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Nejvyšším z darů je láska. Ano. Ale
co mám dělat, když mě někdo štve?
Když někoho milovat nedovedu? 
Asi by bylo na místě, zkusit to s ním
přece ještě jednou... 
Ale co dělat, když napínám síly a
snažím se milovat, a ono to nějak
nejde. Když se ten někdo stále ještě
nezměnil... Pak je na místě začít hle-
dat jinou cestu, jak takového člově-
ka milovat. 
První cesta je tedy cesta snažení.
Snažit se a snažit a překousávat v
sobě odpor. Snaha o lásku ke všem
ve sboru je snahou o ideální sbor
nebo ideální církev. Možná, že se
povede žít v ideálním sboru, možná
ale také ne. 
Druhá cesta je cesta pokory. Tam,
kde selhávám v lásce, si mohu uvě-
domit: jsem slaboučká. Ale: když
Bůh dovede milovat hříšníky jako

jsem já, mohu se od něj učit, co to
znamená, milovat hříšníky stejné ja-
ko jsem já. 
Tyto dvě cesty lásky se nevylučují.
Naopak, jedna bez druhé nejsou
úplné. A obě dají fušku. Ale stojí to
za to. 
Představte si skupinu lidí, ve které
si mladí i staří naslouchají. Kde se
bere vážně názor puberťáka i názor
staré paní. Skupinu, která se navzá-
jem obohacuje, kde se staří učí od
mladých a mladí od starých. Dove-
dou se přít, ale dovedou se smířit. Je
to taková mnohogenerační rodina.
To je krása, co? No tak, do práce!
Tohle může být charakteristika i va-
šeho sboru, budete-li se namáhat o
nejvyšší dar - lásku! 

Kateřina Frühbauerová, 
farářka ČCE, 

Velká Lhota u Dačic

Evangelický
týdeník
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Poselství k neděli Estomihi

V poslední době stále častěji uve-
řejňované zprávy o nadále narů-
stajícím dluhu českého státu zno-
vu nastolují otázku po udržitel-
nosti rozvoje církví, které jsou do-
sud závislé na státních financích.
Státní dluh, který přesahuje 1 bili-
on Kč, je skutečně velmi alarmují-
cí. I církve, které si snad možná
dělaly zálusk na pěkné peníze jako
tzv. odškodnění, jež by se jim zača-
lo postupně vyplácet v případě
odluky církví od státu, musí nyní
o to více pobrat v úvahu docela
reálnou možnost, že tento stát na
nějaké řádné odškodnění ani ne-
bude mít.
Nabízí se tedy opět v dějinách tak
často se opakující klíčová otázka:
počkáme, co na nás tak nějak při-
jde, anebo si uvědomíme, že stojí-
me na křižovatce a že je na nás,
kterou cestou se vydáme? Budeme
trvat na tom, že duchovní, faráři a
další církevní pracovníci jsou
vlastně zaměstnanci státu a svým
způsobem státní úředníci sloužící
občanům tohoto státu, anebo se
vzhledem ke své menšinovosti
rozhodneme vykročit cestou roz-
hodné odluky od státu třeba např.
podle modelu církví v USA? Ani
jedna z těch cest nebude bez trní,
ale je lepší se nějakým směrem
vydat, než jen čekat.
Jaké kroky bychom měli podnik-
nout v případě, že se rozhodneme
trvat na úzké spolupráci se stá-
tem? Měli bychom každopádně
trvat na tom, že faráři, správcové
sborů a další zaměstnanci jsou v
podstatě v pozici státních úřední-
ků, učitelů popř. kulturních pra-
covníků, a podle toho by i měli být
platově ohodnoceni. Dnes by to
znamenalo, že by stát musel zvýšit

jejich platy, což by měli představi-
telé a zástupci církví zcela bez
skrupulí prosazovat. Nezastupují
sami sebe, ale ty, které mají pod
sebou. Nejde přece v prvé řadě o
jejich zájmy, ale jde také o zájmy
jejich služebně podřízených za-
městnanců a vůbec celku církve.
Problém by ale dnes spočíval v
tom, že právě s narůstajícím dlu-
hem státu ubývá jeden argument:
Stát může směle říci, že za krize v
žádném případě nemá na navyšo-
vání platů státních zaměstnanců.
Problém by se musel nastavit tak,
že nejde jen o zvyšování platů cír-
kevních zaměstnanců, ale o plato-
vé narovnání vzhledem k platům
ostatních srovnatelných státních
resortů.
A co v případě zvolení odluky ze
strany církví? Nesměli bychom
čekat na odškodnění, ale jednat
tak, jako by už dávno odluka na-
stala, i když ne ještě de iure: po-

stupně odbourávat závislost na
zadluženém státě a právě tím mu
začít alespoň v malém přispívat.
Církve by tak ke státu nepřistupo-
valy jako k otci či pěstounovi, ale
jako k dědovi či dítěti, které je
potřebné, které teď naopak potře-
buje oporu a péči. Představa státu
jako dojné krávy je jednak nekul-
turní a jednak iluzorní. Pokud by
došlo ke státnímu bankrotu, tak by
také na státě závislá církev utrpěla
strašlivý šok. Pokud dojde ke stát-
nímu bankrotu a bude tu více
soběstačná, a tedy méně závislá
církev, bude pak moci tato církev
naopak pomáhat daleko lépe ve-
řejnosti, a tedy státu.
Ať už si zvolíme prostřednictvím
představitelů našich církví kterou-
koliv ze dvou výše nastíněných va-
riant, bude to vždycky lepší než
vyčkávání a přešlapování na místě.

Adam Balcar

V Evropě nedávno proběhl soud týkající se umísťování kříže ve ško-
lách. Sekulární rodiče se soudili se státem o to, zda má jejich dítě
"trpět" ve škole tím, že musí hledět na kříž. Spor samozřejmě vyhráli
za radostného jásotu levičáckých intelektuálů z celé Evropy, kteří v
tom vidí blížící se osvobození Evropy od dědictví zatuchlého křes-
ťanství. Krátce poté proběhlo ve Švýcarsku referendum o tom, zda se
mají v této zemi stavět další minarety nebo nikoliv. Švýcaři rozhodli,
že nemají. Evropští levicoví sekularisté z toho ale radost nemají.
Naopak. Zuří, označují to za projev vrcholné netolerance a žádají
zásah OSN. 
Tyto dva spory se týkají i nás, a to více, než si dosud připouštíme. U
nás sice ve školách kříže umístěné nemáme a minarety se u nás zatím
taky ještě nestaví, ale problémy tohoto druhu nás brzy dostihnou.
Česká společnost je sice velmi sekulární, ale některé křesťanské svát-
ky a hodnoty stále uctívá. Mateřské i základní školy pořádají napří-
klad mikulášské besídky, kterých se účastní svatý Mikuláš, anděl a
čerti. Takové akce přitom již v sousedním Rakousku s odkazem na
sekulární charakter státu zakazují. Chceme, aby se to dělo i u nás?
Nebude to dlouho trvat a levicoví multikulturalisté s tím vyrukují.
Naopak stavbu minaretů tito lidé vítají. A každého, kdo proti tomu
protestuje, označují za netolerantního xenofoba. Situace náboženské
svobody v islámských státech tyto lidi ale nechává zcela chladnými.
Je všeobecně známo, že ve státech, které se označují za Západ, je
náboženská svoboda téměř úplná, zatímco v islámských státech je
náboženská svoboda zcela neznámým pojmem. Zkuste si vzít na
cestu do Saúdské Arábie výtisk Bible a dostanete se do vězení. To ale
evropským levicovým multikulturalistům, zdá se, vůbec nevadí. Oni
bojují o to, aby zničili a zatemnili veškeré ideové základy své vlastní
civilizace.
Švýcaři jsou známi tím, že jsou velmi demokratičtí a také velmi tole-
rantní. Jsou to lidé zpravidla silně ukotvení v protestantské nebo
katolické víře. Rozhodování v této zemi je velmi blízké ideálu přímé
demokracie, kde o podstatných věcech rozhodují všichni dospělí lidé.
A právě z důvodu křesťanského milosrdenství tato země v minulosti
poskytovala azyl mnoha pronásledovaným z Evropy i z celého světa.
Přesvědčily se o tom i stovky a tisíce Čechů, kteří tam emigrovali v
době komunismu. Kritizovat nyní Švýcary za to, že v referendu od-
mítli schválit výstavbu nových minaretů, je absolutní pokrytectví a
drzost. Švýcaři na to mají plné právo a navíc se tím náboženská svo-
boda v této zemi nijak neomezuje. Mešity ve Švýcarsku nikdo zavírat
nebude.

Hynek Fajmon
www.fajmon.blog.idnes.cz, 20.01.2010 

Zakazovat kříž ve školách 
se může, 

ale zakazovat minarety ne?
Církev závislá na zadluženém státě?

ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

Generální sekretář Světové rady
církví (WCC) vyzval světovou ve-
řejnost, aby přispěla na pomoc
Haiti mimo jiné i odepsáním dlu-
hů. Haiti, nejchudší země západní
polokoule, nese vzdor nedávným
odpisům stále ještě dluh 641 mili-
onů dolarů světovým bankám a
věřitelům. 
I letos by měla Haiti zaplatit 10
milionů USD Mezinárodnímu mě-
novému fondu. Většina haitských
dluhů je přitom zřejmě nemravná,
protože se vyvinuly ze závazků,

které svého času uzavřela jménem
Haiťanů, ale ve svůj prospěch bru-
tálně vládnoucí dvojice otec a syn
Duvalierovi a které nikterak ne-
přispěly obyvatelům země.
"Požadovat od Haiťanů, aby plati-
li tyto dluhy na úkor zdravotnic-
tví, vzdělání a ostatních kriticky
zanedbaných sociálních potřeb a
programů, je zcela nepřijatelné...".

Z projevu Rev.Dr.Olava Fykse
Tveita 25. ledna 2010 

(silně zkráceno)

AKTUALITA

Haiti
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SVĚDECTVÍ O JEŽÍŠOVĚ VZKŘÍŠENÍ A O NADĚJI

V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů, který proběhl od 18. do
25.1., se v pondělí 18. 1. v kostele sv. Tomáše v Praze 1 konala ekume-
nická bohoslužba. Předsedajícím byl kardinál Miloslav Vlk, arcibiskup
pražský, kazatelem Mgr. Joel Ruml, synodní senior Českobratrské círk-
ve evangelické (ČCE) a předseda Ekumenické rady církví (ERC).
(Fotografie jsou k dispozici na webových stránkách Ekumenické rady
církví.)
Modlitební setkání začalo slavnostním průvodem ze středu lodi kostela
sv. Tomáše. Všechny přítomné přivítal kardinál Miloslav Vlk, předseda-
jící bohoslužby, který uvedl, že toto společenství modlitby je zviditelně-
ním Ježíšovy závěti o jednotě. Jedním z hlavních úmyslů ekumenické
modlitby byly prosby za oběti nedávného ničivého zemětřesení na
Haiti. Právě postiženým touto přírodní katastrofou byla určena finanč-
ní  sbírka  při bohoslužbě.
V kázání se Mgr. Joel Ruml zaměřil na verš z Lukášova evangelia 24,48
"Vy jste toho svědky," které charakterizuje celý Týden modliteb za jed-
notu křesťanů. Pán nás předchází i dnes – je to struktura Božího jedná-
ní s člověkem a princip Boží spásy. Kvůli své nedokonalosti člověk zjis-
tí až později, jaký plán má s ním Bůh. Ježíš uměl a chtěl čekat, dal učed-
níkům poslání. Na základě čtení o obrácení emauzských učedníků je
jasné, že Pán se k nám přidá a znovu může zapálit naše srdce jako srdce
učedníků z evangelia. Boží pomoc přichází do našich zmatků a strachu,
když nejsme schopni rozhodovat se správně.
Verš "Vy jste toho svědky", rozumí se Ježíšova vzkříšení, znamená urče-
ní a proměnu věřících, kteří mají vidět Boží spásu, mluvit o ní a jednat
na základě duchovních zkušeností. Kazatel dále připomněl, že je třeba
"nelakotit na naději", což znamená vědět, co všechno můžeme vykonat
a dovolit si pro spásu. Svědectví o Ježíšově zmrtvýchvstání v dnešní
době u nás neznamená martyrství ve smyslu fyzického umírání pro
víru, ale máme svědčit svými postoji a názory hlavně tam, kde se žije v
blahobytu. Křesťan si má uvědomit, že má blíž ke spáse než ke zkáze.
Představitelé jednotlivých církví přednesli prosby. Kardinál Vlk na
závěr poděkoval všem zúčastněným, P. Juanu Provechovi OSA a dalším
otcům augustiniánům, v jejichž klášterním kostele se setkání konalo.
Ekumenická bohoslužba byla zakončena opět slavnostním průvodem.

www.tisk.cirkev.cz, 
autor: Richard Vocel

(zkráceno)

PAPEŽ SE SEŠEL S EKUMENICKOU DELEGACÍ
FINSKÉ LUTERÁNSKÉ CÍRKVE

V pondělí 18. ledna 2010 se papež Benedikt XVI. ve Vatikánu již po dva-
cáté páté sešel s členy ekumenické delegace Finské luteránské církve.
Informovaly o tom internetové stránky www.radiovaticana.cz.
Zástupci finské luteránské církve putují do Říma vždy v dnech svátku
svatého Jindřicha, patrona Finska. Papež ve svém projevu mimo jiné
prohlásil, že druhým vatikánským koncilem římskokatolická církev
nevratně vstoupila na cestu ekumenismu a „zaposlouchala se tak do
hlasu Pánova Ducha, který nás učí, jak máme pozorně číst znamení
doby". Zdůraznil také, že římskokatolická církev tuto cestu přijala
celým svým srdcem. Společenství církví Východu a Západu ve Finsku
označil za skutečné, i když nedokonalé, a připomněl, že je to „důvod
litovat útrap minulosti, ale zajisté je to také motiv, který nás pobízí k
ještě větší snaze o porozumění a smíření". Celý papežův projev lze najít
v angličtině na stránkách www.zenit.org.
Benedikt XVI. také připomněl, že minulý rok uplynulo již deset let od
podpisu Společné deklarace o nauce o ospravedlnění, kterou označil za
„konkrétní znamení znovuobjeveného bratrství mezi luterány a katolí-
ky". V této souvislosti ocenil společné úsilí, které luteránská a římsko-
katolická církev ve Finsku a ve Švédsku vyvíjejí v řešení některých otá-
zek, které ze Společné deklarace vycházejí. Na závěr pak poděkoval
Finské luteránské církvi za dvacet pět let „společného putování".
Toto setkání se uskutečnilo v rámci prvního dne 82. Týdne modliteb za
jednotu křesťanů, jehož heslem je tento rok verš Lukášova evangelia
24,48 „Vy jste toho svědky". Letos si navíc křesťané připomínají sté výro-
čí Misionářské konference v Edinburghu, která je považována za prvo-
počátek ekumenických snah.

www.cs.ecumenicalpress.com, 
autor: Kamil Sedláček

Zpracovala: Zuzana Dvořáková, ERC

VATIKÁN VYDÁ ZNÁMKU NA POMOC HAITI

Krizová situace na Haiti nekončí. OSN informuje o tom, že chybí ještě
200 tisíc stanů, které by v období dešťů poskytly provizorní přístřeší
více než milionu těch, kdo přišli o střechu nad hlavou. Na březen byla
také ohlášena v newyorském sídle OSN mezinárodní konference o
rekonstrukci Haiti.
Governatorát městského státu Vatikán se rozhodl obyvatelstvo Haiti
postižené zemětřesením podpořit prostřednictvím svého Filatelistic-
kého a numismatického úřadu. Ten začátkem března vydá poštovní
známky, jejichž výtěžek bude určen právě na pomoc karibské zemi (ze
známky v nominální hodnotě 85 eurocentů půjde 20 centů na pomoc
Haiti, pozn. red. Christnet).

www.christnet.cz

Polemizovat se zkratkou (ko – Štěti-
na lže, č.2/2010) je na jedné straně
zvláštní, na druhé straně příhodné,
protože mi nejde o kritiku konkrét-
ního autora, ale určitého přístupu k
problému, který se mi nezdá přimě-
řený. Předpokládejme, že si muslim
opatří Bibli a začne číst. Bude jí rozu-
mět? Rozhodně ho zaujmou mnohá
starozákonní místa, z nichž přímo
stříká krev a která my běžně přeska-
kujeme jako historicky podmíněná.
Možná se zastaví se souhlasem u
výrazného slova apoštola Pavla 
(2 K 6,14-16): „Nedejte se zapřáh-
nout do cizího jha spolu s nevěřící-
mi! Co má společného spravedlnost
s nepravostí? A jaké spolužití světla
s temnotou? Jaký souzvuk Krista s
Beliálem? Jaký podíl věřícího s nevě-
řícím? Jaké spojení chrámu Božího s
modlami?" 
Tady má křesťan oproti muslimovi
podstatnou výhodu. Bible byla psá-
na šest století před vznikem islámu,
takže muslimy nemůže jmenovat
konkrétně. Opačně to je samozřejmě
jinak, protože Mohamed se s křesťa-
ny a Židy stýkal. Nicméně v čem
podstatném se výpovědi Bible a
Koránu ve vztahu k jinověrcům liší?
Obojí čerpá z prastaré a společné
semitské tradice, která střeží čistotu
společenství víry a varuje před po-
krevním mísením a společenským
stykem mimo vlastní duchovní
okruh.
Lze namítnout, že Ježíš Kristus po-
stupně hranici směrem ke všem ná-
rodům prolomil a rovněž že apoštol
Pavel překročil vžitá pravidla mezi
Židy a ne-Židy. Ovšem obojí spojuje

Bible přímo s Božím působením a
Pavla musí do domu setníka Korne-
lia Duch svatý doslova dokopat.
Máme právo vytvořit maturitní ko-
misi a zkoušet muslimy, zda dosa-
hují maxim evangelia, když bychom
zároveň u stejné zkoušky beznaděj-
ně propadli?
Další zvýhodnění přináší křesťano-
vu svědomí proces sekularizace.
Společensky, kulturně i nábožensky
je islám v podstatě to, čím bylo křes-
ťanství do vrcholného středověku:
tedy všezahrnující teorií i praxí. V
západním světě se postupně eman-
cipovala politika, právo, věda a tím
jsme si tak nádherně odlehčili od
odpovědnosti za spoustu věcí. Kdo
si dnes vzpomene na středověký ná-
zor, že vůči muslimům se nemusí
dodržovat slovo, nezavazuje slav-
nostní přísaha a není možné s nimi
uzavírat trvalý mír? Poslední zá-
chvěv lítosti pocítí našinec nad násil-
nou misií Španělů v Jižní Americe,
protože tu si ještě spojuje s misioná-
ři a církví. To ostatní už s námi ne-
souvisí. Koloniální výboje se vedly z
hospodářských důvodů, za rozšíře-
ní antisemitismu do muslimského
světa může Hitler: my se nemáme
komu za co omlouvat.
Naopak muslim se nemůže těšit z
polehčujících okolností. Každý pro-
jev terorismu, každé násilí, každou
despotickou krutovládu bereme
jako bezprostřední důsledek a vinu
islámu. A tak naprosto zanikne sku-
tečnost že poslední dvě světové
války vznikly mezi křesťanskými
národy a že při nich zemřelo mno-
honásobně více lidí než ve všech vál-

kách mezi muslimy a s muslimy od
počátku dějin. Strojově dokonalé pro-
vedení holokaustu vzniklo na křes-
ťanské půdě, a přesto dnes Němci
vystupují jako puncovaní Evropané
a kádrují Turky, že jako muslimové
se nesmějí stát součástí Evropy. Kdo
si dnes připomene desetitisíce mus-
limů, kteří položili život za osvobo-
zení Francie od nacismu? Stalinovo
Rusko vyhladilo desítky milionů
vlastních lidí, a přesto pojímáme
komunismus nikoli jako rakovinu,
ale jako přechodný a vyléčitelný stav
společnosti, po němž se Rusko opět
stane hrází křesťanské civilizace
proti muslimskému barbarství. Žád-
ná muslimská země dnes není stá-
lým členem RB OSN a žádná neudr-
žuje vojenské posádky a nezřizuje
vojenské základny mimo své vlastní
teritorium. Přesto -ko- napíše o mus-
limech s okouzlující povzneseností
nad fakta, že „mají pocit, že svět je
jejich a zbabělost politiků je v tom
jen utvrzuje".
Atak kdyby se muslimové stavěli na
hlavu a chovali úplně vzorně, stejně
budou v Evropě překážet. Nedejme
se oklamat frázemi o tom, že vadí
pouze minarety a nošení muslim-
ských šátků. Pro Gerta Wilderse a s
ním pro mnoho dalších je principiál-
ně nepřijatelný islám jako islám a
přítomnost muslimů jako lidí. Jen je
poslouchejme až do konce. Přidá-
me se k nim? - K tomu mě napadla
zvláštní myšlenka, že těmi příchozí-
mi a cizinci v zemi bychom podle
Bible měli být naopak my.

Miloš Hübner

Z církví doma i ve světě Nad jednou rozhořčenou zkratkou

Situace křesťanů se zhoršuje, ať už
jde o přímé vražedné útoky na
křesťanské komunity, kterým míst-
ní vlády buď nedokážou, nebo ne-
chtějí zabránit, nebo také ve formě
občanské války tam, kde se křesťan-
ská komunita radikálnímu islámu
brání – nejdramatičtější příklad je
Súdán. Za třetí jde o rozsáhlou dis-
kriminaci křesťanů v muslimských
zemích ve formě různých finanč-
ních znevýhodnění, nucených daní
na podporu islámu, omezení staveb
a oprav kostelů, zneplatňování
křesťanova svědectví u soudů a tak
dále. Čtvrtou formou jsou zákony o
rouhání, náboženské konverzi a
povinnosti každého muslima šířit
islám. Například v Saúdské Arábii
platí zákaz všech náboženství kro-
mě islámu, v mnohých islámských
zemích je konverze na jinou víru
pro konvertitu i konvertujícího
trestným činem, na nějž se v přís-
nějším výkladu islámského práva
vztahuje trest smrti. Podobné tresty
se vztahují i na takzvanou urážku
islámu nebo proroka Mohameda.
Všechny čtyři formy mají své koře-
ny v islámské historii a samém
koránu a vysvětlují postupnou isla-
mizaci dříve křesťanského světa,
který se před vznikem islámu v 7.
století rozprostíral od Maroka až po
okraj Afghánistánu. 
Pátou formou islamizace byla vyso-

ká daň, kterou museli křesťané pla-
tit za „ochranu" (tedy nezabití), šes-
tou byl zákaz kritizovat cokoli
islámského, propagovat veřejně
svoji víru nebo se pokusit konverto-
vat muslima na jinou víru, a sed-
mou sociální a ekonomické zvý-
hodnění konverze na islám.

DVA PROUDY
Všechny formy dohromady tvoří
dva proudy islamizace, která dnes
probíhá na všech okrajích islámské-
ho světa. Té „mírumilovné", která
počítá s tím, že dříve či později i ti
pomýlenci prohlédnou a přestoupí
na duchovně nadřazený islám. A té
radikálnější, šířící víru násilím a dá-
vající na vybranou konverzi, smrt
nebo poddanství, známé pod jmé-
nem džihád. Takto vykládaný is-
lám, provázený sílícím džihádistic-
kým radikalismem, již přes 30 let
opět nabývá v islámských zemích
na síle a ke svým křesťanským men-
šinám se podle těchto příkazů cho-
vá. Ač tam žijí o šest století déle než
komunita islámská, vnímá je jako
vetřelce a agenty „křižáckého" a
„satanského" Západu.
Od sympozia Frontpage Magazine
se na internetových stránkách hro-
madí počty zabitých a perzekvova-
ných křesťanů. V Súdánu za 25 let
džihádisté povraždili dva miliony
lidí a vraždění dál pokračuje v pro-
vincii Dárfúr. V Nigérii bylo od
zavedení islámského práva šaría
během tří let zavražděno 11 000
křesťanů. Podobná čísla přicházejí z
východní Indonésie, jež bývala po

staletí vzorem náboženské toleran-
ce. Opuštěnost perzekvovaných
křesťanů a jejich nepřítomnost v po-
vědomí západních institucí, médií a
občanů svědčí o ztrátě soucitu, po-
citu sounáležitosti a pudu sebezá-
chovy, kterou západní civilizace trpí.
Neinformovanost, lhostejnost a bez-
citnost vůči perzekvovaným křesťa-
nům trvá, třebaže účastníci sympo-
zia Frontpage Magazine už před
sedmi roky upozornili na příčiny:
Útoky na křesťany se dějí v místech,
kam západní reportéry místní úřa-
dy nepustí nebo kam se reportérům
nechce. Většina západních noviná-
řů nemá dostatečné historické vzdě-
lání, aby postavení křesťanů v is-
lámském světě chápali, tím méně se
o ně zajímali. Západní společnost
svou sekularizací znecitlivěla vůči
námětům týkajícím se náboženství
a křesťanství zejména.
Silným faktorem neinformovanosti
je strach z represálií jako trestu za
zveřejnění, někdy i obavy o osud
tamních křesťanů často trestaných
za činy Západu. Podstatnou roli v
šíření dezinformací hrají i peníze
ropných států financujících západní
vzdělávací instituce.

ZMĚNIT PRINCIP AZYLU
A možná řešení? Účastníci sympo-
zia Frontpage Magazine i novější
debatéři jako Robert Spencer a
Daniel Pipes v Jihad Watch se sho-
dují, že situace křesťanů v islám-
ských zemích se bude dále zhoršo-
vat, jestliže na ni nezačnou hlavní

Dokončení na str. 3

Situace křesťanů se zhoršuje
Je třeba neústupně trvat na reciprocitě náboženské svobody islámu na Západě
výměnou za stejnou zaručenou svobodu křesťanství a křesťanů v islámských
zemích.



Ty oba a to obojí nacházíme v útlé
knížce, kterou oba muži letos
vydali. Farář a fotograf.
Co je spojuje? Kus života strávený
v Rýmařově. Ale víc: schopnost v
jednom okamžiku objevit poesii a
tu pak vyjádřit. Na každé z 47 stran
knížky najde čtenář Štreitovu
fotografii a Vavrečkovu báseň,
sedm  deset řádků. Zaznamenání
jednoho pocitu a kratičký sled
myšlenek po nich. Před lety vydal
Lubomír Nakládal sbírku povídek
„Ještě na růži rosa". Nad Vavreč-
kovými verši se chce čtenáři říct
„ještě na básni rosa". 
Na jedné stránce uvidíte fotogra-
fii, na níž evangelický farář v talá-
ru ponořuje do lesní tůňky mla-
dou ženu v bílém. Vedle báseň:

Pokládám tě, dítě / pod králov-
ství boží / celá v moři zmatku / v
moci / velkých pátků / hoříš.
Fotografie i verše jsou jakoby
právě utržené ze života, ještě s tou
rosou. Ale současně cítíte, že je v
nich přítomen řád, který z nich
činí skutečné umění. Čtenář se
zálibou v literární teorii hledá
systém rýmů, ale nenachází pevná
schémata. A přitom rýmy jsou pří-
tomny. Jednou se objeví už uvnitř
verše (pokládám tě, dítě). Jindy
čekáte čtyři řádky, než se slabika
objeví znovu (boží, hoříš). Rýmy se
vynořují z řeči nečekaně a přitom
přirozeně, s nějakou vnitřní nut-
ností.
Řád ovšem neprolíná jenom for-
mou. Je těžké ho postihnout, po-

dobně jako u Štreitových fotogra-
fií: jsou tak všední a přitom spiri-
tuální. Hřbitovu: U pomníku z mra-
moru / usedám. / Kmeny stromů míří
domů. / U sta hromů! / Zase sám.
Autor jako by si hrál se slabikou
mu. Ale ne, to není formální hra.
To je ustrnutí, když se díval kolem
sebe po hřbitově a pak se podíval
do sebe. Ale jsou tam ještě ty stro-
my. Jejich kmeny míří domů. Že
by do země? Nebo vzhůru k nebi?
– Z veršů prolíná vyšší řád a spiri-
tualita, podobně nepostižitelně a s
vnitřní nutností, jako z nich vystu-
pují rýmy.
Autentický prožitek a současně
řád, který jej přesahuje. Jak jinak,
verše psal básník na faře.

Ivan Ryšavý
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18. ledna 2010 se konal 4. ročník Noci otevřených kostelů, duchovně - kultur-
ní akce, která každý rok láká do sborů, kostelů a modliteben desítky lidí
nejen z řad věřících a pravidelných účastníků spirituálního života církví.
V roce 2007, během prvního ročníku NOK, se pozornost soustředila hlavně na
podpis Charty Oecumenicy, dokumentu o posilování a růstu spolupráce círk-
ví v Evropě, který již o Velikonocích 2001 navrhl k přijetí kardinál Miloslav
Vlk coby předseda Rady evropských biskupských konferencí společně s
metropolitou Jerémiem, tehdejším předsedou Konference evropských církví,
odkud dokument vzešel.
Každým rokem narůstá objem kulturních akcí s duchovním podtextem, které
se v rámci Noci otevřených kostelů konají; nejinak tomu bylo i letos. Navíc se,
oproti minulým letům, Noc otevřených kostelů nekonala pouze v Praze, ale i
v Plzni, Merklíně, Táboře, Voticích a Přešticích. Zájemci si mohli vybrat z
bohatého programu, který obsahoval koncerty, diskuze s promítáním, pre-
zentace o činnostech v jednotlivých farnostech apod.
Plzeňský sbor Evangelické církve metodistické v Lochotíně například pozval
návštěvníky do sborové čajovny, kde proběhl také koncert, čtení z Bible a dis-
kuze o životě sboru. Jak uvedl místní farář Zdeněk Eberle, zúčastnilo se
"Noci" asi 50 lidí, pro některé z nich byla návštěva sboru doslova "objevením
Ameriky". Jako podvečerní poutní cestu pojali Noc otevřených kostelů věřící
ze čtyř církví v Táboře. "Zvolili jsme způsob putování od kostela ke kostelu.
Začali jsme v parku před Kotnovskou branou, kde je kostel Jakuba a Filipa a
také památník židovských spoluobčanů, kteří byli z města a jeho okolí odvle-
čeni na podzim 1942 do Terezína. Pokračovali jsme přes kostel Proměnění
Páně, dále sbor Církve československé husitské až do sboru Českobratrské
církve evangelické, kde setkání zakončila povídáním o aktivitách sboru kurá-
torka MUDr. Hůlová," uvedl místní evangelický farář Ondřej Soběslavský.
Vyhlášením výsledků výtvarné soutěže na téma "Andělé" začala NOK ve
sboru Církve československé husitské ve Voticích. Asi třicítka přítomných se
účastnila následné ekumenické bohoslužby, během které zazněly písně z
Taizé, hudební vzpomínky na Petra Ebena a též mnohé přímluvy za lidi posti-
žené zemětřesením na Haiti. Jak probíhala NOK v Merklíně, popsal Oto
Tichý ze sboru ČCE: "V příjemně vytopeném kostele se sešlo několik desítek
lidí. Úvodní slovo - Žalm 104 a krátké zamyšlení k němu - měl farář našeho
sboru br. Jan Satke. Následoval nevšedně krásný hudební zážitek, klatovská
skupina Zebedeus. Čas ubíhal tak rychle, že bylo škoda končit." Tradičně
bohatý program připravila náboženská obec CČSH v pražském chrámu sv.
Mikuláše na Staroměstském náměstí. Během čtyřhodinového koncertu
duchovní hudby se postupně představili Bohumír Rabas a Irena Štěpánová
hrou na varhany, Lumír Čmerda úvahou na téma O jménu, které všichni často
vyslovujeme, soubor Geshem vedený Markem Šlechtou, pěvecký chrámový
sbor Resonance dirigovaný pastorační asistentkou Mílou Pospíšilovou, taneč-
ní škola Jany Eriksson Tomanové, členové pražských symfonických orchest-
rů, operní basista Radek Krejčí a mezzosopranistka Ilona Slavíková a Happy
Day Quintet. Modlitební a evangelizační program zvolila komunita Chemin
Neuf ve spolupráci se sborem Evangelické církve metodistické v Ječné ulici.
Bohatý program, kterého se zúčastnilo mnoho mladých lidí a rodin s dětmi,
sestával z chval, písniček, improvizovaných scének ze života, jak jej vidí křes-
ťané; přítomní mohli také zhlédnout výstavu Martina Ralfa, který se podělil
o své svědectví života s Kristem. Kostely a sbory se otevřely také v Praze 6.
Diskusi k filmu Evangelium sv. Matouše Piera Paola Pasoliniho a projekci
připravil sbor CČSH v Břevnově. Dejvičtí evangelíci měli "otevřeno" od 17 do
20 hodin a zájemci mohli vyslechnout zamyšlení dr. Zdeňka Susy na verš
Lukášova evangelia "Vy jste toho svědky" (L 24,48). Dr. Susa upozornil, že
úsilí o jednotu a svědectví o Kristu musí být spojeno s pokáním, obrácením i
ochotou k jednotě v pestrosti různými cestami na vrcholek téže hory, kde
všichni společně spočíváme u paty kříže. Varhanní hudbou tuto reflexi zará-
moval kurátor sboru Pavel Prosek. Poté farář Petr Hudec a organizátorka veče-
ra Hana Volná seznámili "přespolní" s historií sboru a s netradičními sboro-
vými prostorami, které vznikly přebudováním suterénních bytů. Zájemci si
mohli prohlédnout výstavy v prostorách předsálí sboru věnované třem čes-
kým překladům Písma, které vyšly v roce 2009, a také zhlédnout fotky z akcí
křesťanských ekologů. K oběma výstavám následovaly diskuse. Na konci
večera byla představena činnost Diakonie ČCE v Praze Stodůlkách. V rámci
Noci otevřených kostelů se uskutečnil také koncert kapely AKANT v pravo-
slavném Chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici a tradiční studentská
ekumenická bohoslužba v kostelíku CČSH Jana Křtitele Na Prádle.

Mgr. Sandra Zálabová, 
vedoucí tajemnice a tisková mluvčí ERC v ČR

Jindřich Štreit          Miloš Vavrečka

Tisková zpráva 
z Noci otevřených kostelů

Lituji, že jsem nestihl ještě před Vá-
nocemi upozornit naše evangelické
čtenáře na knížky od dvou autorů,
dobře známých i z jejich příspěvků
v "Jiskrách". Obě vyšly v minulém
roce při příležitosti jejich význam-
ných jubileí; nabízejí nejen nové du-
chovní poznatky, ale i podněty k
hlubšímu zamýšlení.
Abecedně první autor je Milan
Balabán (80), jehož nová útlá kníž-
ka (85 str.) vyšla v naklad. PULCH-
RA pod názvem Domov a bezdo-
moví i jiné zprávy. Hned na proti-
titulu povzbuzuje čtenáře obrázek
známé laskavé a klidné autorovy
tváře; a dodává mu odvahu, aby při

četbě vydržel až do konce a trochu
se pocvičil v biblické teologii. Číst
M.B. je vždycky jakési dobrodruž-
ství, až i namáhavá práce, na kterou
se musí čtenář plně soustředit. A
tak můžeme v první části sledovat
cesty dávného Izraele, již od praot-
ce Abrahama, přes Egypt a pouště, 
i další dějinné etapy, jako hledání
nového domova a vlasti, až posléze
do oné vlasti poslední. Zkušenosti
izraelské víry jsou zde v kontrastu s
nestabilností politických institucí,
až pak převažuje na oné dlouhé
pouti mesiášská myšlenka překra-
čující horizont pozemské vlasti. -
Druhá část má název Sestoupení

do zahrady lásky a zabývá se bás-
nivě osobitým pojetím domova v
Šalomounově Písni písní.- Třetí část
obsahuje pod názvem Poezie jako
cvrlikání pravdy zajímavé odkazy
na verše českých básníků inspiro-
vané biblickými texty a tématy. Ně-
kterými Balabánovými texty, plný-
mi nevšedních básnických příměrů,
se musí čtenář prokousávat, ale stojí
to za námahu.

Druhý autor je Jiří Josef Otter (90),
jehož nová knížka (80 str.) vyšla v
KALICHU s názvem Dva okrajové
biblické spisy v aktuálním pro-
mýšlení. Jde o dobře srozumitelný
a svěží výklad novozákonních epiš-
tol List Židům (Hebreům) a List
Judův. Ty často při četbě Nového
zákona neotvíráme a jejich texty
neslýcháme ani v kázáních. Proto se
můžeme těšit, že nás poučený autor
vezme za ruku a provede cestami a
zákoutími teologického myšlení
těchto biblických svědků. To vystihl
svým metaforicky trefným přímě-
rem v přívětivé předmluvě profe-
sor M. Balabán jako religionista: V
obou těchto spisech je v pozadí situace,
která je nám dost neprůhledná, ale bratr
Jiří se snaží probodnout draka naší
nevědomosti a obsahově spojit laskavost
i tvrdost obou traktátů se známějšími
epištolami psanými Pavlem. - Autor
sám vysvětluje své výkladové pojetí
uctivým odstupem od komentářů
doprovázených záplavou poznámek a
odkazů; a proto zůstal při nadlehčené
formě aktuálního "přemyšlování". 
A tak, i když nejde o exegetický
tlustospis typu německých komen-
tářů, dozvídáme se to podstatné, co
pozorný čtenář a písmák potřebuje.
(Vlídnou vydavatelskou předmlu-
vu za Centrum biblických studií
ETF UK napsal jeho předseda prof.
P. Pokorný.) 
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Ještě o knížkách z loňského roku

Noc otevřených kostelů ve sboru ČCE v Merklíně 

západní média podrobně upozor-
ňovat a západní instituce proti ní
důrazně protestovat. Dokud tento
námět pro ně zůstane tabu, islám-
ský džihádismus bude beztrestně
pokračovat a sílit. Je třeba neústup-
ně trvat na reciprocitě náboženské
svobody islámu na Západě výmě-
nou za stejnou zaručenou svobodu
křesťanství a křesťanů v islámských
zemích. Poskytovat politickou,
morální a ekonomickou pomoc
perzekvovaným křesťanům. Zavá-
dět sankce proti islámským reži-
mům praktikujícím perzekuci ne-
muslimů a organizacím, které ji
schvalují nebo zatajují.
Pokračovat v boji proti džihádistic-
kému terorismu. Bránit západní
státy před radikálním islámem
uvnitř, důsledně dodržovat zákony
demokracie pro všechny a chránit
nejen nemuslimy, nýbrž i umírněné

muslimy chtějící žít podle západ-
ních demokratických zákonů. A
podpořit muslimské intelektuály,
sekularisty, demokraty, humanisty,
disidenty a statečné islámské ženy
ve snahách o moderní reformu islá-
mu.
Mohli bychom přidat ještě další
bod, který souvisí se samým a dnes
na hlavu postaveným principem
politického azylu jako pomoci per-
zekvovaným: Místo přijímání per-
zekutorů, kteří chtějí naši civilizaci
přeměnit ve svou, aby mohli perze-
kvovat nás, poskytujme azyl sku-
tečně perzekvovaným, kteří nao-
pak naši civilizaci budou chtít před
postupující perzekucí bránit, proto-
že ji zažili na vlastní kůži.

Z časopisu Euro

Benjamin Kuras
spisovatel, 

spolupracovník redakce Euro

Hřbitovu: 

U pomníku z mramoru 

usedám. 

Kmeny stromů míří domů.

U sta hromů! 

Zase sám

Situace křesťanů se
zhoršuje

Dokončení ze str. 2

Fotografie Verše



Málokterý z reformátorů měl tak
dobré výchozí postavení, které by
jej předurčovalo pro práci v nejvyš-
ších duchovních úřadech církve,
jako Jan Łaski, člen významného
šlechtického rodu, narozený v roce
1499 v Łasku nedaleko polské
Łodźe. Jeho stejnojmenný strýc z
otcovy strany byl hnězdenským
arcibiskupem a primasem polským.
Mladému Janovi se proto mohlo
dostat nejvyššího myslitelného
vzdělání doby. Navštěvoval kated-
rální školu v Krakově a po krátkém
pobytu ve Vídni se rozhodl pro
cestu do Itálie, kolébky renesanční-
ho humanismu. Mezi lety 1515 a
1518 studoval v Bologni a Padově
klasické jazyky, antickou literaturu
a kanonické právo. Poté přijal kněž-
ské svěcení a byl jmenován kapla-
nem hnězdenského dómu. Zároveň
se stal královským sekretářem a
diplomatem. Touha po studiích jej
ovšem hnala dále do světa. V roce
1524 se odebral do Basileje, kde se
setkal s Erasmem Rotterdamským.
Poté pokračoval dále do Paříže, kde
se zapsal na Sorbonu, ale zanedlou-
ho se opět navrátil do Basileje, kde
pod Erasmovým vedením pokračo-
val ve studiích. Kníže humanistů si
svého žáka natolik oblíbil, že mu
později odkázal svou knihovnu.
Basilejský pobyt byl určující pro
další duchovní orientaci Jana Łas-
kého. Seznámil se zde s reformáto-
ry Ulrichem Zwinglim a Janem

Oekolampadem i s humanistou
Beatem Rhenanem. Po návratu do
Polska získal další duchovní úřady
a mezi lety 1530–1531 byl pověřen
správou hnězdenského arcibiskup-
ství. Vrchol jeho kariéry přišel v
roce 1538, kdy se stal varšavským
arcidiakonem. Ale v této době byl
již život Jana Łaského zmítán těžký-
mi duchovními zápasy. Dlouhá léta
zastával vysoké úřady v katolické
hierarchii, ale zároveň byl upřímně
nadšen švýcarskou reformací, v
jejímž duchu chtěl obnovit život
celé církve. Odcestoval do Lovaně,
kde se připojil k hnutí „bratří a ses-
ter společného života". Zde poznal i
ženu, kterou v roce 1540 pojal za
manželku a společně s ní se pak
usadil ve fríském Emden. Když se
dověděl, že jeho bratr Jeroným leží
na smrtelné posteli, odcestoval
tajně do Polska. Přesto se nevyhnul
přísaze, jež ho měla zprostit pode-
zření falešného učení, kterou musel
složit před polským primasem. Po
návratu do Emden se definitivně
vzdal katolických církevních úřadů
a stal se superintendentem východ-
ního Fríska. Polští biskupové jej
nato definitivně prohlásili za kacíře.
Horlivost pro obnovu církve Łaské-
mu nedovolila dlouho zůstávat na
jednom místě. Pobýval v Anglii a
Dánsku, kde organizoval život
reformovaných sborů, a nějaký čas
žil ve Frankfurtu nad Mohanem.
Poslední zemí jeho pobytu se stalo

rodné Polsko. Pokusil se zde sjed-
notit roztříštěné protestantské hnutí
ve smyslu ženevské reformace v
jedné národní polské církvi, ale jeho
úsilí nebylo pro odpor luteránů a
skeptický postoj Jednoty bratrské,
která si více hleděla vlastní samo-
statnosti, korunováno úspěchem.
Jan Łaski zemřel v Pińczówě před
450 lety, v lednu 1560.
„V šestém článku bratrského vy-
znání se citují Pavlova slova o
našem ospravedlnění z víry (Ži-
dům 1,3 a 9,11–22). Protože tato
slova dnes někteří vykládají nestej-
ně, takže se například tvrdí, že naše
víra je příčinou ospravedlnění,
chtěli bychom znát také názor a
smýšlení Českých bratří o těchto
Pavlových slovech a podobných
místech Písma. Neboť jedinou a
pouhou příčinou ospravedlnění je
skutečnost, že jsme zdarma přijati
na Boží milost pro Krista, skrze jeho
milosrdenství, nikoliv však naše
víra; být tomu jinak, naše spasení
by bylo nejisté, zvláště kdyby závi-
selo od naší víry jakožto příčiny,
když přece naše víra v tomto životě
nikdy nemůže být dokonalá a pro-
stá jakékoli pochybnosti."
(Soud Jana Łaského o bratrské kon-
fesi, 1558. Citováno dle Molnár,
Amedeo – Rejchrtovi, Noemi a
Luděk, Slovem obnovená. Čtení o
refomaci, Praha 1977, s. 210)

Jiří Just

STARŠOVSTVO FARNÍHO SBORU ČCE
ve Vilémově u Golčova Jeníkova
hledá kazatele, který by se ujal
náročné práce v diasporním pro-
středí sboru. Staršovstvo sboru je
připraveno kazatele podporovat
modlitebně i aktivní spoluprací ve
všech oblastech života. Kazateli s
rodinou nabízíme prostorný byt
1+4 + kancelář, plynové (uhelné)
vytápění, garáž, bezdrátový inter-
net zdarma. V obci školka, ZŠ 1-9,
lékař praktický, dětský, zubní.
Nástup po osobním jednání 07-09
2010, Kontakt: Smetana Bohuslav
775 241 210, Smítko Vratislav 605
055 040

Č. 2

Jan Łaski - reformátor 
a neúspěšný apoštol jednoty

Inzerce Bohoslužby
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SENIORÁT CHRUDIMSKÝ

Českobratrská církev evangelická

BRANDÝS NAD ORLICÍ, Ne 8.30
Českých bratří 223, f Lukáš Ondra
BUČINA, Ne 10.00
Bučina č.1, f Libor Chaloupka
BUKOVKA, Ne 9.30
Bukovka č. 59, f Martin Grombiřík
ČÁSLAV, Ne 9.00
Jana Karafiáta 159, f Pavel Jun
ČESKÁ TŘEBOVÁ, Ne 9.00
Riegrova 283/23, f Jaroslav Nečas
DVAKAČOVICE, Ne 9.00
Dvakačovice č. 32, f Jan Machala
DŽBÁNOV – ÚSTÍ NAD ORLICÍ, Ne 10.00
Voděrady-Džbánov č.4, f Jiří Kvapil
HEŘMANŮV MĚSTEC, Ne 9.00
Zahradní 537, f Jan Plecháček
HOLICE V ČECHÁCH, Ne a b c e 9.00
d 14.00 Horní Jelení
Hradecká 53., adm.Daniel Ženatý
HORNÍ ČERMNÁ, Ne 8.45
Horní Čermná č.2, f Jakub Keller
HRADIŠTĚ, Ne 9.30
Hradiště č.15, f Jiří Kučera
CHOCEŇ, Ne 10.00
Žerotínova 94, f Magdalena Ondrová
CHRUDIM, Ne 9.00
Pardubická 324, f Anna Lavická
CHVALETICE, Ne 10.00
Hornická čtvrť 65, adm. Miloš Hüb-
ner
LANŠKROUN, Ne 9.00
Českých bratří 654, f Daniel Tomeš
LITOMYŠL, Ne 9.00
A.Tomíčka 69, f Věra Pleskotová
Lozice, Ne 10.00
Lozice č. 53, j Rut Kučerová, adm.Jiří
Kučera
OPATOVICE, Ne 9.00
Opatovice č. 5, f Jana Potočková
PARDUBICE, Ne 9.00
Hronovická 492/25, f Daniel Ženatý
PŘELOUČ, Ne 9.00
Českobratrská 86, f Hana Schusterová
SEMTĚŠ, Ne 10.30
Semtěš č.69, j Hynek Schuster, adm. 
Jan Plecháček
SLOUPNICE, Ne 9.00
Dolní 80, f Petr Peňáz
TRNÁVKA, Ne 8.45
Trnávka č. 66, f Miloš Hübner
VILÉMOV U GOLČOVA JENÍKOVA, Ne
10.00
Vilémov u Golčova Jeníkova č.162
adm. Jiří Kučera
Vysoké Mýto, Ne 9.00
Javornického 49/IV, f Ladislav Ha-
velka

Církev bratrská

BYSTRÉ, Ne 9.30
Bystré č.82, Roman Toušek
ČESKÁ SKALICE, Ne 9.30
Tyršova 285, Petr Asszonyi
NÁCHOD, Ne 9.30
Purkyňova 584, Rostislav Staněk
NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ, Ne 9.00
K Sirkárně 1506, Jan Hábl
TRUTNOV, Ne 9.00
Lomní 103/9, Jan Šrámek
ČESKÁ TŘEBOVÁ, Ne 9.00
Tykačova 1183, Petr Kučera
HRADEC KRÁLOVÉ, Ne 10.00
V Kopečku 89, Martin Legát
CHRUDIM, Ne 9.00
Slezská 514, Petr Jelínek
LITOMYŠL, Ne 9.00
Nádražní 526, Daniel Smetana
VYSOKÉ MÝTO, Ne 10.30
Javornického 49, Přemysl Pýter
PARDUBICE, Ne 9.00
Lonkova 512 – Archa, Samuel Jindra

Bratrská jednota baptistů

PARDUBICE, Ne 9.00
Sladkovského 521/38, Luděk Šíp
VYSOKÉ MÝTO, Ne 9.30
Pražská 72, Vladimír Zeman

EMAN právě vydává
* kol., 
K SVOBODĚ JE DLOUHÉ PU-
TOVÁNÍ
Texty z kurzu Spolku evangelic-
kých kazatelů z r. 2009. Zásadní
výklady i osobně pojaté texty o
cestě českobratrské církve a její
bohoslovecké fakulty různými eta-
pami komunismu, a zejména o tom,
jakým způsobem tuto minulost do-
kázali evangelíci uchopit a kriticky
pojmenovat během posledních
dvaceti let. Obsahuje mj. texty O.
Matějky (Čeští evangelíci a KSČ),
M. Vašiny (Vyrovnávání se  s minu-
lostí – osobní vyznání a pohled), M.
Pfanna (Zpráva o práci rehabilitační
komise KEBF v letech 1990–1992),
M. Prudkého (K otázkám kontinui-
ty a diskontinuity mezi KEBF a ETF
UK), novozákonní studii U. Luze
(Orientace směrem dolů a odpuště-
ní podle Mt 18), J. Šimsy (Vliv J. L.
Hromádky na vyrovnávání se círk-
ve s komunistickou dobou), S. Ba-
líka (Katolická církev a dědictví
komunismu) aj. Sborník doplňuje
dokument mapující ojedinělý po-
kus veřejně se bránit devastujícímu
tlaku ke spolupráci s StB „Veřejná
diskuse o činnosti Státní bezpečnos-
ti v roce 1966 na půdě Svazu čes-
kobratrského evangelického du-
chovenstva", připravený Ústavem
pro soudobé dějiny. Knižnice SpE-
Ku č. 15.
144 stran,  135 Kč

Objednávat můžete přímo na
http://eman.evangnet.cz
e-mailem: eman@evangnet.cz
nebo na adrese: 
EMAN, Husova 656, 256 01 Bene-
šov (tel. 317722215) Při objednáv-
ce u nakladatele bude účtována
„K"amarádská cena 95 Kč

Novinky zasíláme bez účtování
poštovného.

Nové knihy

Téměř bez propagace sešlo se v ne-
dělní podvečer 24. ledna ve Vino-
hradském sboru ČCE v Praze ko-
lem padesáti účastníků panelové
diskuse k provokativní otázce, zda je
či není Českobratrská církev evange-
lická v krizi. Rozuměj: Zda některé
její problémy a nedostatky nerostou
- nepozorovány, nedbány i neošetřo-
vány - do míry, která ji může exi-
stenčně ohrozit: snížit její věrohod-
nost, podvázat síly a postavit na
okraj dění ... až i po ztrátu identity a
celkový rozpad. K tématu zaznělo
šest vstupních příspěvků. Podíleli se
na nich (bez titulů) Jana Nechutová,
Jindřich Halama, Tomáš Molnár, Mi-
loš Rejchrt, Petr Sláma a já.
Prapůvodcem byl trutnovský farář
Tomáš Molnár, který svou provoka-
tivní otázku pověsil již více než před
rokem na Evangnetu, kde ale více-
méně skomírala. Až nyní ji iniciativa
Vinohradských předložila i církvi
neinternetové.
Příspěvky nebyly předem učesané a
ne vždy si ladily. Nicméně ten zá-
kladní závěr vyplýval téměř samo-
zřejmě: Ano, je o čem přemýšlet, je
oč se starat a kam napřít síly. Naše
církev poznatelně chřadne na těle a
mnohde i na duchu. Osobní nároči-
vost, pohodlnost a pohoda jakoby
ledaskde až samozřejmě převládaly.
A vše nelze donekonečna svádět na
socialismus. Jsme církví s hrdin-
ským pohledem upřeným dozadu.
Nárokující si ale Boží ochranu a v
tom smyslu i samozřejmé zabezpe-
čení. Které ale nemusí následovat.
Tučná léta jako bychom promarnili,-
a připravit se na hubená jsme nepo-
mysleli. 
Závěr byl jistě trochu příliš vzdušný:
Otázku neuhasit, ale mluvit ... psát ...
psát ... mluvit. Ale nyní již věcně!!

Otázkám i odpovědím hledat spo-
lečného jmenovatele. A naordinovat
si práci, snažení, hledání, obavy a
starosti... ale také tušení, touhy a
naděje.
Původní Molnárova výzva je stále
na Evangnetu. Předpokládám, že se
vedle objeví i příspěvky z uvedené
panelové diskuse. Jinak ale Vino-

hradští příspěvky pohotově vytiskli
v mimořádném vydání svého sboro-
vého věstníku, a možná, že pro nein-
ternetové zájemce by nějaký výtisk
ještě našli. 
Pokud jde o další zájem a především
o ochotu k práci a spolupráci, asi je
nejlepší obrátit se přímo na kazatele
sboru ČCE v Trutnově, Tomáše Mol-
nára. Věřím, že ho to potěší.

Ilja Herold, 
iherold@upcmail.cz 

Vinohradské povídání

V Císařské konírně na Pražském hra-
dě probíhá v těchto dnech mimořádná
výstava, která je věnována umění, jež
vzniklo v době české reformace. Po-
kouší se zmapovat vztah všech hlav-
ních proudů českého reformního
hnutí k otázce obrazů v náboženské
praxi a užívání výtvarných děl jako
prostředků jejich sebeprezentace. Na
výběru téměř jednoho sta děl je do-
kumentována kvalita i šíře tvorby.
Zhlédnout zde můžeme například ná-
kladné iluminované rukopisy, celou
řadu obrazů, včetně mistrovských
kusů Lucase Cranacha, deskové oltá-
ře, kachle s motivy reflektujícími refor-
mační ideje, epitafy, včetně patrně nej-
známějšího pro Jana Jetřicha ze Žerotí-
na z opočenských sbírek, na němž se
didaktickým způsobem odrážejí hlav-
ní teologická východiska luterské
reformace, liturgické předměty, staré
tisky a celou řadu dalších exponátů, z
nichž stojí za zvláštní pozornost faksi-
mile Jenského kodexu a doposud
nikdy nevystavená Klaudyánova ma-
pa Čech. Zvláštní kapitolu tvoří pa-
mátky s vyobrazením M. Jana Husa.
Jednota bratrská je zastoupena ně-
kolika tisky, nechybí zde jeden díl ko-
mentovaného překladu Bible kralické
či Šamotulský kancionál z roku 1561,
výběrem literek z kralické tiskárny

nebo ukázkami z nejnovějšího velké-
ho nálezu bratrských písemných pa-
mátek, archivu Matouše Konečného,
nalezeného v roce 2006 „Na Karmeli"
v Mladé Boleslavi.
Přípravy výstavy, jejímiž autory jsou
Kateřina Horníčková a Michal Šroněk,
se účastnila celá řada spolupracovní-
ků z různých oborů. Katalog, v němž
budou vedle popisu exponátů formou
esejů přiblíženy jednotlivé oblasti
reformačního umění, vyjde v průběhu
jara. Výstava je otevřena denně od 10
do 18 h, plné vstupné přijde na 140,-
Kč. Vzhledem k tomu, že vystavení
tohoto cenného souboru uměleckých
památek české reformace se již zřejmě
nikdy nebude opakovat a velká část
exponátů není ani běžně přístupná,
lze částku považovat spíše za symbo-
lickou.

V tichém zármutku, ale s vděčností za
život naplněný láskou a službou ozna-
mujeme všem přátelům a známým, že
Pán života a smrti povolal do svého
nebeského domova naši drahou mamin-
ku Jarmilu Dobiášovou, vdovu po čes-
kobratrském evangelickém faráři a seni-
oru Františku Dobiášovi. Zemřela tiše
23.12.2009 ve věku nedožitých 99 let.

Výstava „Umění české reformace (1380 – 1620)"
16.12.2009 – 14.4.2010, Císařská konírna na Pražském hradě

Oznámení


