží bene-
volence. A to je naše příležitost,
poslední; jiná nebude.
Kázané evangelium Ježíše Krista je
poslední slovo od Boha. Ježíš přišel,
aby svým přinesl život v hojnosti 
(J 10,10). Tato hojnost - věčnost je
přítomná víře, kterou vzbuzuje
evangelium o Boží lásce v Ježíši
Kristu. Jinou věčnost Bible nezná.
Její věčnost nemá nic společného s
dlouhým, nekonečným trváním v
čase ani s popřením času: věčnost je
přítomnost Krista Pána v Duchu
svatém, a je aktivní. Teď už jen dlu-
žíme zdůraznit, že jsme v Kristu
určeni k věčnosti, ale zde na zemi ji
máme jen částečně, její plnost je
nám slíbena. Snad závažnější je
varování, že Bible zná dvojí věč-
nost: kladnou a zápornou, pokoj a
strach, nebe a peklo - podle toho,
zda člověk věří nebo víru odmítá.
Víra je život v Boží lásce. Kdo věří,
má život věčný.

Josef Veselý

Věčný život
Dokončení ze str. 1

17. listopadu skončila v Budapešti konference, které se účastnilo na 80
zástupců evropských církví a církvím blízkých agentur, které se zabývají
problematikou vývoje a snižování chudoby. Uspořádaly ji Konference
evropských církví (CEC) a Světová rada církví (WCC) za přispění církví ma-
ďarských. Jednalo se o otázkách biblického stvoření a o hromadění bohatství
na straně jedné, a o ekologických dopadech a chudobě na straně druhé.
Závěrečné prohlášení podtrhuje, že způsob, jakým se tvoří a hromadí bohat-
ství v rozvinutých evropských zemích, vede často ke zbídačování celých
společenství a škodí stvoření jako celku. 
V doporučeních se proto mimo jiné uvádí, že "spravedlivé klima a odtud i soci-
ální a ekologické hodnoty by měly být ústředním cílem veškeré politiky... V rozvinu-
tých zemích by pak ekonomický rozvoj neměl být pokládán za cíl sám o sobě..."
Prohlášení dále uvádí, že "přerozdělení bohatství a sdílení technologií mezi boha-
tými zeměmi a těmi, které jsou postiženy klimatickými změnami, jsou klíčovými
prvky klimatické spravedlnosti", která by měla být provázena "úsilím o zmírňo-
vání klimatických změn a o jejich zpřijatelňování".
České církve, pokud vím, nejsou členy ani CEC ani WCC právě pro svůj ne-
souhlas s jejich sociálními důrazy a interpretací evangelia. Domnívám se
však, že by tato orientace mohla a měla být v církvích podrobena demokra-
tické diskusi. A že by to mohla a měla být nejprve naše Ekumenická rada
církví, která by své dosavadní postoje k těmto otázkám zdůvodnila ,- a asi i
teologická fakulta.

Ilja Herold, iherold@upcmail.cz

Spravedlivé klima?

Dokončení ze str. 1

Nemoc všeho lidu



S baptisty bývá v řadě ohledů potíž.
Nepoučení znejistí již při cizokrajně
znějícím názvu. A tak se ve sborové
poště tu a tam objeví dopis, v němž
jsou adresáti nazváni babtistickou či
dokonce budhistickou církví. Dojem
cizorodosti se českoslovenští bap-
tisté pokusili rozptýlit, když nově
ustavenému sdružení svých sborů
dali roku 1919 název Bratrská jednota
Chelčického. Odkaz k radikálnímu
reformačnímu mysliteli zůstal v ná-
zvu českých baptistů až do začátku
50. let. Poučení vědí, že baptisté
představují jeden z proudů porefor-
mačního křesťanstva a že jejich po-
jmenování je odvozeno od řeckého
slova BAPTISMA, které znamená
ponoření a v novozákonním pojmo-
sloví vesměs označuje rituál křtu.
Zásadnější potíž nastává, když mají
baptisté vysvětlit, kdo vlastně jsou a
co je spojuje. Traduje se vtip, že když
se setkají dva baptisté, mají tři názo-
ry. Velmi často se baptisté představu-
ji výčtem zásad, které je odlišují od
ostatních protestantů. Většinou ov-
šem jedním dechem zdůrazní, že
toho, co sdílejí s ostatními křesťany,
je daleko více než odlišností. Při
tomto ubezpečení lze spočinout,
pokud ovšem oboustranně nepřece-
níme skutečnost, že se baptisté nedo-
kážou připojit k bezvýjimečnému
uznávání křtu, neboť jeho nemluv-
něcí podobu za křest nepovažují.
Jiná nesnáz se objeví, když se v rám-
ci ekumenické spolupráce setkají
představitelé ostatních křesťanských
denominací s reprezentanty baptistů
– u nás nejčastěji s členy Výkonného
výboru Bratrské jednoty baptistů
(BJB). Brzo zjistí, že mají co do činění
s církví-necírkví, která si příliš nepo-
trpí na závazné apely, nadekretova-
ná stanoviska, ani na veřejná prohlá-
šení. Pojem církve baptisté ve světle
novozákonního svědectví důsledně
vyhrazují pro místní společenství
věřících (sbory) a pak již pouze pro
"svatou církev obecnou". Proto také
pro širší společenství místních sborů
používají spolkovou terminologii –
u nás Jednota, v USA Konvence, na
celoevropské úrovni Federace, na
celosvětové rovině Svaz.
Překvapí, že už je to více než 60 let,
kdy se čeští baptisté naposledy po-
kusili ve formě samostatné publika-
ce vyjádřit, kým jsou a oč jim jde
(1948 – František Kolátor, 1938 –
Jindřich Procházka, 1929 – Václav
Králíček, 1922 – Josef Novotný).
Informační dluh vůči veřejnosti i
dovnitř BJB se alespoň částečně po-
kusili zacelit tři členové pražského
baptistického sboru Na Topolce
svými kratšími studiemi, které pod
souhrnným názvem Baptistické zá-
sady, jejich kořeny a okolnosti
vzniku vydala na základě doporu-
čení své historické komise v roce
2010 BJB v ČR.
První studii s názvem Milníky na
cestě baptistické duchovní tradice
zpracoval teologicky školený pres-
byter a bývalý ředitel Diakonie ČCE
Pavel Vychopeň. Baptisté bývají
řazeni do ranku tzv. „svobodných
církví" (Free Church, Freikirche).
Míní se tím jednak nezávislost cír-
kevních společenství ve vztahu ke
státní moci (princip odluky církve
od státu) a jejich svobodný postoj
vůči nadsborovým církevním struk-
turám (kongregacionalismus), jed-
nak svobodné členství v církvi, zalo-
žené na osobním a dobrovolném
rozhodnutí víry. Autor spatřuje vý-
vojovou linku tohoto typu křesťan-

ství na ose valdenští – Petr Chelčický
– anabaptisté – kongregacionalis-
tičtí nonkonformisté přelomu 16. a
17. století (první baptistický sbor
vznikl roku 1609).
Druhou studii s názvem Průniky do
historie českých baptistů zpracova-
la teoložka a akademická pracovnice
Mezinárodního baptistického teolo-
gického semináře Lydie Kucová. Za
pozornost stojí, že první český bap-
tistický sbor nevznikl na území Čes-
koslovenska, nýbrž v polském Zelo-
vě (1872), kde byla řada potomků
českých pobělohorských exulantů
oslovena způsobem sborového živo-
ta německých baptistů působících
na území dnešního Polska. 
V Čechách vznikl první baptistický
sbor v roce 1885 ("Pražský sbor u víře
pokřtěných baptistů"). Jeho první ka-
zatel Jindřich Novotný již v témže
roce vydal český překlad výrazně
kalvinisticky orientovaného vyznání
víry německých baptistů. Nikdy
však nehrálo roli závazné konfese,
jak tomu bylo (a snad dosud je) v
evangelických církvích. Centrem
moravského baptismu se stal brněn-
ský sbor, který založil roku 1898
Norbert Čapek, který se však pozdě-
ji od baptistů odloučil, aby se stal v
českých zemích průkopníkem uni-
tářství. 
Ačkoliv baptisté měli mezi sebou
řadu osobností, které měly kontakty
na T. G. Masaryka (především prof.
Václav Králíček, který byl ve dvacá-
tých letech zpravodajem pro kance-
lář prezidenta republiky), nepodaři-
lo se za celých dvacet let první re-
publiky nalézt takový právní status
pro baptistické sbory, který by plně
odpovídal jejich ideálu "svobodné
církve ve svobodném státě". Nepů-
sobili proto na základě církevního,
ale spolkového zákona, neboť odmí-
tali takové státní uznání, které by
oklešťovalo jejich zásadu odluky
církve od státu a pojetí sborů coby
plnoprávných církví. 
Osudový zářez do života českoslo-
venských baptistů představovaly
církevní zákony roku 1949. Na první
pohled zrovnoprávňovaly dosud
pouze trpěné křesťanské denomina-
ce včetně baptistů s tradičními círk-
vemi. Ve skutečnosti však systém
státních souhlasů pro duchoven-
skou činnost vnesl do sborů i BJB
dosud odmítané prvky hierarchiza-
ce a klerikalizace církve. Z protes-
tantských církví dopadla státní re-
prese 50. let snad nejbrutálněji na
baptisty. V roce 1952 byli zatčeni
vrcholní představitelé BJB a celá
řada dalších kazatelů, aby byli ve
vykonstruovaných procesech od-
souzeni k těžkým trestům odnětí
svobody. Ve valdické věznici umírá
Cyril Burget, kazatel pražského vi-
nohradského sboru a sekretář výbo-
ru BJB. V prosinci 1953 proběhla za
účasti představitelů ostatních protes-
tantských denominací konference
BJB, na které delegáti baptistických
sborů podlehli nátlaku státních
orgánů a schválili předem připrave-
né prohlášení, v němž se zřekli
svých odsouzených kazatelů. V roce
1990 konference BJB tyto své bývalé
představitele rehabilitovala, k dů-
sledné reflexi tohoto tragického
období však dosud nedošlo.
Třetí studii s názvem Baptistické
zásady zpracoval kazatel topolecké-
ho sboru a šéfredaktor časopisu
Protestant Jáchym Gondáš. Autor
traktuje baptistické zásady formou
komentářů k jednotlivým článkům

oficiálního dokumentu BJB Zásady a
stanoviska, který vznikl v devadesá-
tých letech na půdorysu teologické-
ho materiálu Evropské baptistické
federace „Kdo jsou baptisté – na cestě k
vyjádření identity baptistů v měnící se
Evropě" (tzv. Dorweilský dokument).
Komentáře jsou doplněny citacemi
významných českých i zahraničních
baptistických teologů. Nejčastěji jsou
zmiňováni Jindřich Procházka, ředi-
tel baptistického bohosloveckého
semináře (1921-1950) a Josef Novot-
ný, předseda Bratrské jednoty Chel-
čického (1920-1928). Každou ze tři-
nácti tezí Zásad a stanovisek baptisté
sdílí i s dalšími křesťanskými skupi-
nami, žádná není výlučně baptistic-
ká. Co tyto zásady činí jedinečně
baptistickými, je jejich ucelenost a
provázanost. 
Ústředním důrazem baptismu upro-
střed rodiny protestantského křes-
ťanstva je jeho pojetí církve. I křest
výlučně na vyznání víry (nikoliv
křest dospělých, jak se někdy o bap-
tistech nepřesně traduje) jako nejvi-
ditelnější rozpoznávací znak baptis-
mu nestojí sám o sobě, ale je zakot-
ven v (sebe)pochopení církve jako
společenství věřících, kteří se vědo-
mě a svobodně rozhodli ke (spo-
lu)následování Ježíše Krista jako
svého Spasitele a Pána pánů.
Publikace Baptistické zásady nemá
pouze informační význam, ale před-
stavuje také (a možná předně)
významný hlas do probíhající (či
spíše žádoucí) diskuse baptistických
sborů o jejich dalším duchovním i
praktickém směřování. Vynořuje se
řada témat, kde čeští baptisté musí
promýšlet, jak uchopit své inspirační
zdroje v novém dějinném kontextu.
Namátkou zmiňuji alespoň některé.
Je pobírání státních dotací na platy
kazatelů a misijních pracovníků v
souladu s principem odluky církve
od státu? Jak se postavit k přeroz-
dělování finančních prostředků z
vesměs katolických restitučních
nároků na základě chystaného zá-
kona o nápravě některých majetko-
vých křivd způsobených církvím?
Jak se vyrovnat s učeními o autori-
tách, která vlivem různých du-
chovních hnutí deformují tradiční
baptistický model správy sborové-
ho života? Jak čelit erozi vnitrosbo-
rového kongregacionalismu, která
hrozí v důsledku klesajícího zájmu
členské základny o spoluodpověd-
nost za směřování svého sboru i
společenství BJB?

Petr Hlaváček
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Recenze

Doba adventní
Píseň – Radostí srdce je Pán (Notre ame attend)

Žalm 31,1-6; 8-9; 15-17

Čtení: Sf 3,14-18a ; J 1,6-12

Píseň

Ticho

Chvály:
Ježíši, který přicházíš hlásat chudým radostnou zvěst.
- Dobrořečíme tvému svatému jménu!
Ježíši, který přicházíš a zjevuješ lidem radost z odpuštění.
- Dobrořečíme tvému svatému jménu!
Ježíši, který miluješ ty, kdo nevěřili, že jsou tvé lásky hodni.
- Dobrořečíme tvému svatému jménu!
Ježíši, ty chceš, aby všude bylo hlásáno tvé evangelium.
- Dobrořečíme tvému svatému jménu!
Ježíši, ty posiluješ naději ve své církvi.
- Dobrořečíme tvému svatému jménu!
Ježíši, který přicházíš, abys přebýval mezi námi.
- Dobrořečíme tvému svatému jménu!

Otče náš

Modlitba:
Spasiteli všech lidí, ať  se radují ti, kdo tě hledají. Ty nám říkáš: Vím o tvém
soužení a tvé chudobě. Ale jsi bohat. Bohat čím? Přítomností svatého Ducha...
Jeho slitovná láska osvětluje i ty nejskrytější stíny tvé duše.
Požehnej nás, Bože živý, tys nás skrze křest oblékl do nového šatu, kterým je
Kristus.

Zpěv
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Thákurova 3, 160 00 Praha 6
tel.: 224 310 259, mobil: 608 880 046
e-mail: info@rosamusic.cz
internetový obchod: www.gimel.cz)

Česko-maďarské církevní vztahy
sahají hluboko do minulosti. Je zná-
mo, že v průběhu kristianizace
Maďarů (kolem r. 1000) hrál vý-
znamnou roli pražský biskup sv.
Adalbert a pannonhalmský opat
Astrik (Radla).
Český reformátor Jan Hus působil
na pražské universitě od roku 1398.
Jeho maďarští studenti Tamás Pécsi
a Bálint Újlaki přeložili Bibli do
maďarštiny (1439). Mnozí husité se
usadili v Maďarsku (v Uhrách) a se-
hráli tam důležitou roli v rychlém
šíření reformačního učení.
Češi sami se nepřipojili ani k luterá-
nům, ani ke kalvínům, nýbrž si vy-
tvořili vlastní vyznání (české a bratr-
ské) podle učení českých reformáto-
rů. Vyznání Jednoty bylo zasláno

Petru Juhászovi Méliuszovi, refor-
movanému biskupovi debrecínské-
mu, jenž souhlasil se všemi základ-
ními tezemi. – Během 16. století se
většina českomoravského obyvatel-
stva semkla v českobratrské církvi.
Za protireformačních dob bylo pro-
následování protestantů v Čechách
těžším než v Uhrách (pro blízkost k
Vídni). K dočasnému zmírnění do-
šlo teprve po úspěšných osvobodi-
telských bojích Istvána Bocskaiho a
Gábora Behlena. Habsburkové však
vynucené podmínky míru pořád
narušovali. Tak došlo k bitvě na Bílé
hoře (1620), po níž Češi na dlouhá
staletí ztratili svou nezávislost, a ne-
katolické církve se náhle octly mimo
zákon. Ten, kdo neemigroval, stal se
automaticky katolíkem.

Spousta evangelíků utekla do Pol-
ska, Pruska a Uher. Když se usadili
na panstvích maďarských šlechticů 
(zejména Bethlenů a Rákócziů),
uprchlíci mohli ihned začít sborový
život. Učeného biskupa rozptýle-
ných českých bratří, Jana Amose
Komenského, Rákócziové sami po-
zvali k sobě do Šarišského Potoka.
Čtyři roky (1650-54) působil tam Ko-
menský jako učitel učitelů a autor
proslulých učebnic. Potockou školu
Komenský položil na zcela nové
základy a díky tomu škola předsta-
vovala světovou špičku. – Svého po-
bytu v Šarišském Potoku Komenský
využil i pro práci v duchovní službě
v zájmu českomoravských bratří ži-
jících ve vyhnanství.

Pokračování příště

Česko-maďarské historické vztahy 1.
mezi církvemi helvetského vyznání



Motto: "A tak dokud je čas, čiňme
dobře všem, nejvíce však těm, kteří
patří do rodiny víry." Ga 6,10

Jako farář evangelického sboru v
Novém Městě pod Smrkem jsem
byl velmi intenzivně vtažen do
organizace popovodňové pomoci
lidem bydlícím na jizerskohorské
řece Smědé (Wittig) a na dalších
přilehlých říčkách a potocích. Voda
nás tu letos v srpnu skutečně všech-
ny překvapila. Během dvou hodin
přišla v neuvěřitelné síle. V našem
sboru bylo vážně postižených rodin
sedm. Jsme malý sbor. Jeden man-
želský pár se dokonce málem uto-
pil, když se marně pokoušel zadr-
žet příval vody proudící do domu
hlavními dveřmi. Bydlí na nábřeží
ve Frýdlantě. Jen tak tak, že přepla-
vali chodbu a vyběhli do patra.
Voda u nich dostoupala do výšky 2
metrů. V dalších rodinách zaplavila
vlna dům, ale naštěstí nevystoupa-
la do takové výše. V zatopených
domech bylo nebo ještě bude třeba
otlouct omítky. Nábytek se většinou
musel vyhodit, spotřebiče leckde
taky. Naštěstí je letošní podzim
teplý, takže zdivo jakž takž vysy-
chá. Ně-kde voda způsobila škody
na zahradě: poničené ploty, nánosy
kontaminovaného bahna, zkáza
včelstev (zničení úlů), poškození

králikárny, vyplavení hnojiště či
kompostu apod...
Živel dokáže změnit tvář nejen
domu a zahrady, ale i celého údolí,
ano - celé krajiny. Některé věci,
stavby, památky se už žel nikdy
neobnoví. V první chvíli ale pocho-
pitelně myslíte na sucho a teplo
rodinných domů. 
Velice nás potěšila obětavost, kte-
rou samy od sebe projevily sbory
Evangelické církve z celé republiky.
Prokázaly úžasnou solidaritu. Li-
dem z našeho sboru opravdu po-
mohly, a to nejen po stránce mate-
riální. Všichni obdarovaní vyřizují
co nejvřelejší pozdravy a děkují.
Někde jsem viděl i slzy dojetí. Ta-
kovou pomoc přímo od sborů z
církve u nás v kraji "od zbytku svě-
ta odříznutého horami" nikdo, ale
opravdu nikdo nečekal. Zvláště v
dnešní době individualismu si ta-
kového projevu soudržnosti až lás-
ky nesmírně vážíme. 
Pro představu, co povodňová sbír-
ka zatím vynesla: Od srpna do
konce října jsme dostali dohromady
70.200,-Kč. Prozradím i dárce:
účastníci letní rekreace evangelic-
kých rodin v Orlických horách pod
vedením faráře Jiřího Klimeše, sbor
v Teplicích, sbor v Dobříši, sbor v
Miroslavi a sbor v Hošťálkové.
Peníze byly ve sboru rozděleny ve

dvou kolech, podle výše škod. Jsme
rádi, že jsme mohli zprostředkovat
pomoc "těm, kdo patří do rodiny
víry" (Ga 6,10). Také jsme obdrželi
pleny a kojenecké potřeby z Krabčic
v hodnotě asi 1.500,-Kč, které jsme
odevzdali centru humanitární po-
moci ve Frýdlantě. Přímo ve sboru
o ně zájem nebyl. 
Ve velkém pak v našem kraji opero-
vala naše Diakonie ČCE, která se
soustředila na obec Višňovou a k ní
přidružené vesnice. Odvedla tam
veliký kus práce hlavně úklidové a
také tam po důkladném monitorin-
gu posílá šeky. Členové tamního za-
stupitelstva iniciativu Diakonie ČCE
vřele uvítali. Hasiči si tam naši Dia-
konii chválí dodnes! Hlavní tábory
se zázemím pro dobrovolníky byly
zřízeny v Liberci na faře (díky libe-
reckému farnímu sboru) a v Novém
Městě pod Smrkem v Domě dětí a
mládeže (tam zvláště díky nasazení
sestry Blanky Svobodové).
1.adventní neděli ještě proběhla
sbírka ve sborech Libereckého seni-
orátu. Schválil ji konvent. Iniciativa
vzešla od seniorátního kurátora
Jiřího Kužela. 
Ještě jednou jménem všech obdaro-
vaných: Ze srdce děkujeme! 

Adam Balcar, 
ref. farář Evang. církve pro jizer-

skohorské Frýdlantsko

Ještě ohlédnutí za letošními povodněmi 
POZVÁNÍ GESHEM
Dovolujeme si vás pozvat  co nej-
srdečněji na koncert vokální aka-
pelové skupiny Geshem, pořáda-
ný na oslavu 10. výročí existence
tohoto souboru v Atriu, Čajkov-
ského 12 na Žižkově, dne 14. 12.
2010 od 19.30 h. 
Přijďte s námi podpořit dobrou
věc: činnost Centra dětí a mládeže
Teen Challenge.

* * *
EKOLOGICKÁ SEKCE ČESKÉ KŘES-
ŤANSKÉ AKADEMIE zve na úterý 14.
prosince 2010 od 17.30 h do příze-
mí kláštera Emauzy (Praha 2,
Vyšehradská 49) k adventnímu
setkání, při němž se ve světle
poselství o Boží lásce a zájmu o
svět chceme ohlédnout za dosa-
vadní činností sekce a uvažovat o
tom, co bychom v budoucnosti
mohli a měli dělat. 

(JNe)

Bohoslužby
BRNĚNSKÝ SENIORÁT

Českobratrská církev evangelická
BOSKOVICE, Ne 9.30
Hybešova 1446/9, f Marek Zikmund
BRNO –HUSOVICE, Ne 9.00
Netušilova 720/26, f Štěpán Hájek
BRNO – ŽIDENICE, Ne 9.00
Konečného 6/8, f Pavel Kašpar
BRNO I, Ne 8.30 a 10.00 
Opletalova 600/6, f Jiří Gruber, f Olga
Tydlitátová
BRNO II, Ne 9.00
Lidická 719/79, f Jaroslav Vítek, 
f Ondřej Kolář
BŘECLAV, Ne 8.45
nám. Svobody 2056 /14, a Jarmila Řez-
níčková
DAMBOŘICE, Ne 9.00
Dambořice 73, f Jana Gruberová
HERŠPICE, Ne 9.30
Heršpice č.117, Slavkov, f Jarmila Řez-
níčková
HRABĚTICE, Ne a c 9.00
Šanovská 304, a Ondřej Titěra
HUSTOPEČE U BRNA, Ne 10.00
Masarykovo nám.390/4, f Ivo David
KLOBOUKY U BRNA, Ne 9.30
Brněnská 218/30, f Luděk Korpa
MIROSLAV, Ne 8.30, 19.00 (L), 17.00 (Z)
Husova 44, f Ondřej Titěra
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ, Ne 9.00 (c 13.30)
Svitavská 961/40, f Alois Němec
NIKOLČICE, Ne 8.15
Nikolčice č.70, f Ivo David
NOSISLAV, Ne 9.00, 14.00 (Z), 18.00 (L)
Masarykova 156, f Ondřej Macek
OLEŠNICE NA MORAVĚ, Ne 9.00
Rovečínská 131, f Olga Smrčková
PROSETÍN U BYSTŘICE NAD PERNŠTEJ-
NEM, Ne 9.30
Prosetín u Bystřice nad Pernštejnem
č.44, f Jaroslav Coufal
ROVEČNÉ, Ne 9.30 
Rovečné č.174, f Ondřej Ruml
SILŮVKY U BRNA, Ne 8.30
Kopaninky 184, f Martina Kadlecová
SVITAVY, Ne 9.30
Poličská 3, f Filip Keller
VANOVICE, Ne 9.00
Vanovice č. 60, f Pavel Freitinger, 
f Lenka Freitingerová
VESELÍ, Ne 9.00
Veselí č. 21, Rovečné, j Martin Lito-
miský, a Ondřej Ruml
ZNOJMO, Ne 10.00
Rudoleckého 928/15, f Jana Špina-
rová

Církev bratrská
BRNO-BETANIE, Ne 10.30
Ostrá 14, Pavel Lukáš
BRNO – KOUNICOVA, Ne 9.00
Kounicova 15, Jan Asszonyi
BRNO – KRÁLOVOPOLSKÁ, Ne 10.00
Královopolská 810/74, Jiří Lukl
KYJOV, Ne 9.30
Urbanova 716, Jan Asszonyi
LETOVICE, Ne 9.00
Okružní 13, Zbigniew Lipus
OLOMOUC, Ne 10.00
Mariánská 3, David Beňa
PROSTĚJOV, Ne 9.00
Šárka 10a, Ernest Welszar
TŘEBÍČ, Ne 9.30
Kpt. Jaroše 638/7, Roman Neumann

Evangelická církev metodistická
BRNO – BYSTRC, Archa, Ne 9.00
Lýskova ul. , k Jana Křížová
BLANSKO, Ne 11.00
Masarykova 13, k Jana Křížová
MIKULOV, DDM, Ne 8.30
Vrchlického 11, f Michal Kostka
VALTICE, Ne 10.00
Příční 31, f Michal Kostka
NOVÝ PŘEROV, Ne 15.00 (střídavě s
Drnholcem)
Nový Přerov 15, f Michal Kostka
DRNHOLEC, Ne 15.00 (střídavě s No-
vým Přerovem)
Tyršova 8, f Michal Kostka
ZNOJMO, Ne 9.30
Chelčického 2, k Miroslav Čížek

Bratrská jednota baptistů
BRNO, Ne 9.00
Smetanova 20, k Pavel Coufal
BLANSKO, Ne 9.00 
Svatopluka Čecha, k Michal Petratur
OLOMOUC, Ne 9.30 
Klub Sidia, tř.Kosmonautů, k Petr
Coufal

Pozvánky
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Vážení čtenáři,

s blížícím se koncem roku na nás v redakci stále intenzivněji doléhá otázka "Vyjdeme i
napřesrok"
Na nedávném sjezdu KJ zaznělo nadějné ujištění, že náš letošní finanční výhled je mno-
hem lepší než loni. Před rokem jsme zvýšili cenu ET o 3,-Kč a výsledek se dostavil - finan-
ce se stabilizovaly a naše hospodaření přestalo vykazovat neúnosné ztráty. Na sjezdu
ovšem také zaznělo, že vydávání týdeníku stojí víc, než kolik se nám v současnosti sejde
od Vás, předplatitelů. Někdo tedy musí doplácet rozdíl. Ptáte se, kdo to je?
Veliký díl nákladů nesou dárci, kteří přispívají na vydávání ET nemalými částkami (ročně
se podpora dárců pohybuje okolo neuvěřitelných150.000,- Kč!). Na jejich podporu s
nadějí očekáváme i letos. Stejnou oběť, nicméně, přinášejí i členové vydavatelského
týmu (ti jsou ovšem na rozdíl od desítek dárců pouze čtyři!) - jejich mzdy za práci v
redakci jsou ročně o zhruba 150.000,- Kč nižší než bývaly.
Na každé číslo týdeníku se tedy skládá předplatitel, dárce a redakční tým. Náklad na výro-
bu jednoho čísla ET byl v roce 2009 16,43 Kč. Z toho 13,-Kč platíte Vy, předplatitelé.
Sjezd KJ rozhodl, že týdeník letos zdražovat nebudeme. Nezbývá tedy, než ze srdce podě-
kovat těm, kdo doplácí - dárcům a redakci. Díky Vám za Vaši podporu a práci - bez Vás by
to opravdu nešlo!
S přáním pokojného konce roku a dobré mysli

Tomáš Paulus, ekonom sdružení

Vánoční nabídka 
Ekumenické oddělení ÚCK ČCE
upozorňuje na německý překlad
knížky vězeňských vzpomínek
Jiřího J. Ottera „Za mřížemi a
dráty – také trochu jinak". Na
letošním mezinárodním knižním
veletrhu v Lipsku byla představe-
na a zaujala nejen české, ale i ně-
mecké čtenáře. Duch smíření a
porozumění je základním téma-
tem dramatických příběhů.
Kniha jako vánoční dárek může
potěšit zahraniční přátele i české
čtenáře. 
Je možné ji zakoupit v knihkupec-
tví KALICH – česká verze 105 Kč, 
německá verze 100,- Kč.
Doporučujeme!

S uznáním a potěšením jsme si pře-
četli článek „Provolání poutníků z
Bzí hory a náš dnešek", komentující
letošní slavnost, v Evangelickém
týdeníku Kostnické jiskry 29/2010.
Bohoslužby s večeří Páně v místě,
kde kázal Václav Koranda starší,
jsou cennou aktivitou a připomenu-

tím doby, na kterou mohou být
všichni příslušníci Husova národa
hrdi.
Při této příležitosti jsme si vzpo-
mněli na rok 1969, kdy plzeňský
farář Korandova sboru Jaromír
Klimecký a druhý farář Stanislav
Kureš organizovali bohoslužby na

hoře Bzí poprvé. V dalších letech
pomáhal i farář Pavel Pellar. Bylo to
období, kdy jsme v některých mís-
tech naší země mohli potkávat vojá-
ky Rudé armády, kdy láska k
Sovětskému svazu byla předpokla-
dem vstupu na střední a vysoké
školy, kdy mnozí omlouvali své
členství v KSČ touhou a potřebou
dosáhnout kariéry. Atheismus ovlá-
dal tzv. světový názor a dodnes je
znát, že jsme jeden z nejatheističtěj-
ších národů střední Evropy.
V této době bylo hrdinstvím organi-
zovat první vzpomínkové boho-
služby na Bzí hoře u Plzně. Heslo,
pod kterým byly uskutečněny, bylo:
„Aby slovo Boží bylo v národě čes-
kém svobodně hlásáno" a bylo evi-
dentně namířeno proti tehdejší cen-
suře. Byli jsme mladí a měli malé
děti a trochu i strach. S nesmírným
potěšením jsme mohli vidět mnoho
účastníků této akce a řadu farářů i
farářek našich i jiných evangelic-
kých sborů, jak ukazuje fotografie z
té doby, a náš strach pomalu mizel,

Bzí hora a náš včerejšekReakce čtenářů

Vzpomínky na oběti nehod napříč republikou proběhly v sobotu 20.
listopadu v Praze na Chodově u Památníku obětem dopravních
nehod a v neděli 21. listopadu v západních Čechách v Plzni a na jižní
Moravě v Letovicích. U příležitosti Světového dne dopravních nehod
v pátek 19. listopadu proběhla na pražské Evangelické theologické
fakultě konference s názvem "Neštěstí a vina: Věrní souputníci".
Vzpomínkové akce vyvrcholily v neděli 21. listopadu pochodem za
oběti dopravních nehod, v rámci akce "Nemyslíš - zaplatíš", pořádané
Ministerstvem dopravy v ČR a agenturou Euro RSCG. Trasa vedla z
Václavského náměstí na Letnou. Cílem těchto každoročních vzpo-
mínkových akcí je připomenout památku obětí dopravních nehod a
podpořit vzájemnou pomoc při jejich zvládání.

i když mezi námi chodilo plno taj-
ných policistů.
Věříme, že aktivity tohoto druhu
budou pokračovat a stanou se
záležitostí celého národa tak, jako
se jí stává Modlitba za domov v
den 28. října. Bylo by jistě přínosné,
pokud by některý pamětník mohl
zmapovat období mezi rokem 1969
a 2010, pokud se týče bohoslužeb
na Bzí hoře.

Jaromír Klimecký
Vanda Klimecká

Věra Klimecká 

Vzpomínky na oběti nehod


