
NEBOJTE SE – PÁN JE
S VÁMI!

LUKÁŠ 1,26-33

Milí bratři a sestry, stojíme téměř na
rozhraní adventu a Vánoc. Právě do
tohoto času patří vyprávění o anděl-
ském pozdravu Marii. 

Zdráva buď – a plná milosti – milos-
tí zahrnutá – ty požehnaná. – Pán s
tebou. Tak pozdraví anděl. Anděl
Gabriel. Archanděl, ne ledajaký
anděl. Boží posel. 
Zdrávas, Maria – zaslechnou evan-
gelíci s obavou, aby církev nechváli-
la jen tu Pannu. Nechválí – Písmo
svaté je tu výborně věcná kniha. –
Zázrak narození Božího Syna evan-
gelium popisuje tak normálně, jak je
to jen možné. Normální zázrak. 
Marie – buď zdráva – Bůh je s tebou
– i jeho milost – neboj se! – Ty, Marie,
se opravdu neboj – Bůh to tak chce –
proto počneš ve svém životě a poro-
díš syna. 
Boží Syn se narodí v ženském živo-
tě – to znamená jako každé jiné dítě.
Takže máme jistotu, že i jeho tělo
bude jako naše tělo – že bude mít
hlad, bude se mu chtít spát, bude
jako ta naše těla unavené, nemocné,
všelijak postižené – bude se radovat,

ale i rmoutit – a nakonec to tělo
utrápí, umučí a připraví o život. –
Abychom my měli život na věky. 
A do té doby se můžeme také těšit,
že vždy a kamkoli Bůh posílá na
pomoc anděly. Že je posílá i k nám –
třeba do našeho zapadlého Naza-
reta – a pak i do Betléma, kde je tak
málo místa k přespání – andělé bu-
dou i tam spolu s pastýři mít radost
– a Pána Boha chválit. 
Marie se možná na chvilku opravdu
zalekla. A hledala pomoc – ale pak
poznala, že nalezla milost u Boha.
Lekla se, ustrašila – možná se i
zarmoutila – ale nakonec zplésalo to
nemluvňátko v životě jejím… Bůh
se narodil. A tehdy řekla: Velebí
duše má Hospodina. 
Marie poznala, že se narodil Syn
Nejvyššího. A co my? – Přece:
Hleďme se také radovat! 

Tomáš Potoček, 
farář ČCE v Myslibořicích

Evangelický
týdeník
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Poselství ke 4. adventní neděli

Bůh se rozhodl sestoupit na svět v
podobě svého Syna a vyvolil ze
všech žen jednu, která mu měla být
matkou. Když to anděl zvěstoval
Marii, je pozoruhodné, že ji nenazý-
val jménem, ale pozdravil ji jako
milostí zahrnutou. Milost je dar
Boha, který je láska. Plodem této lás-
ky je vyvolení; člověk se stane „Bo-
žím dítětem v Kristu". V případě
Marie to znamenalo také vyvolení
za matku Božího Syna. Vtělení Slova
v lidskou přirozenost se uskutečnilo
právě v ní. Poslušná Marie se Bohu
dokonale podřídila a plně se otevře-
la působení Ducha svatého.
V její situaci to vůbec nebylo snadné.
Jakožto snoubenka byla již „Josefo-
vou ženou". Hrozila jí obžaloba z ne-
věry u soudu, což mohlo znamenat i
ukamenování. Bůh chtěl její osobní
souhlas, než došlo k vtělení. Nedo-
vedeme si představit, co by bylo,
kdyby se Marie zalekla a odmítla.
Ona však řekla: „Jsem služebnice
Páně, staň se mi podle tvého slova"
(L 1,38 ). 
Mariina víra bývá přirovnávána k
víře Abrahamově. Abrahama nazý-
vá apoštol „otcem ve víře" (Ř 4,12) a
jeho víra tvoří počátek Starého záko-
na; Mariina víra při zvěstování zahá-
jila Nový zákon. Abraham, ačkoli už
neměl naději, přece doufal a uvěřil,
že se stane otcem mnoha národů (Ř
11,33). Marie poukázala na své pa-
nenství, ale uvěřila, že se stane mat-
kou Božího Syna (L 1,35). 
Od Mariina „fiat" - staň se – začala
její cesta víry v poslušnosti. Jako
Abraham i Marie potvrzovala, že
doufá proti vší naději. Abraham
však svého syna obětovat nemusel,
Marie ano.

Když Simeon vzal malého Ježíše do
náruče, z Ducha svatého pronesl:
„Mé oči viděly tvé spasení, které jsi
připravil přede všemi národy - svět-
lo, jež bude zjevením pohanům,
slávu pro tvůj lid Izrael." Jeho slova
k Marii: „On je dán k pádu i k po-
vstání mnohých v Izraeli a jako zna-
mení, kterému se budou vzpírat - i
tvou vlastní duší pronikne meč - aby
vyšlo najevo myšlení mnohých
srdcí" (L 2,25-35) potvrzovala zaslí-
bení, ale prozradila, že Marie bude
prožívat své poslání v utrpení.
Už po návštěvě mudrců musela
Marie s dítětem, pod ochranou Jose-
fa, utéci do Egypta, protože „Hero-
des bude hledat dítě, aby je zahubil"
(Mt 2,13). Po Herodově smrti (Mt

2,15 ) se vrátili do Nazaretu. Celý ten
čas života v Nazaretě se jí i Josefovi
Ježíš podřizoval, "prospíval na du-
chu i na těle a byl milý Bohu i lidem".
Marii nebylo samozřejmě hned
všechno jasné. Ani ona ani Josef ne-
pochopili, co jim dvanáctiletý Ježíš
říkal, když ho po třech dnech hledá-
ní našli v jeruzalémském chrámu 
(L 2,46-50). Podobně i za Kristova
života mu Marie nerozuměla (Mk
3,21-35). Zachovávala však věrně
své spojení se Synem až ke kříži. Zde
se splnila Simeonova slova: „Tvou
vlastní duší pronikne meč." Každý,
kdo má děti, ví, že by dal za ně život
a že by raději sám trpěl, než je viděl
v utrpení. Oběť na kříži byla i obětí
Ježíšovy matky. Ježíš Kristus se na
Golgotě ponížil a v poslušnosti pod-
stoupil i smrt na kříži (Fp 2,8), hrdin-
skou poslušnost víry zde prokázala i
Marie. „Blahoslavená, která uvěřila."
Blahoslavenství víry je jakási proti-
váha neposlušnosti a nevěry, které
jsou obsaženy v hříchu prvních lidí.
Tertulián řekl: „Eva uvěřila hadovi,
Marie uvěřila Gabrielovi. Co ona
svou vírou zavinila, to Marie svou
vírou napravila".
Když jakási žena ze zástupu volala
na Ježíše: „Blaze té, která tě zrodila a
odkojila," odpověděl na to výrazně:
„Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a
zachovávají je" ( L 11,28 ). Ježíš chce
odvést pozornost od mateřství chá-
paného jen tělesně a zaměřit ji na
duchovní pouta, která se vytvářejí
slyšením a zachováváním Božího
slova. Ještě jasnější to je, když bylo
Ježíšovi ohlášeno: „Tvá matka a tvoji
bratři stojí venku a chtějí tě vidět," a
on odpověděl: „Má matka a moji

Marie - matka Boží 1.

ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

Dokončení na str. 2

Advent
ve svitu svíček adventních
přeju si, světe, abys ztich

abys v té kapce čekání
utopil křečovitý smích
i teskné ozvy klekání

nechci se cítit romanticky
snít si o hvězdě, závějích...

chtěla bych potkat v ulicích
lidi, co chovají se lidsky

a potom stát se jednou z nich

ve svitu svíček adventních
zvonů co zvoní temně

přeju si, Bože, aby ztich
svět, co je ve mně

DANIELA SEDLÁČKOVÁ

BÁSNĚ & básničky /Praha 2004

Nestává se často, že by se někdo ze světa šoubyznysu hlásil k církvi.
A když ano, tak k Římskokatolické. Jako evangelička se u nás otevře-
ně prezentuje snad jen mladičká, nedávno konfirmovaná zpěvačka
Ewa Farná. Ta se teď mimochodem v anketě Český slavík umístila na
třetím místě. - Nedávno jsem zaregistroval, že se ze svého protestant-
ského vidění světa a ze své víry vyznává člověk opentlený přívlastky
„netaktní, namyšlený, arogantní", ale také „charismatický, inteligent-
ní, vnímavý". Jde o úspěšného producenta zahraničních popových
hvězd, šestatřicetiletého Slováka Jara Slávika. U nás ho známe jako
jednoho z porotců soutěže Česko Slovensko má talent. V rozhovoru,
který s ním vede 20. listopadu v příloze Práva Helena Vacková, mimo
jiné čteme:
Máte dva malé syny. Čemu především je učíte?
Pracovitosti, protestantské otevřenosti a pragmatičnosti. Slovenské
prostředí je přeci jen poznamenané katolickými dogmaty.
Když zmiňujete křesťanství, vybavuji si vaše slova: Teď se učím praco-
vat se svou vírou. Jak jste to myslel?
Tohle je pro mě velmi intimní téma… Řeknu to takhle. Snažím se
nebát si přiznat, že některé věci jsou mimo moje chápání. A že exis-
tuje něco, v co věřím a s čím se dá pracovat. A vzhledem k mému až
programovému nihilismu vůči některým věcem mi víra pomáhá v
určitých životních situacích. Víte, dřív pro mě byla víra bodem, o
který se opřete. Teď se pro mě stává lanem, kterého se přidržuji. A
není třeba se bát, že spadnu. Vím, že všechno je tak, jak má být.
Takové vyznání, vycházející z prostředí, z něhož bychom to nečekali,
určitě povzbudí. Možná nás, zvyklé na často sterilní kostelní klišé,
svým důrazem i teologicky protříbí a připomene nám, že v křesťanské
víře nejde o vaření kafe a všechny ty další náhražky, jimiž se dnes círk-
ve snaží dostat lidi do kostela. Křesťanská víra - to je lano, kterého se
přidržuji a nemusím se bát, že spadnu. Je dobře, že nám to bronzová sla-
vice ze slezské Vendryně a Jaro Slávik ze Slovenska připomínají.

Emanuel Vejnar

Lano, kterého se přidržuji
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bratři jsou ti, kdo slyší Boží slovo a
podle něho jednají" (L 8,20-21). Po-
dle Marka se rozhlédl po těch, kdo
seděli v kruhu kolem něho (Mk
3,34), podle Matouše ukázal na své
učedníky (Mt 12,49). Ježíš hlásá Boží
království, ve kterém dostávají věci
nový rozměr. Bratrství i mateřství
dostávají hlubší smysl. Ne již jen
podle těla. 
Na první pohled by se mohlo zdát,
že se Ježíš od své rodičky odtahuje,
ale je nutno si uvědomit, že Marie již
při zvěstování uposlechla Boha a
stala se služebnicí Páně. Je tedy hod-
na blahoslavenství i podle Ježíše.
Marie nalezla a přijala ve víře i tento
nový rozměr mateřství, které mělo
být jejím údělem po boku Syna. Ve
víře to všechno v mysli zachovávala
a rozvažovala o tom (L 2,19). V
tomto smyslu se stala „učednicí"
svého Syna ještě dřív, než Ježíš vy-
zval k následování apoštoly.
Na svatbě v galilejské Káni řekla
Ježíšova matka: „Už nemají víno."
Ježíš jí odpověděl: „Co to ode mne
žádáš? Ještě nepřišla má hodina."
Ježíšova odpověď je odmítavá, ale
Marie se přesto obrátila na služební-
ky a řekla: „Udělejte, cokoli vám
nařídí." (J 2,5) Nato Ježíš přikázal
služebníkům, aby naplnili kamenné
nádoby k očišťování vodou a z vody
se stalo víno, lepší než to, které bylo
podáváno nejdříve.
Marie se stará o lidi, vychází jim
vstříc v šíři jejich potřeb a nedostat-
ků. Ukázka v Káni se může zdát ma-
lá a bezvýznamná, ale tehdy v tako-
vé situaci to znamenalo pro svatbu
katastrofu a hanbu. Marie se stává
prostřednicí, vstupuje mezi potřeb-
né a Ježíše, ne jako cizí osoba, ale ze
svého postavení matky. Přimlouvá
se za lidi. Chce, aby se projevila Sy-
nova mesiášská moc, která osvobo-
zuje od zla a pomáhá v neštěstí.
Matka řekla služebníkům: „Udělej-
te, cokoli vám nařídí." Ukazuje na
Syna a stává se tlumočnicí jeho vůle.

Na její přímluvy a pro poslušnost
služebníků zahájil Ježíš v Káni
„svou hodinu". Marie se v Káni pro-
jevuje jako osoba věřící v Ježíše. Její
víra a první znamení přispěje k pro-
buzení víry učedníků. Pravá mario-
logie vždycky vede ke Kristu. 
„Mariino mateřské poslání vůči
lidem nijak nezastiňuje ani nezmen-
šuje činnost Krista, jediného pro-
středníka, ale spíš poukazuje na Jeho
sílu. Žádný spasitelský vliv Mariin
na lidi není nutný, ale závisí na svo-
bodném Božím rozhodnutí a vyplý-
vá z nadměrných zásluh Kristových;
má základ v jeho činnosti prostřed-
níka, na ní úplně závisí, z ní čerpá
veškerou sílu; přímému spojení věří-
cích s Kristem nejen že nebrání,
nýbrž právě mu napomáhá. Je jen
jeden prostředník mezi Bohem a lid-
mi; člověk Kristus Ježíš (1Tm 2,5-6)."
(Věroučná konstituce Světlo národů
2. vatikánského koncilu čl. 60)
Starost Syna o matku se projevila ve
vrcholném bodě spasitelského řádu.
Když Ježíš s kříže viděl svou matku
a jak při ní stojí učedník, kterého měl
rád, řekl matce: „Ženo, to je tvůj
syn." Potom řekl učedníkovi: „To je
tvá matka." Od této chvíle si ji ten
učedník vzal k sobě (J 18,25-27). By-
lo by však zjednodušením, kdyby-
chom posuzovali pouze Ježíšovu
starost o materiální zajištěnost mat-
ky po své smrti. (Kdyby Marie měla
mimo Ježíše ještě jiné děti, které by
se o ni musely postarat, byla by Ja-
nova adopce zbytečná.)
Kristova matka je dána za matku
člověku. Tím člověkem pod křížem
je Jan, ale pod křížem stojíme všich-
ni. Cesta věřících vede pod kříž a
tam se setkávají s Marií. Ona je jim
dána za matku. Matka Kristova je
matkou lidí.
Ježíš nazývá matku ženou v okamži-
ku, kdy přemáhá svou výkupnou
mocí zlo hříchu a smrti v samém
kořeni. Plní se zaslíbení obsažené v
protoevangeliu. Pokolení ženy za-
sáhne hlavu hada (Gn 3,15). Slova

Ježíšova znamenají, že mateřství té,
která ho zrodila, bude mít pokračo-
vání v církvi a skrze církev. Marii
nacházíme i před letnicemi mezi
apoštoly (Sk 1,14 ). Marie spojuje obě
události - vtělení slova v Nazaretě a
okamžik zrození církve o letnicích v
Jeruzalémě. Její přítomnost je nená-
padná, ale výmluvná. Odkazuje na
cestu zrození a Ducha.
Mezi Marií a církví je souvislost.
Církev také vytváří ve víře a posluš-
nosti působením Ducha tělo Kris-
tovo. Církev je též panna, protože
zachovává úplně a neporušeně věr-
nost svému snoubenci. Vždyť je
Kristova snoubenka (2 K 11,2) a ne-
věsta Beránkova (Zj 21,9). Bohu
zasvěcené panenství (Mt 19,11-12; 
2 K 11,2) je pramenem duchovní
plodnosti, pramenem mateřství v
Duchu svatém. Tak jako Marie ucho-
vávala všechno v srdci a rozvažova-
la o tom ( L 2,19 a 51 ), je i církev
zavázána opatrovat Boží slovo,
zkoumat jeho vnitřní bohatství a vy-
dávat o tom všem lidem svědectví 
v každé době. Marie je v tajemství
církve přítomna jako vzor.
Když Jan přijímá Marii jako matku,
bere ji k sobě, přijímá ji do svého
života, do svého lidského a křesťan-
ského já. I toto je vzor vztahu křesťa-
na a církve. V tomto smyslu je Marie
- matka církve - také její vzor. Církev
má od ní převzít nejdokonalejší způ-
sob následování Krista.
Díky tomuto poutu, které spojuje
Bohorodičku s církví, se objasňuje
současně s církví tajemství ženy od
prvních kapitol Genesis až po Apo-
kalypsu. Marie má mateřskou účast
na usilovném boji proti mocnostem
temnot, který prostupuje celé dějiny
lidstva. Proto je ztotožňována s že-
nou oděnou sluncem (Zj 12,1). Cír-
kev v ní došla k dokonalosti, ve kte-
ré je neposkvrněná a bez vrásky 
(Ef 5,27). 

Pavel Tůma
Pokračování příště

NĚMECKÉ CÍRKVE, KDYSI ROZDĚLENÉ ŽELEZNOU OPONOU, SE SPOJUJÍ
Trier, Německo (ENInews). Tři regionální protestantské církve na seve-
ru Německa odstranily hlavní překážku zformování sjednocené církve,
která se bude rozkládat od hranic Dánska k hranicím Polska. Většina
delegátů ze všech tří církví hlasovala v Den reformace 31. října ve pro-
spěch návrhu církevního zákona, který předpokladá spojení. Oficiální
jméno církve bude znít Evangelicko-luterská církev severního Německa
anebo zkráceně Severní církev.

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike

Jako každý rok, i letos se sešli bývalí zpěváci Spojeného mužského
sboru Církve bratrské ke svému předvánočnímu setkání, tentokrát ve
sboru CB v Horních Počernicích.
Tato předvánoční setkání jsme praktikovali již v dobách minulých, a tak
se to stalo jakousi tradicí, ve které pokračujeme i po ukončení činnosti
mužského sboru v roce 1993 (založen byl 1956). Jsme si vědomi toho, že
se jeho členové pomalu odebírají k našemu Nebeskému Otci, i když je
nás ještě poměrně velký počet. V Horních Počernicích se nás sešlo asi 25.
Krátkého biblického zamyšlení se ujal br. Pavel Klement a potom jsme
se modlili, děkovali jsme za vše, co nám Pán Bůh dal při službě zpěvem
i slovem ve všech sborech Církve bratrské i na ekumenické půdě. Po
několika děkovných i přímluvných modlitbách a vzpomínkách na ty,
kteří se již nemohli našeho setkání zúčastnit, jsme ještě zazpívali /ne na
bývalé úrovni/ několik písní z repertoáru našeho sboru.
Pozdravil nás i místní kazatel br. M. Kloubek. A velmi pěknou atmosfé-
ru tohoto večera korunovaly sestry z Horních Počernic: připravily nám
dobré občerstvení, při kterém jsme mohli dále rozmlouvat. Loučili jsme
se rozradostněni z toho, že jsme se sešli ve slušném počtu, že jsme se
povzbudili k prohlubování našeho vztahu s Pánem Bohem a se všemi
bližními. Díky Pánu za takováto setkání a za víru, která nás spojuje a
povzbuzuje k následování našeho Pána a Spasitele. 

Ladislav Štifter a Bohumil Kejř

Vianočné zamyslenie
Minulé Vianoce som od jednej vzácnej pani z Anglicka dostal krásny list. Je to
Vianočná parafráza známeho biblického textu apoštola Pavla o láske (1 K 13).
„Ak vyzdobím svoj dom perfektne trblietavými girlandami, čečinou, sviečkami a
elektrickými svetielkami a zabúdam pri tom prejavovať lásku mojej rodine, stávam
sa len obyčajným dekoračným pracovníkom.
Ak trčím stále v kuchyni a pečiem hromady všelijakých sladkostí a pripravujem špe-
ciálne jedlá a dômyselne aranžujem výzdobu štedrovečerného stola a úplne zabud-
nem prejaviť lásku všetkým okolo mňa, stávam sa len obyčajnou kuchárkou.
Ak aj participujem na všelijakých predvianočných charitatívnych aktivitách a zabú-
dam na lásku pre svojich blízkych aj ďalekých, nič cenného to pre mňa neprináša.
Ak aj všetko vyzdobím trblietavými anjelmi a budem spievať vianočné koledy a krás-
ne staré kantáty a nebudem orientovať všetky tieto aktivity na Ježiša Krista, tak sa
úplne míňam cieľa.
Láska pribrzdí to varenie a pečenie, aby som mala čas objať a pohladiť svoje dievčat-
ko, ktoré sa motá v kuchyni.
Láska tak odloží nabok všetko to vyzdobovanie, aby som pobozkala všetkých mojich
drahých.
Láska je pohladiť a usmiať  sa aj keď je mnoho práce.
Láska nevrčí na deti, že sa motajú a sú v ceste, ale sa teší s vďačnosťou, že sú tu a
motajú sa.
Láska sa nerozdáva len tým, o ktorých myslíme, že nám ju vrátia, ale prináša radosť
rozdávať lásku tým, ktorí nám ju nemôžu vrátiť.
Láska všetko znáša, je trpezlivá.
Láska nikdy neprestáva.
Videá, počítače, mobily, všetko sa môže pokaziť, diamanty a perly sa stratia, golfové
palice zhrdzavejú. Ale darovať lásku je trvalá hodnota.
Vianoce – to narodenie Ježiša Krista, ktorý je láska - transformujú milióny ľudí na
celom svete. Tá transformácia cez lásku by mala byť trvalá zmena. Vianoce sú svet-
lom v temnotách. Stali sme sa aj my svetlom v temnotách? (Sk 13,47).“
Vianoce prichádzajú, nenechajme ich zasa odísť.

Váš Ján Siracký

Z církví doma i ve světě Marie - matka Boží 1.

„Povšiml jsem si, že vězni (v celách
smrti), kteří nenašli něco duchovní-
ho, čeho by se přidrželi, buďto spá-
chali sebevraždu, nebo se zblázni-
li," vzpomíná Juan Melendez, býva-
lý odsouzenec k trestu smrti, nyní
aktivista zasazující se o to, aby Nej-
vyšší soud Spojených států prohlá-
sil trest smrti za protiústavní.
Melendez sám si už tajně přichystal
„mašli" poté, co byl zamítnut další z
jím podaných opravných prostřed-
ků; nakonec byl po téměř osmnácti-
letém nespravedlivém žalářování
přece jen osvobozen, když se při-
znal skutečný vrah. V rozhovoru na
poslední straně v britském týdení-
ku The Church Times z 19. listopa-
du 2010 líčí prekérní, stresující pod-
mínky ve floridských celách smrti
(prakticky nepřetržitý pobyt na
samotkách pod pomyslným Damo-
klovým mečem), připomíná, že v
letech 2007 až 2009 zrušily trest
smrti tři státy USA a že z pětatřiceti
států federace, jež trest smrti dosud
formálně drží, jej vykonává už
jenom pár (většina z nich na jihu).
Zdůrazňuje: „Dělám tuto práci,
protože jsem tam /tj. ve floridských
celách smrti/ nechal tolik dobrých
lidí. Pokud trest smrti nezrušíme,
budou zabiti." 
Rozhovor s Melendezem drasticky

upozorňuje na jedno z úskalí trestu
smrti: případný justiční omyl je
nezvratný. Jako teolog se nemohu
neohradit proti závěrečným slo-
vům: „Modlím se za ukončení tres-
tu smrti." Dle mého názoru běží o
nepatřičné přesouvání odpověd-
nosti za lidské dílo na Boha. (Jako

by se na Melendezovi při všem jeho
angažmá projevoval v tomto bodě
ještě povězeňský šok ze svobody,
nutnosti rozhodovat se, přejímat
odpovědnost atd.) Ale jinak – palec
nahoru!

František Schilla

Modlitby a právotvorba

Pokračování ze str. 1

Adventní setkání bývalých členů
Mužského sboru Církve bratrské

Před několika týdny uveřejnily Jiskry dopis čtenáře, který horlil pro
důraznější sociální zaujetí a vystupování církve. Autor se podepsal,
adresu neuvedl, ale legitimoval se svou příslušností k jednomu ze
sborů ČCE.
Dopis mne potěšil hned dvakrát: jednou tím, že byl napsán, a podru-
hé tím, že jej redakce otiskla, ačkoliv (jak se domnívám) sama myslí
poněkud jinak. Proto jsem autorovi odepsal a dopis poslal na jím uve-
dený sbor. Dopis se mi vrátil s poznámkou, že adresát členem sboru
není. 
Nevidím za tím zlý úmysl, ale strach. Strach z bratří a sester, kteří
mají v otázkách společenských své převzaté "jasno", a pro jiné myšle-
ní,- jakkoliv biblické,- znají pouze odsouzení. Sám jsem si to prožil.
A je nesnadné cokoliv si s tím počít. Pokud neotevřeme prostor věc-
nému rozhovoru a sociálním důrazům proroků a evangelií nevěnuje-
me stejnou pozornost jako pavlovské mystice. 

Ilja Herold, iherold@upcmail.cz

Strach

Názory čtenářů



Každý ho v sobě nosíme. Tu míru si
ovšem střihneme sami. Prostě podle
našeho gusta. Jak kdybychom neby-
li stvořeni k obrazu Božímu, nýbrž
Bůh k našemu. A je jedno, zda jsme
konzervativní, či „kreativní" pova-
hy; fundamentalisté, liberálové, za-
tvrzelí protestanté, sveřepí či pokon-
cilní katolíci, agnostici či ateisté,
nebo sirotci postmoderny. Podstat-
né je, zda jsme otevřeni pro kritickou
reflexi. Přemýšlet je někdy zábavné,
jindy bolí. V každém případě vám
hloubání musí být životní potřebou.
V případě, že nikoli, neztrácejte čas
čtením těchto řádků. Pokud však
ano, pak právě pro vás přichází na
předvánoční trh kniha, která stojí za
to: Divadlo pro anděly Tomáše
Halíka (s podtitulem Život jako nábo-
ženský experiment; Nakladatelství
Lidové noviny 2010). A tato kniha je
v řadě již desátá! Jak seriál, který
posledním dílem neznehodnotí ty,
co ještě přijdou.
Dopřejme si malou ochutnávku,
rovnou měrou jak pro „věřivce", tak
i „nevěřivce": „Narazím-li na věřícího,
který je týrán představou boha jako obá-
vaného, mstivého, puntičkářského kon-
trolora, úzkostlivého rodiče, či sadistické-
ho třídního učitele, je mi ho líto více než
ateisty, který právě takového boha odmí-
tá. Nemohu však přehlédnout, že i pro
onoho ateistu hraje tato představa boha
důležitou a podobně negativní roli: ten-
týž patologický obraz totiž vyplňuje jeho
představu o Bohu a zabraňuje mu otev-
řít se jinému pojetí Boha." Autor proto
dobře chápe ateisty. Hovoří o infan-
tilní představě o Bohu, kdy lidé
Boha míjejí tím, že jeho karikaturu
považují za realitu, nebo naopak
představu pouze myšlenou, či zase
za nadpřirozenou bytost, která za

kulisami viditelného světa vyřizuje
naše pohledávky. Podle jeho efekti-
vity, jak funguje dle našich představ,
pak v něj věříme, či nikoli. 
Uvedený námět je zpracován velice
živě, nesen autentickým prožitkem.
U některých kapitolek jsme zase
svědky složitější kompozice, se
spoustou odkazů, citací a jmen. Tak
např. na straně 69 – a strany jsou
menšího formátu – se objeví pět
jmen, a ještě odkaz v poznámkách.
Trochu jak v aparátu odborného tex-
tu. Jindy jako bychom vstoupili do
autorova čtenářského deníku, jenž
bezesporu zaujme.
Nosnou je linie Ludwig Feuerbach-
Friedrich Wilhelm Nietzsche. Doko-
nale zmapovali měšťácký, rádoby
křesťanský životní styl, rozbředlý,
povrchní a pokrytecký. Nikoli ná-
hodně je uvedena „evangelická teo-
ložka" Dorothea Sölle, jejíž boom
jsme zažili v 60. letech minulého sto-
letí. Již tehdy se jí věnoval v našem
prostředí Josef Smolík (Současné
pokusy o interpretaci evangelia),
který poznamenal, že pro Sölle „ztrá-
cí Kristus, jeho dílo, svou teologickou
závaznost". Je zřejmé, že Sölle ztratila
vztah k osobnímu Bohu. Bůh se jí
prostě vytratil. Nevěřila v konečné
nastolení Božího království, tradiční
christologii naprosto vyprodala. Pro-
padá se vlastně do nevěry. Nemá
představu, že Bůh je ten, který je, nej-
vlastněji byl i bude. A pak: je-li Bůh
bytostné, osobní povahy, ba je-li
vůbec? Vlastně není. Dokumentuje
to žalostně i její poznámka k manže-
lovi, když si na hřbitově všimla ná-
pisu na hrobce „Na shledanou" a
prohlásila jej za lživý! Manžel jí však
opáčil: „Jak může být naděje lidí
lživá?" V této souvislosti a v našem

prostředí by bylo vhodné zmínit bý-
valého evangelického faráře, prakti-
kujícího ateistu, prof. Otakara A.
Fundu. - Podobně jako Sölle, zaujal i
spisek vydaný v překladu již v době
tání - John A. T. Robinson: Čestně o
Bohu. Rozhodně sem patří také
jeden z našich nejvýraznějších mysli-
telů, Josef Šafařík svým životním
dílem „Cestou k poslednímu", v
němž dospěje k vyjádření: „Tu v situ-
aci in extremis vzal do svých rukou sám
Spasitel – Bohočlověk, uvědomiv si své
ontologické manko manipulovaného
Božího beránka... Dnes se Ježíš, ten člo-
věk, osvobodil od vší moci a církevnictví,
a jestliže křesťan mohl po věky naslou-
chat jen skrze mocnosti, může dnes
naslouchat Ježíši - tomu člověku na kříži
samému." Načež v samém finále mu
vše vyústí v „imaginární duel Golgoty
jako okamihové zkratky k poslednímu:
Nesmrtelný: Umři pro mne, abych byl.
Syn člověka: Umřu, proto jsem. – Suď o
tom, co kdo suď."
Pod vánočním stromem, pod stro-
mem života, bude pro Divadlo pro
anděly a čtenáře to pravé místo.
Potěší nás sličné vydání, pevná
vkusná vazba s přebalem i záložkou,
umělecké snímky děl z výstavy Věč-
ná pomíjivost, instalované v býva-
lém kostele Zvěstování Panny Marie
v Litoměřicích. Určitě nás osloví
žízeň Tomáše Halíka po skrytém
Bohu, jež vyvěrá z Ježíšova výkřiku
opuštěnosti. Ukřižovaný je pro něj
„jediným zbývajícím oknem, otevřeným
do oslepujícího světla Božího tajemství".
Knížka nám umožňuje do něj také
nahlédnout. Halík chce provést čte-
náře „temnotami různého druhu" na
druhý břeh. 

Jan Kašper
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Obraz Boží na míru Koutek písmáka
Zpěvy a modlitby z Taizé
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Doba vánoční
Doba vánoční slaví narození a zjevení Krista, slunce spravedlnosti,
které přichází osvítit naše temnoty.
V den Narození Páně oslavujeme pokornou Boží přítomnost mezi
námi, v den jeho Zjevení pak manifestaci této přítomnosti celému
světu , zastoupenému třemi mudrci.
V den svého křtu se Ježíš před započetím veřejné činnosti zjevuje
jako milovaný Syn Boží, na kterém spočívá Duch svatý.

Píseň – Gloria, gloria ( kánon )
Žalm 98,1-6
Zpívejte Hospodinu píseň novou,

neboť učinil podivuhodné věci,
zvítězil svou pravicí, svou svatou paží!

Hospodin dal poznat svoji spásu,
zjevil před očima národů svou spravedlnost,

na své milosrdenství se rozpomenul,
na svou věrnost domu Izraele.
Všechny končiny země vidí spasení našeho Boha.

Hlahol Hospodinu celá země,
dejte se do plesu, pějte žalmy,

zpívejte Hospodinu žalmy při citaře,
při citaře nechť zazní žalmy;

s doprovodem trub a polnic
hlaholte před Hospodinem Králem!

Čtení: Žd 1,1-3; L 2,1-14
Píseň
Ticho
Chvály:
Kriste, proroci ohlašovali tvůj příchod, chudí tě očekávali.
- V Bohu se raduje naše srdce.
Nebesa oslavovala tvé narození, apoštolové, mučedníci, věřící všech
věků se připojili ke zpěvu andělů.
- V Bohu se raduje naše srdce.
Tvá církev tě chválí všemi lidskými jazyky, neboť uviděla tvou spásu.
- V Bohu se raduje naše srdce.
Synu Boží, ty ses ponížil a stal se služebníkem, abychom my byli pový-
šeni a měli účast na tvé slávě.
- V Bohu se raduje naše srdce.
Byli jsme v temnotách a tys nám dal světlo a sílu, pokoj a radost.
- V Bohu se raduje naše srdce.
Veď nás podle vůle své lásky, učiň z nás lid, který ve svatosti žije z tebe.
- V Bohu se raduje naše srdce.
Dej nám přímé srdce, abychom naslouchali tvému slovu a přinášeli
hojné ovoce.
- V Bohu se raduje naše srdce.
Otče náš
Modlitba:
Ježíši, synu Panny Marie, o Vánocích nám nabízíš radostnou zvěst své-
ho evangelia. Kdo naslouchá, kdo přijímá dary Ducha svatého, ten ve
dne i za nočního bdění odkrývá, že i s docela malou vírou, téměř bez ni-
čeho, má vše.
Ježíši, chudí pastýři tě nalezli v jesličkách. Přijď a dej, abychom se při-
bližovali k jasu tvé přítomnosti ukryté v nás. A srdce každého z nás ti
může říci: Ježíši, má radosti, má naděje, můj živote.
Zpěv

Štefan Šrobár:
Príroda v náboženstvách
Bratislava, Lufema 2008, 71 s.

V útlé knížce formátu A5 autor, ze-
mědělský inženýr a teolog, přehled-
ně seznamuje čtenáře o tom, jak nej-
důležitější náboženství vnímají pří-
rodu. Začíná stručnou kapitolou o
judaismu a křesťanství a poté pře-
chází k dalším velkým světovým
náboženstvím - k islámu, buddhis-
mu a hinduismu. Výklad, podávaný
z křesťanského hlediska, je uvozen

myšlenkou známého německého
teologa Hanse Künga, že mír ve svě-
tě není možný bez míru mezi nábo-
ženstvími; ten však vyžaduje dialog
mezi náboženstvími, jehož nezbyt-
ným předpokladem je vzájemné po-
znání. Tomuto cíli slouží autor tím,
že zde křesťanskému čtenáři přináší
určitý sektor myšlení z různých
mimokřesťanských náboženství. 
Po přehledu pohledů na přírodu v
dnešních velkých světových nábo-
ženstvích následuje shrnující kapito-
la "Prínos náboženstiev", kde autor
pozitivně hodnotí možné přínosy
jednotlivých světových náboženství
pro řešení současné environmentál-
ní krize. 

Tato shrnující kapitola je následová-
na krátkým seznámením s nábožen-
ským uvažováním Indiánů, k ně-
muž patří sympatická spontánní
symbióza člověka s jeho přirozeným
prostředím.
Poslední část knihy je věnována
některým dalším starým orientál-
ním náboženstvím, mezi nimi i těm,
která měla vliv na utváření myšlení
biblického Izraele.
Stručnou a přehlednou Šrobárovu
knížku lze doporučit širokému
okruhu zájemců o religionistiku a
všem, komu je blízký duchovní roz-
měr přírody a životního prostředí.

Jiří Nečas

Pokračování z minulého čísla
„Bylo mezi nimi mnoho lidí skuteč-
ně zapálených pro věc Kristovu,
ochotných vzdát se i minimálního
pohodlí a životního zajištění, i odva-
žujících se úkolů, pro něž mohli po-
čítat skutečně jen s pomocí Pána
církve. Jen tak si dovedeme vysvět-
lit, že zvláště tato maďarská refor-
movaná misie neztroskotala a že
zvláště ti, u nichž existenčně přeubo-
hý úděl duchovních trpěné církve
ztěžovala ještě neznalost jazyka a
prostředí, neodešli zpět do vlasti. Jen
někteří nestačili, naproti tomu mno-
zí srostli s prostředím tak dokonale,
že celé rody farářů maďarského
původu sloužily po generace české a
moravské církvi (Szalatnayové, Tar-
dyové, Molnárové, Nagyové, Vég-
hové)."
Začátkem 19. století z Maďarska

pocházející duchovní odevzdali svá
místa zčásti svým synům a zčásti
nadaným mladým, pocházejícím již
z domácích sborů. Ačkoliv tato
druhá generace už perfektně ovlá-
dala češtinu a plně se integrovala do
české společnosti, ba co víc, sehrála
významnou úlohu v českém národ-
ním obrození, intenzivní styky s
Maďarskem trvaly ještě dlouho. Na
podporu reformovaných sborů v
Čechách se pravidelně organizovaly
celocírkevní ofěry v Maďarsku až do
r. 1849. Dvě šlechtičny ze Sedmi-
hradska se staraly o klenodia pro
českomoravské reformované sbory.
Studenti z Čech a Moravy bez po-
platku mohli studovat už nejen v
Debrecíně a Šarišském Potoku, ale i
v Lučenci, Pápě, Kecskemétu a Na-
gykőrösi.Česko-maďarské vztahy, i
církevní, byly přerušeny následkem

panslavistického hnutí a potom
vyrovnáním r. 1867, jež se dotýkalo
pouze Maďarska, a tím obrátilo
ostatní národy a národnosti proti
„panujícím" Rakušanům a Maďa-
rům.
Po vzniku Československé repub-
liky, už 17.-18. prosince 1918, de-
klarovaly evangelická církev a.v. a
reformovaná církev h.v. organizač-
ní sjednocení obou církví. Nová
církev byla pojmenována Česko-
bratrská církev evangelická. Poté
nutně vznikla Reformovaná církev
na Slovensku, jež zahrnuje jak slo-
venské, tak maďarské reformova-
né sbory. Stojí za připomenutí, že
Českobratrská církev tuto svou
sestru na Slovensku nepustila ze
zřetele. 

Pokračování příště

Česko-maďarské historické vztahy 3.
mezi církvemi helvetského vyznání

Recenze

Z tebe vyjde vévoda
Ten útržek biblického textu z Matoušova evangelia nezachycuje andělské zvolání určené
Marii. Jeho původ je mnohem zemitější. Jeruzalémští velekněží a zákoníci v něm na pří-
kaz krále Heroda oprašují dávnou výpověď proroka Micheáše. Herodes se zajímá o nábo-
ženství, protože je znepokojen. Do Jeruzaléma totiž dorazili mudrci od východu a zjišťu-
jí, kde naleznou právě narozeného krále Židů. Nebeské znamení – hvězda zářící nad svě-
tem – je přivedlo až sem. Ale Herodovi se syn nenarodil. Hledaný tedy nemůže být jeho
následník, ale pouze jeho konkurent. A o konkurentech je dobré mít přehled.
Herodes svolává svou intelektuální elitu, aby se od ní dozvěděl, co ho dosud vůbec neza-
jímalo: „Kde se má Mesiáš narodit?" Je židovským králem, a nezná tak zásadní věci týka-
jící se jeho národa! Učenci jsou ve své odpovědi jednotní: „V judském Betlémě, z toho
vyjde vévoda. " Prorok Micheáš, na jehož výpovědi stavějí, o zaslíbeném Mesiáši pozna-
menává, že jeho „původ je odpradávna, ode dnů věčných". Micheáš by si dobře rozuměl
s apoštolem Pavlem. Ten v Ježíši také nevidí jen výjimečně schopného člověka narozené-
ho v roce jedna, ale „obraz Boha neviditelného a prvorozeného všeho stvoření".
V té původní hloubce však velekněží a zákoníci prorocká slova Herodovi netlumočí. Řek-
nou mu o Betlémě, brnknou na sentimentální strunku malosti tohoto judského městečka,
přidají pastýřský motiv a tím končí. Úplně stejně, jako když se lidé ptají po Mesiáši dnes.
Původ toho „vévody" se také ztrácí v balastu kolem něho. Ve slavnostně nasvícených uli-
cích, v záplavě dárků a výstřelech lahví šampusu. Ještě že jsou kolem nás kostely a mod-
litebny, ve kterých je stále sdělováno to pro Vánoce podstatné: „Vévoda, který vyšel z jud-
ského Betléma, je od Boha zaslíbeným Mesiášem." Kdo ho nalezne, už není ztracený.

Emanuel Vejnar



Dr. Jan Fiala se narodil 15. ledna
1929 v Horních Počernicích. Svůj
život na této zemi dokonal tam-
též 26. listopadu 2010. Celý život
jej provázel hluboký zájem o his-
torii. Vystudoval ji na pedagogic-
ké fakultě a po promoci v roce
1952 učil několik let na vojen-
ském politickém učilišti a na
základní škole. Dlouhá léta se
věnoval především zkoumání
československé vojenské historie
ve 20. století. V letech 1959 až
1970 působil jako vědecký pra-
covník Vojenského historického
ústavu (VHÚ). V období normali-
zace byl pro odpor proti srpnové
okupaci propuštěn a živil se jako
obsluhovač čerpadel. V roce 1990
byl reaktivován a ve svém bádání
se (opět pod hlavičkou VHÚ) za-
měřil na zkoumání okolností mo-
bilizace Československé armády
v říjnu 1921 v souvislosti s ma-
ďarskými pokusy o obnovu před-
válečného Rakouska-Uherska.
Po svém druhém odchodu do
penze v roce 1992 (poprvé už v
roce 1989) se jeho vědecký zájem
stočil k tématům z českých novo-
věkých dějin. Šlo zejména o
období pobělohorské, právem
nazývané již tehdejšími emigran-
ty pro víru „dobou temna", které
jej zaujalo již v době, kdy praco-
val v dělnické profesi. Od roku
1996 se zapojil do práce Eku-
menickou radou církví v ČR a
Českou biskupskou konferencí
Římskokatolické církve zřízené
Komise pro studium rekatolizace
českých zemí v 16.–18. století.
(Tato komise následně přerušila
svou činnost, v roce 2004 byla
obnovena, v současné době již

několik let opět jaksi nepracuje;
oficiální rozpuštění ale nebylo
ani nyní, ani v prvním případě
učiněno.) Dr. Jan Fiala se práce
Komise účastnil za svou osobu
jakožto „historik na volné noze".
Členem žádné církve nebyl, ani
žádnou nebyl k této práci dele-
gován.
Z výsledků svého bádání o pobě-
lohorském období sepsal dr. Fiala
dvě publikace vydané v naklada-
telství EMAN. Hrozné doby proti-
reformace (1997, ISBN 80-901854-
7-9) ani Temno, dobu Koniášovu
(2001, ISBN 80-86211-20-7) česká
historiografie nepřijala příliš
příznivě. Byly totiž napsány v
době, kdy se čeští historikové na
popisovanou dobu dívají napros-
to opačnou optikou než v letech
před rokem 1989. Především
proto, že se v některých bodech
obsah obou knih shoduje s inter-
pretací běžnou v době komunis-
mu, tyto knihy prostě zavrhují.
Fialovi v nich ale rozhodně nelze
upřít velké množství shromáždě-
ných fakt a snahu o jejich objek-
tivní vyhodnocení. Mezi množ-
stvím knih o historii doby pobě-
lohorské, které byly v posledních
20 letech vydány, jsou tyto jeho
dvě knihy jasně patrné, protože
se v nich neobjevuje dnes módní
postmoderní vše relativizující
pohled a autor se v nich také roz-
hodně nesnaží otázky (ne)svobo-
dy svědomí bagatelizovat, nebo
dokonce barokní dobu glorifi-
kovat.
Jan Fiala také v roce 2003 vstou-
pil  do historické společnosti pro
aktualizaci odkazu české refor-
mace VERITAS. Ze zdravotních

důvodů se zvláště v poslední
době již nemohl účastnit osobně
všech jejích aktivit a akcí. Místo
toho nám ale poměrně často zasí-
lal v dopisech různé své návrhy a
nápady, některé z nich jsme
mohli uskutečnit. Za zmínku stojí
např. první vydání elogia (ofici-
álního nekrologu od jiného člena
jezuitského řádu) A. Koniáše v
českém překladu nebo jeho sna-
ha, abychom podali pomocnou
ruku Společnosti Aloise Jiráska
(potřeba pomoci se nakonec
nepotvrdila). V posledním obdo-
bí jsme díky dr. Fialovi mohli
oslovit Vojenský historický ústav
a vybídnout jej k důstojnému při-
pomenutí kulatého výročí bitvy u
Domažlic (1431) v roce 2011. Ne-
uskutečnitelným se ukázal jeho
podnět uspořádat pokračování
výstavy Umění české reformace
(1380–1620), instalované v pro-
storách Císařské konírny na Praž-
ském hradě od prosince 2009 
do dubna 2010, i pro období
1620–1781 (s navrhovaným ná-
zvem: Umění české reformace ve
vyhnanství a podzemí).
Závěrem je nutné přiznat, že ne-
jen historická společnost VERI-
TAS, ale samozřejmě i celá histo-
rická obec ztrácí v dr. Janu Fia-
lovi (žel) osamělého bojovníka za
(historickou) pravdu různých
dějinných dob, člověka, který ve
svém životě i díle odmítl nechat
se vmanévrovat do konceptů,
které byly právě v módě, byly
podporovány, nebo bylo politic-
ky výhodné se jich držet.

Mgr. Miroslav Soukup, 
jednatel VERITAS

PhDr. Jan Fiala, CSc. (1929 – 2010)
LEDNOVÉ KONCERTY

9. LEDNA 2011, 17.00
DOROTHEA FLEISCHMANNOVÁ –

VARHANY
PETRA ANDRÝSKOVÁ – FLÉTNA

PETRA MUSILOVÁ – SOPRÁN
(J. S. BACH, J. D. ZELENKA)

* * *
16. LEDNA 2011, 17.00

BUBUREZA
DÍVČÍ PĚVECKÝ SBOR

(G. P. PALESTRINA, J. BRAHMS, B.
MARTINŮ, P. EBEN)

* * * 
23. LEDNA 2011, 17.00

ALEŠ BÁRTA – VARHANY
(J. S .BACH)

POŘÁDÁ
FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE
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Bohoslužby
SENIORÁT MORAVSKOSLEZSKÝ

Českobratrská církev evangelická

BRUNTÁL Ne 10.00
U potoka 383/34, adm. f. Vlastislav
Stejskal
ČESKÝ TĚŠÍN Ne (polské a c 8.00) české
9.00
nám. Dr. M. Luthera 1, j Radomír Pa-
lacký
FRÝDEK – MÍSTEK Ne 9.00
Husova 377, f. Pavel Křivohlavý
HODSLAVICE Ne 9.15
Hodslavice č. 96, f. Lubomír Červen-
ka, f. Mária Jenčová
HRABOVÁ Ne 8.30
Hrabová č. 117, Zábřeh 1, adm. f. Jiří
Tengler
HRANICE Ne 8.30
Farní 43, adm. f. Petr Kulík
JAVORNÍK U JESENÍKU Ne 9.45
Lidická 162, adm. f. Daniela Havirová
JESENÍK Ne 9.15
Bezručova 7/41, f. Daniela Havirová
KRNOV Ne 9.45
Albrechtická 746/92, j Radovan Ro-
sický, adm. f. Jan Lukáš
NOVÝ JIČÍN Ne 9.00
Janáčkovy sady 184/1, f. Pavel Prejda
ODRY Ne 8.15
1. máje 63, adm. f. František Hruška
OLOMOUC Ne 9.00
Blahoslavova 916/1, f. Jana Rumlová, 
OPAVA Ne 9.00
Lidická 747/2, f. Jan Lukáš
ORLOVÁ Ne 9.00
Palackého 787, f. Štěpán Janča
OSTRAVA Ne 9.30 (Třanovského sál)
Husovo nám. 1188/4, f. Aleš Wrana
OSTRAVICE Ne 9.20
Hamrovice 230, f. Pavel Janás
PROSTĚJOV Ne 10.00
U kalicha 2574/1, f. Jan Jun
PŘEROV Ne 10.00
Čapky Drahlovského 912/1, f. Petr
Kulík
SUCHDOL NAD ODROU Ne 10.00
Malá Strana 45, adm. f. Pavel Prejda
ŠENOV U OSTRAVY Ne 9.30
Hasičská 1131, j Štěpán Marosz, adm.
f. Pavel Křivohlavý
ŠTERNBERK Ne 9.30
U horní brány 130/4, f. Vlastislav
Stejskal
ŠTRAMBERK Ne 9.00
Zauličí 473, f. František Hruška
ŠUMPERK Ne 8.45
Revoluční 1174/8, f. Hana Chroustová
VÍTKOV Ne 9.15
Opavská 116, adm. f. Jan Lukáš
ZÁBŘEH Ne 10.00
U Vodárny 545/2, f. Jiří Tengler

Církev bratrská – Severní Morava
FRÝDEK – MÍSTEK, Ne 10.45
Jiřího z Poděb. 260, Jan Drahokoupil
HAVÍŘOV, Ne 9.00
Fryštátská 21, Tomáš Holubec
OPAVA, Ne 9.00
Hradecká 50, Karel Buba
OSTRAVA, Ne 9.30
Tř. 28.října, Jan Drahokoupil
VELKÁ LHOTA, Ne 9.30
Velká Lhota č.102, Jaroslav Preisler
VSETÍN, Ne 9.30
Horní Jasenka 102, Josef Fišer
Zlín, Ne 10.45
Okružní 4551/17, Pavel Škrobák

Těšínsko
ČESKÝ TĚŠÍN, Ne 9.00
Studentská 25, Tadeáš Firla
HORNÍ SUCHÁ, Ne 8.45
Těrlická 64/353, Pavel Fér
HRÁDEK, Ne 9.30
Hrádek č. 74, Stanislav Stebel
TŘINEC, Ne 9.30
Dolní Lištná 9, Otto Rusnok
TŘINEC – TERASA, Ne 9.30
Chopinova 463, Třinec – Lyžbice,
Pavel Fér

Bratrská jednota baptistů
OLOMOUC, Ne 9.30
Klub Sidia, tř. Kosmonautů, k Petr
Coufal
OSTRAVA, Ne 9.00
Závoří 101/32, k Erik Poloha
SUCHDOL NAD ODROU, Ne 10.00
Malá Strana 40, k Tomáš Mrázek
ŠUMPERK, Ne 9.30
Štefánikova 10, k Pavel Mrázek
VIKÝŘOVICE, Ne 9.30
Šumperská 272, k Nick Lica
PŘÍBOR, Ne 10.45
nám. S. Freuda 20, k Lance Roberts
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Poznámka bratra Herolda o buda-
pešťské konzultaci k problému
bohatství, chudoby a klimatických
změn, kterou pořádaly společně
Konference evropských církví a
SRC, je užitečným připomenutím
naléhavého problému a zaslouží si
poděkování. Obsahuje však hned
několik zásadních nepřesností či
omylů, které je třeba opravit.

Nepřesně je již datum konference,
konala se 8. - 12. listopadu, to však
je maličkost. Horší je mylná do-
mněnka, že české církve nejsou
členy zmíněných organizací. Sa-
mozřejmě jsou, nezkoumal jsem v
celé ekumeně, ale za ČCE mohu
odpovědně prohlásit, že je členem
obou těchto církevních organizací.
To neznamená, že by evangelíci

nutně souhlasili se všemi rezolu-
cemi a prohlášeními, které z
nespočetných sekcí, konzultací,
konferencí a pracovních skupin
jedné či druhé organizace vyjdou,
v rozhovorech nad nimi zaznívá
nejeden kritický hlas, ale označit
to za „nesouhlas s jejich sociálními
důrazy a interpretací evangelia" je
chybné zobecnění.
Rozhodl jsem se napsat těchto pár
řádků „za fakultu", proto se nadá-
le přidržím její praxe a postojů.
Rozvírající se propast mezi boha-
tými a chudými je i pro nás spole-
čenským a politickým problémem,
teologicky je to vina, způsobená
sobectvím. V seznamu přednášek
ETF lze pravidelně najít kurzy o
globalizaci, vztahu k životnímu
prostředí, problémech práce,
zaměstnání či nezaměstnanosti,
pojetí lidských práv a jejich poru-
šování a dalších podobných téma-
tech. Jakkoli je „klimatická sprave-
dlnost" bonmot, který je užíván
často ideologicky a nekvalifikova-
ně, souhlasíme s tím, že naše civi-
lizace potřebuje změnit svůj styl
života. „Sebeomezení, prostota a
askeze", které jsou v závěrečném
dokumentu zdůrazněny jako
ústřední hodnoty křesťanského
života, by velké části našeho světa
rozhodně prospěly. A možná by
pomohlo i omezení stohlavých
konferencí a nasměrování pro-
středků k praktické pomoci.

J. Halama, 
děkan UK ETF

Spravedlivé klima? (ET-KJ 34/2010)

SVÁŤA KARÁSEK: VRATA DOKOŘÁN
(TEXTY PÍSNÍ A BÁSNĚ) 
184 stran, váz. v plátně 

Úplné vydání
písňových tex-
tů a poezie Svá-
ti Karáska na-
vazuje knižní
úpravou na
úspěšnou sbír-
ku kázání Boží
trouba (Kalich
2000). K vydá-
ní připravil Ja-
roslav Riedel.

Cena 230 Kč, v Kalichu do 31. 12.
2010 cena 184 Kč.
http://www.ekalich.cz/pro-
dukt/178-Vrata-dokoran-Texty-
pisni-a-basne/index.htm

Vánoční tip

Zvláštnost adventní doby vyjadřují v chrásteckém sboru Českobratr-
ské církve evangelické také bohatstvím zpěvu a hudebních forem.
Zvon z nové zvonice na evangelické faře v Železniční ulici v Chrástu
u Plzně v adventu kromě nedělních bohoslužeb svolává každý pátek
na 17. hodinu také k Rorátům. Původně ranní mariánskou mši se
místní evangelíci rozhodli pojmout jako večerní modlitbu se zpěvem
žalmů a starých českých adventních zpěvů. Při posledním předvánoč-
ním zpívání 17. prosince je posílí schola sousední katolické farnosti v
Dýšině.
Pro změnu schola katedrály sv. Bartoloměje v Plzni doprovodí v
Chrástu evangelické bohoslužby 3. neděle adventní 12. prosince od
9.30 hodin.
Krátce se zastavit v předvánočním shonu budou moci lidé v modli-
tebně zdejšího evangelického sboru v neděli 19. prosince od 17 hodin
při Adventní hudební půlhodině. Chrámový pěvecký sbor Koran-
dova sboru v Plzni pod vedením M. Esterleho přednese část kantáty
„Uns ist ein Kind geboren", původně připisované J. S. Bachovi, a více-
hlasou úpravu písně "Zvěstujem vám radost" od Jana Trajána Tur-
novského.
Oslavu svátků Ježíšova narození pak už tradičně v Chrástu zahájí
(Před)půlnoční bohoslužba se zpěvem známých koled ve 22.30.

Karel Šimr

Advent v Chrástu 
nabízí 

i hudební zážitky


