
Přistupme směle 
k trůnu milosti! 

Žd 4,14-16

Já bych rád, ale propána jak? Slovo
směle by tu totiž mohlo znamenat i:
s odvahou, udatně, s důvěrou, svobod-

ně či dokonce veřejně. No, a já se stá-
le něčeho obávám, nedůvěřuji si, cí-
tím se svázán tím i oním, stydím
se… zkrátka, nejsem smělý. 
Díky Bohu ovšem v životě pozná-
vám dost lidí, kteří na něj spoléhají
a důvěřují mu, a to jim dává odva-
hu a propůjčuje jim smělost na nic a
nikoho si nehrát a přitom mít na-
ději pro sebe i pro ostatní - i třeba
pro ty, kteří jim zrovna lezou děsně
na nervy. Takoví lidé mi jsou po-
vzbuzením, abych si dovolil bez
zábran a beze strachu odhalit a zve-
řejnit svůj život, abych si všechno
přiznal, abych nic nepředstíral a nic
nehrál. Ti stateční věrní (a jsou to
obzvlášť ti, o nichž vypovídá Bible)
mě totiž svým životem přesvědču-
jí, že ta jediná moc, před kterou má

cenu se ve vší své nahotě odhalit, je
ta, jejímž vele-uskutečněním se stal
člověk z Nazaretu. Jemu nebyla cizí
žádná lidská slabost, prošel si po-
slušně veškerým pokušením i vším
lidským bahnem, ale protože na-
prosto spolehl na moc Milosti, byl
zmocněn projít vším, co nás od její-
ho trůnu dělí, a usednout vedle něj!
Jak mohu já k trůnu přistoupit? Inu
vskutku pro Pána: V jeho duchu
mohu vždy nanovo opouštět všech-
no, co mě drží zpátky a při zdi, a
mohu ho svobodně a přede všemi a
asi docela i odvážně a směle napo-
dobovat a žít tak již teď v moci trů-
nící Milosti. 

Marek Bárta, 
farář ČCE 

Náchod- Šonov

Evangelický
týdeník
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Poselství k neděli Invocavit

Tentokrát díky České televizi,
panu Janu Šternovi za námět a
paní režisérce Olze Sommerové za
tento velmi důležitý dokument.
Už bylo načase, aby se objevil.
Mezi mluvčími jsme měli velmi
čestné zastoupení v osobách bratří
Hejdánka, Litomiského a M. Rej-
chrta.
Ve vymezeném prostoru tří pokra-
čování nebylo často možno jinak,
než glosovat. Nejen mluvčí -
všichni by si zasloužili, pokud je
ještě nemají, samostatné pořady
typu GEN. Velmi působivě vyšly,
jakoby mimochodem a nechtěně,
portréty žen mluvčích. Jejich situa-
ci - léta trvající nejistotu, sledová-
ní, ostouzení, výslechy, domovní
prohlídky, diskriminaci dětí, často
i velké hmotné potíže, si stěží
dokáže představit ten, kdo to ne-
zažil "na vlastní kůži".
V jednom bych si dovolila polemi-
zovat s dr. Hejdánkem. Nikoli v
jistě velké nadsázce řečeném stě-
hování k protinožcům, ale v tom,
že činnost Charty neměla ohlas u
občanů. Zcela jistě nebude možno
zmapovat a zdokumentovat pra-
ménky a cestičky, jimiž se doku-
menty Charty šířily až do nejza-
padlejších koutů naší země. Nikdo
nespočítá, kolik bylo kolportérů a
kolportérek, kolik statečných opi-
sovačů a zvláště opisovaček. Nej-
důležitější cestou snad bylo šíření
těchto dokumentů po rádiových
vlnách, které ani železná opona
nedokázala zastavit. Poslech za-
hraničního rozhlasu byl tehdy vel-
mi rozšířený, jakýsi česko-sloven-
ský folklor, a to už od dob druhé
světové války. Lidem se tak dostá-
valo mnoho informací, které si ji-
nak nemohli opatřit. Slova oprav-
du hý-bala a vedla posluchače k
přemýšlení. Přinesla povzbuzení a

potěšení, že někdo dokázal vyslo-
vit to, co cítím, i za mne... Odezva
byla - jak bylo možno očekávat
od mlčící většiny - mlčenlivá, ale
nebyla statická, hýbala svědo-
mím. Vyhlížela a očekávala "ten
den", kdy následovat příkladů,
jež nás přece jen táhly, a vystou-
pit už bude s menším rizikem i
jistějším vý-sledkem. 
Jsem přesvědčena, že bez přínosu
Charty by se nenalezly a nesešly
davy ani ke zvonění klíči na ná-
městích. O tom mohou být ti, kte-
ří nesli největší tíhu, ujištěni. Va-
še práce nebyla daremná v Pánu.
Někdo konal i za nás a na nás je,
abychom dokázali být vděčni a
nepromarnili všechno dobré, co
nám svoboda přinesla.
Po celou dobu jsem musela myslet
na naši současnou situaci. Podpis
Charty 77 a souhlas s jejími doku-
menty vzali aktéři na sebe zcela

otevřeně s vědomím, že je i jejich
blízké bude mnoho stát. Další
velmi důležitý fakt: Nevedla je a
nebyli naplněni nenávistí. Nikdy
se neschovávali do kukel, neza-
krývali si obličeje šátky či hluboko
naraženými kšiltovkami jako ti,
jimž se po totalitě evidentně stýs-
ká. I když to vehementně popírají,
můžeme se o tom přesvědčit při
demonstracích Dělnické strany,
Národního odporu, anarchistů a
jim podobných. Proč nejsou ochot-
ni se za myšlenky, které propagují,
postavit otevřeně? Zvláště nyní,
kdy jim ve svobodné a demokra-
tické společnosti - v porovnání s
postihy chartistů a jiných kritiků
režimu - prakticky nic nehrozí. Je
to zbabělost? Stud, že je vede ne-
návist a jiné ohavné a pochybné
ideje?

Eva Žárská

Jan Jelínek spolu se svou manžel-
kou, neméně statečnou ženou
naplnili nám nepředstavitelným
způsobem odkaz Kristův. Možná
jsme ani nezaznamenali, že tento
neuvěřitelně statečný muž, farář
Českobratrské církve evangelic-
ké, podplukovník Svobodovy
armády zemřel v léčebně pro vá-
lečné veterány 3. 12. 2009. Je ostu-
dou, že sdělovací prostředky mu
sotva věnovaly pozornost. Měla to
být jedna z hlavních zpráv tele-
vizních i rozhlasových vysílání a
v denících by mu slušela jen titul-
ní strana. Nikdo, kromě účastníků

pohřbu, tak patrně neslyšel čestné salvy; u hrobu se střídala čestná
stráž, nastoupila čestná jednotka s rozvinutou zástavou a hrála vojen-
ská hudba. Přítomen byl synodní senior ČCE Joel Ruml, náčelník
generálního štábu Armády armádní generál Vlastimil Picek, kázal
emeritní synodní senior Pavel Smetana. Abychom však zcela nekřiv-
dili našim médiím V souvislosti s armádním vyznamenáním, půldru-
hého roku před smrtí, jej sdělovací prostředky zmínily. Je třeba zvláš-
tě ocenit Českou televizi, která přinesla nesmírně zajímavý medailon
věnovaný našim hrdinům, faráři i jeho manželce. V evangelickém
týdeníku jsme již čtenáře informovali v souvislosti s armádním vy-
znamenáním Laudi Memorabilis, jehož se mu dostalo před dvěma le-
ty. Připomeňme jen, že s nasazením života s manželkou vytvořili azyl
na faře pro mnohé běžence, vozil
jídlo tajně do židovského ghetta a
posléze oba sloužili jako zdravot-
níci ve Svobodově armádě; je
absurdní, že v letech 1958-1960 je
komunisté zavřeli do vězení za
„pobuřování". Smutné je i to, že v
prezidentské kanceláři neprošel
návrh na jeho státní vyznamená-
ní. Nicméně, jako statečný rytíř
Ježíše Krista, obdržel již nyní vy-
znamenání od Nejvyššího, svého
„nebeského hejtmana". 

-kar 

Farář světového formátu
zemřel 

Mluvčí Charty 77
ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

Projektem za 151 milionů korun z
ministerského fondu chce Husi-
nec proměnit zchátralý rodný do-
mek mistra Jana Husa s přilehlými
prostorami v kulturní a badatelské
centrum. Projekt má oživit Hu-
sovu postavu a jeho význam v
dějinách i v současnosti. Podně-
tem k tomu je blížící se šestisté vý-
ročí mučedníkovy smrti i snaha
očistit dějiny od všech účelových
nánosů.
Podle ČTK je garantem projektu

kardinál Miloslav Vlk, podle ně-
hož je Husův odkaz důležitý nejen
jako reformátora církve, ale také
jako hlasatele pravdy. Patriarcha
Církve československé husitské
Tomáš Butta přidává jako nezbyt-
né, aby byla obnovena i expozice a
bylo interpretováno myšlení a dílo
Jana Husa v nových souvislostech.

Podle tisku 
Ilja Herold, 

iherold@upcmail.cz

AKTUALITA

Opravený rodný
domek Jana Husa

za 151 milionů
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INSTALACE SENIORÁTNÍHO VÝBORU V BRNĚ

Tato instalace byla stanovena na neděli 24. ledna odpoledne do prostor-
ného chrámu J.A.Komenského, celému Brnu a okolí známého jako čer-
vený kostel, pro svou cihelnou novogotiku. Již před začátkem shromáž-
dění byl kostel téměř zaplněný, mnohé neodradilo ani mrazivé počasí. 
Celý seniorátní výbor nebyl volbou na konventu obměněn. Novým
seniorem se stal brněnský farář a dosavadní náměstek seniora Jiří
Gruber, seniorátním kurátorem zůstal Vladimír Zikmund, kurátor
sboru v Brně – Husovicích. Miroslavský farář Ondřej Titěra je novým
náměstkem seniora, který, žel, onemocněl. Náměstkem seniorátního
kurátora byl opět zvolen Miroslav Maňák, kurátor z Brna – Židenic.
Instalační shromáždění mělo slavnostní ráz, který podtrhla i hojná účast
ekumenických hostů a naprosté většiny evangelických farářů seniorátu.
Vlastní uvedení seniorátního výboru vykonali synodní senior Joel Ruml
a synodní kurátorka Lia Valková, která nám později v besedě při pohoš-

tění mimo údaje o sobě a své rodině ( ve své funkci byla v Brně poprvé)
k naší radosti sdělila, že pochází z Blanenska, tedy z území našeho seni-
orátu.
Kázáním posloužil nový senior na text z 18. kapitoly Exodu. Jetro radil
Mojžíšovi: Vše sám nezvládneš! Vyhledej si schopné muže (důvěryhod-
né, nenávidící úplatek…), kteří budou spolu s tebou spravovat lid. Tak
se už dávno objevili předchůdci našeho presbyterního zřízení. 
Po oznámeních a poděkování brněnského kurátora Václava Matoulka
všem pozdravili seniorátní výbor a shromáždění odstupující senior
Pavel Kašpar a někdejší seniorátní kurátor Jiří Novák, kdy seniorátní
výbor pracoval v naprosto odlišných podmínkách. Z vážených ekume-
nických hostů pronesli své pozdravy a přání: brněnský římskokatolický
biskup Vojtěch Cikrle, za onemocnělého biskupa CČSH Petra Šanderu

přednesl jeho pozdrav brněnský vikář Miroslav Kubíček. Pozdrav za-
zněl také od představitele Pravoslavné církve v Brně Jozefa Fejsaka a od
seniora Církve bratrské kazatele Jana Assonyia.
Společný zpěv (na varhany doprovázel Ondřej Maňák) se střídal se zpě-
vem sboru Cantate Domino, který řídil Libor Nykodým. Povzbudivé
instalační shromáždění s modlitbami, kázáním, pozdravy a zpěvy jsme
společně zakončili zpěvem písně 678 z Dodatku k EZ: „Jeden Pán, jedna
víra, jeden křest pojí nás, tvoříme jedno tělo, slyšíme Kristův hlas: Otče,
ať jsou jedno jak ty ve mně, ať jsou světlem světa, solí země…" 

Jiří Novák

Už tradičně, v posledním lednovém
týdnu, se konal v Praze, v budově
Evangelické teologické fakulty v
Černé ulici, farářský kurz, pořádaný
SPEKem (Spolkem evangelických
kazatelů). Téma letošního kurzu
znělo: „Člověče, kde jsi?" - Zkoušeli
jsme podívat se na roli, postavení,
místo člověka před Boží tváří, v
tomto světě, v sociální skupině, v
krajině, v níž žijeme...
Kurz byl zahájen v pondělí v podve-
čer bohoslužbami v kostele u Mar-
tina ve zdi. Skvělým kázáním na text
první kapitoly 1. Samuelovy poslou-
žila farářka Hana Pfannová. Na pří-
běhu Chany připomněla, že i z lid-
ského pohledu „vyloučení" lidé mají
své místo před Boží tváří. A že slu-
žebníci Boží (kněz Elí, ale také faráři
a farářky) mají takovým lidem citli-
vě naslouchat. A pak se dostane i
„Slovo ke slovu" a povzbudí, potěší,
naplní... Liturgii svaté večeře Páně
svižně vedla farářka Hana Chrous-
tová a zcela zaplněný chrám zpíval
za varhanního doprovodu celocír-
kevního kantora Ladislava Mora-
vetze. 
Každý další den kurzu začínal krát-
kou ranní pobožností, na niž hned
navazovaly přednášky. V první části
Tomáš Trusina vynikajícím způso-
bem exegetoval žalm osmý. Člověk
není sám, vyhoštěný, opuštěný v
Bohu odcizeném světě. Člověk má
své místo před Boží tváří, člověk je v
paměti Boží. Svět není místem ohro-
žení, ale potkávání se se „JMÉ-
NEM". Ve druhé přednášce z teolo-
gické antropologie předložil Petr
Gallus dvacet statí, které na papíře
vypadaly zpočátku dosti „suše", ale
stačilo mu pouhých pětačtyřicet mi-
nut, aby se staly docela dobře „stra-
vitelnými" a inspirujícími pro teolo-
gické přemýšlení o člověku. „Co je
cílem člověka? - Nikoli nadčlověk či
bůh, ale lidštější člověk. To je pointa
Božího vtělení, a proto i lidského
určení a teologické antropologie.“ 
Docentka filosofie UK Anna Hoge-
nová vnesla svou přednáškou svěží
průvan, když se jí podařilo pootevřít
dveře a okna našich myslí, abychom
pohlédli na člověka filosoficky a po-
kusili se porozumět mu v souvislos-
tech postmoderního světa. Úterní
odpoledne patřilo setkání s profeso-
rem Karlem Skalickým, katolickým
knězem a učitelem na teologické
fakultě Jihočeské univerzity, který v
padesátých letech emigroval do Ří-
ma, přednášel teologii na Lateránské
univerzitě a redigoval exilový časo-
pis Studie. Pro mnohé účastníky
kurzu byl největším zážitkem (tím
emocionálním určitě) úterní večer s
dokumentaristou Lukášem Přibi-
lem, autorem filmů „Zapomenuté
transporty". Jedná se o čtyři filmy s
tematikou odsunu Židů, jejich přeží-
vání i likvidace v koncentračních tá-
borech málo známých jmen (v
Polsku, na Ukrajině, v Litvě). To, ja-
kým způsobem pátral po přeživších
(z 13500 osob přežilo pouhých 50),
jak s nimi vedl rozhovory, které pak
zachytil spolu s dobovými fotografi-
emi a filmovým materiálem ve
svých dokumentech, patří k mist-
rovskému umění a vede k silnému
prožitku. („Zapomenuté transporty"
vyšly již také na DVD.)
Zahraniční host Friedhelm Kraft,
rektor Religionspädagogisches Insti-
tut Loccum v Německu, se s námi
podělil o svůj pohled na „teologizo-
vání s dětmi" a problematiku vyučo-
vání náboženství na školách. V

Německu je však situace dosti odliš-
ná od naší. - Psycholog a sociolog
PhDr. Oldřich Matoušek přednesl
velmi erudovanou přednášku „Mla-
dí lidé ohrožení sociálním selháním
– možnost podpory". Z negativní i
pozitivní stránky nastínil vliv sociál-
ní skupiny, v níž se mladý člověk
pohybuje. „Stejně jako „patologická
skupina" ovlivní k „páchání všelija-
kých alotrií", tak také „zdravá skupi-
na" utáhne jednoho problémového.
Skupinový tlak je velmi mocný pří-
klad." - Středeční odpoledne bylo
vy-hrazeno pro rozhovor se synodní
radou; farářstvo mělo možnost se
seznámit nejen s novými členy
synodní rady, ale také s většinou
zaměstnanců ústřední církevní kan-
celáře, které přivedla představit sest-
ra vedoucí tajemnice Lydie Gallu-
sová. Vítaným zpestřením kurzu
jsou tzv „pracovní dílny", v nichž je
možno „procvičit" se v základních
disciplínách, které k farářskému
povolání patří: v katechetické dílně
pod vedením pedagoga Martina
Čecha jsme čerpali inspiraci, jak
může působit „farář/ka v malotříd-
ce na faře", homiletická skupina s
farářem Martinem Horákem rozva-
žovala nad biblickým textem a jeho
využitelnost ke kázání a supervizní
skupina pod dohledem psycholož-
ky Marie Zemanové zpracovávala
bálintovskou metodou pastorační
rozhovor.
Ve čtvrtek nás zaujali, nejen svou
výbornou češtinou, ale také před-
náškou o významu pohřebních ritu-
álů, Giuseppe Maiello, italský poli-
tolog a antropolog, vyučující na filo-
zofické fakultě Západočeské univer-
zity v Plzni. PhDr. Naděžda Špaten-
ková z univerzity Palackého v Olo-
mouci upoutala od prvního okamži-
ku nejen svým půvabným vzhle-
dem, ale také perfektně připravenou
a místy až dojemně podmanivou
přednáškou na téma „Ztráta – ko-
nec, nebo nový začátek?" O tom, jak
překonávat „horu hoře", kde hledat
a jak umět poskytnout pomoc, aby
po ztrátách byla šance i na „nálezy",
nám podala velmi zřetelný odborný
výklad i osobní svědectví.
Protože farářský kurz pořádá
Spolek evangelických kazatelů, ko-
ná se vždy v jeho rámci také valná
hromada (neboli výroční schůze)
SPEKu. Je podávána zpráva o čin-
nosti a o plnění úkolů uložených
poslední valnou hromadou a také
zpráva o hospodaření, o vyplácení

pohřebného a sociální výpomoci, o
grantech na podporu vzdělávání
členů spolku atd... Začátkem letošní-
ho roku evidoval SPEK 221 členů. -
Čtvrteční večer bývá zpravidla vy-
hrazen pro kulturu. Letos měl být
naším hostem Alexandr Kliment,
český prozaik, básník a dramatik.
Bohužel se nemohl mezi nás pro
nemoc dostavit. Musím však ocenit
Jana Čapka, který tohoto hosta zval,
že velmi pohotově na místě zaim-
provizoval četbou z Klimentovy
knihy „Tři žíně" a podařilo se mu
mezi přítomnými rozproudit rozho-
vor o spisovatelově životě a díle. 
Kurz jsme zakončili v pátek dopo-
ledne dvěma přednáškami. V té
první se s námi podělil RNDr Václav
Cílek, klimatolog a geolog, o svůj
pohled na energetickou a klimatic-
kou situaci země, na energetickou
návratnost (uhlí 1:60, biopaliva jen 1:
0,7-1,7) a na neudržitelnost teorie o
„trvale udržitelném rozvoji". Osobní
skromnost proti kumulované spo-
třebě, budování společenství proti
individualistickému opouzdřování
a naděje, kterou vnáší do života víra,
to je několik světlých bodů v jinak
dost skeptickém pohledu na lidi,
krajinu a klima... Poslední v řadě, ale
jistě ne co do významu, zazněla
přednáška prof. Erazima Koháka. Z
pohledu filozofa a aktivně praktiku-
jícího křesťana se s námi zamýšlel
nad výzvami, které stojí před dneš-
ním člověkem. Přes analýzu strachů
(už ne strach ze smrti jako takové,
ale strach z „nesmyslnosti života";
smrtelná úzkost z toho, že se nedá
ničemu věřit, to je to, s čím se dnešní
člověk potýká) a konzumní společ-
nosti (výši spotřeby říkáme „životní
úroveň", jako by úroveň života závi-
sela na tom, kolik toho spotřebuje-
me...") až k výzvě čelit strachu z
pravdy (najít odvahu v otevřenost k
důvěře, k pravdě): ochotně přijímat
a kriticky zkoumat to, co zakoušíme,
ale také pokorně přistupovat před
zázrak Boží přítomnosti ve svém
životě.
Jsem ráda a vděčná, že farářský kurz
proběhl v dobré atmosféře. A že je
nám dána v tom jednom pracovním
týdnu za rok dobrá příležitost po-
vzdělat se ve své profesi, ale také
sdílet víru a přátelské společenství
se svými kolegy a kolegyněmi.
Srdečně doporučuji tuto možnost
všem farářům a farářkám.

Anna Lavická

Z církví doma i ve světě Farářský kurz 2010

Kirchentag je pětidenní setkání
křesťanů, lidí, kteří chtějí zažít
atmosféru města plného duchov-
ní kultury, modliteb, bohoslu-
žeb, ekumenických setkání, zpě-
vu, tance, koncertů a dalších
představení, to vše v duchu hesla
"Abyste měli naději", které bylo
vybráno pro letošní 2. ročník
Ekumenického Kirchentagu; ko-
ná se od 12. do 16. května 2010 v
Mnichově. 
Ekumenická rada církví v ČR
organizuje již poněkolikáté zá-
jezd na Kirchentag. Zajišťujeme
dopravu autobusy do Mnichova
a zpět, ubytování ve školách,
vstupenku do areálu, kde se koná
velká část programu a tzv. Český
večer, ekumenické bohoslužebné
shromáždění s programem a po-

hoštěním v jednom z mnichov-
ských kostelů. 
Zájemce prosíme o vyplnění a za-
slání přihlášky, která je ke staže-
ní na webových stránkách ERC v
ČR www.ekumenickarada.cz a za-
placení poplatku 1000 Kč na číslo
účtu, které je uvedeno na přihláš-
ce. Přihlášky můžete zasílat do
26. února 2010 emailem na adre-
su: erc@ekumenickarada.cz nebo
poštou: Sekretariát Ekumenické
rady církví v ČR, Donská 5/370,
101 00 Praha 10 Vršovice.
Bližší informace v němčině a
angličtině lze najít také na strán-
kách www.oekt.de. 

Sandra Zálabová, 
vedoucí tajemnice 

Ekumenické rady církví v ČR

Pozvání na 2. ročník 
ekumenického Kirchentagu



Na počátku roku 2010 se v něko-
lika protestantských církvích
odehrála změna v čele vrchol-
ných orgánů. Jednou z nich
bylo, že po dlouholetém půso-
bení br. Pavla Černého nastou-
pil na jeho místo jako předseda
Rady Církve bratrské bratr Da-
niel Fajfr. Využíváme jeho ocho-
ty odpovědět na několik otázek
a seznámit čtenáře Evangelic-
kého týdeníku Kostnických jis-
ker s jeho odpověďmi.

* Nedá se asi očekávat, že by pod
tvým vedením nabrala Církev bra-
trská zcela nový kurz, protože jsi již
delší dobu byl členem Rady a tak jsi
spoluvytvářel již její předešlou
podobu. Jsou však nějaké věci, na
které by jsi chtěl klást obzvláštní
důraz a trochu přeskupit priority
stávajících důrazů?
Máš pravdu, nejde o nějaké změ-
ny, spíše je to na rovině důrazů.
Co potřebujeme oživit, je např. bib-
lické vzdělávání zejména střední a
mladé generace, lidí, kteří přišli
do církve po politických změnách.
Potýkáme se s krizí účasti na bib-
lických hodinách a skupinkách.
Přál bych si, abychom nejen Bibli
znali, ale měli biblické myšlení,
které se projeví ve způsobu života
a obstojí v konfrontaci se sekulár-
ním prostředím. Přál bych si, aby-
chom nastartovali obnovný pro-
ces v této oblasti. Další posuny by
měly pokračovat v řízení církve.
Díky Bohu od roku 1989 pomalu
rosteme, počet sborů se zdvojná-
sobil, což vyžaduje, abychom hle-
dali nové prvky řízení, které náš
kongregačně - presbyterní model
umožňuje. V současné době pra-
cujeme např. na efektivnějším
způsobu práce Rady, na posílení
významu a vlivu seniorátů atd.

* Mám čest tě osobně znát již
mnoho desetiletí – a jsem rád, že jsi
v církvi uplatňoval své schopnosti –
především oslovovat necírkevní lidi
(a že jablko nepadlo daleko od stro-
mu - nějak jsi v tom podobný svému
otci). Ale abych se přiznal, obávám
se, že v této nové funkci budeš vy-
staven mnoha úřednickým úkolům
a dřině všedního provozu, potřebě
vycházet s těmi i s oněmi - a nebude
dost prostoru pro to, aby ses mohl
věnovat svému evangelizační-
mu obdarování. Nemáš podobné
obavy?
Na to bych odpověděl příhodou,
která se mi nedávno stala. Psal jsem
si kázání, překlepl jsem se, a místo
na „č" jsem klepl na „ř", což je na
klávesnici hned vedle sebe. Takže
místo „Kristův učedník" jsem vyťu-
kal „Kristův uředník". Hned jsem to
chtěl opravit, ale najednou jsem
zpozorněl a uvědomil si, jak málo
stačí, aby se z Kristova učedníka stal
úředník. Budu tedy pracovat na
tom, aby mě pestrá a rozsáhlá agen-
da nepohltila a zůstal mi čas na
kázání a sdílení evangelia. Stále do-
stávám pozvání k tomuto typu služ-
by, tak doufám, že ze mne nebude
jen Kristův úředník.

* Církev bratrská v naší zemi
hraje rozhodující úlohu mezi
evangelikálními církvemi a lidmi,
kteří se k těmto důrazům hlásí. Je
to určitě potřebné poslání – ale
nevede to také k druhému pólu, že
totiž se Církev bratrská poněkud
zdrženlivě v praxi staví k ekume-

nické spolupráci s ostatními círk-
vemi?
Nemám ten pocit. Co se týká eku-
meny „shora", tam jsme poměrně
aktivní. Například kazatel Pavel
Černý již 20 let pracuje v ERC a na-
dále se angažuje, máme a měli jsme
výrazné zástupce v komisích (např.
J. Štěpán, K. Fojtík, D. Kvasnička, P.
Raus), jsme členy Leuenberského
společenství, patříme do České
evangelikální aliance - což je také
pestrá ekumena, a jsme zastoupeni
v řadě dalších mezidenominačních
grémií. Co se týká ekumeny „zdo-
la", pak pokud vím, na řadě míst
iniciují naši kazatelé setkávání s
kolegy faráři z jiných církví na lokál-
ních úrovních, a to k rozhovorům,
modlitbám a společným akcím.
Osobně se angažuji asi v pěti grémi-
ích, jsem místopředsedou ERC.
Navíc si občas zajdu zahrát „ekume-
nický" fotbálek. Neříkám ale, že by
to nemohlo být lepší. 

* Velmi citlivá zůstává otázka
vztahu mezi státem a církvemi. Na-
víc Církev bratrská vznikla jako
„svobodná" církev, která stála na
co nejdůslednějším oddělení státu a
církve. Jaký je tvůj názor na tyto
věci, jaké řešení bys rád viděl a kde
vidíš „koaliční" partnery?
V této věci se náš postoj nemění.
Spolu s několika dalšími církvemi
preferujeme odluku církve od státu.
To, že si stát nebyl schopen vyjasnit
svůj vztah k církvím ani po dvaceti
letech, je smutné, ale není to pro-
blém církví. Ty už přišly s několika
návrhy, ale zatím nebyla politická
vůle tuto ostudu napravit. Když už
jsi použil politický termín, potom
Církev bratrská chce být v této věci
součástí „velké" koalice. Jsem pře-
svědčen, že partnerem v jednání se
zástupci vlády má být tým odborní-
ků zastupující všechny církve v ČR
včetně římskokatolické. Koaličními
partnery jsou tedy ERC a ČBK.

* Církev bratrská vydává svůj
vlastní, denominační časopis Brá-
na, který je opravdu trvale kvalit-
ním časopisem. Evangelický týde-
ník má však výhodu, že jeho čtenář-
ská obec je daleko různorodější –
nebylo by pro vás přínosem využí-
vat pro určité zprávy a prezentace i
toto periodikum, které tradičně mě-
lo v Církvi bratrské mnoho čtenářů,
ale i velmi mnoho aktivních spolu-
pracovníků?
To by určitě bylo. Přemýšlíme o
někom, kdo by měl přehled o aktivi-
tách CB po celé republice, takový
„tiskový mluvčí", a mohl připravo-
vat zprávy do tisku. Zatím stačíme
aktuálně zásobovat Bránu. Roz-
hodně by to neměly být jen zprávy o
dění v Praze a okolí.

* Evangelický týdeník chce přinášet
názory na společenské dění z evan-

gelických východisek – není zde
prostor i pro publikování postojů
kazatelů CB a jejího vedení na mno-
hé otázky, které zasluhují nejrůz-
nější odpovědi a tak formulování
širších evangelických přístupů k to-
mu, čím procházíme v těchto bouřli-
vých časech?
S publikováním kazatelů do celo-
státních periodik je vůbec potíž.
Dnes, když mají sbory svoje časopi-
sy a webové stránky, jsou kazatelé
rádi, že stačí zásobovat svoje redak-
tory. Byl bych rád, kdyby se mezi
našimi kazateli objevil někdo, kdo
by měl určitý nadhled a měl tuto
ambici. Moc se mi líbí například
články bratra faráře J. Veselého, a
využívám možnosti tohoto rozho-
voru, abych mu poděkoval. Možná
se i v našich řadách časem objeví
někdo takový. Škoda, že do ET už
nepíše Dan Drápal, ten má dar roz-
proudit rozhovor.

* Kde hledáš protiváhu toho, co tě
převelice v myšlenkách zaměstnává
dnem i nocí, když se setkáváš s
těžko řešitelnými problémy, bolest-
mi, jimiž procházejí vaše sbory či
pracovníci, kdy máš pocit, že jsi ve
slepé uličce?
Když nemohu v noci spát, tak si čtu
něco na odreagování. Nyní mám na
nočním stolku Masarykovu Českou
otázku a soubor jeho projevů, a
Benešovu Demokracii dnes a zítra.
Pozoruhodné čtení. S rodinou jsme
se nedávno přestěhovali do Prahy,
takže s manželkou objevujeme krás-
ná místa – uličky Starého Města,
Malou Stranu, Vyšehrad, ale také
Šárecké údolí, Kunratický a Michel-
ský les, nádherné stráně Prokopské-
ho údolí, atp. Stačí dvě hodinky a
hned je člověk restartován. Už se
těším, až se oteplí a vyrazím na
občasné vyjížďky na kole, či si
zahraji tenis nebo fotbálek. Doufám,
že mi zbude čas i na kulturu.

Tak ti za sebe i za čtenářskou obec
Evangelického týdeníku Kostnic-
kých jisker přeji moudrost a
zmocnění k roli učednické i úřed-
nické, a ať se ti dobře vede i v těch
časech, kdy nabíráš další síly.

Bohumil Kejř
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Učedník i úředník Kristův

„Křesťansky inspirované umění
žít je umění žít dosažené okli-
kou," tvrdí Matthias Sellmann,
katolický odborník z oboru prak-
tické teologie.
Ve čtvrtém čísle rakouského
čtvrtletníku Theologisch-praktis-
che Quartalschrift z roku 2009
staví Sellmann důraz na jinakost
křesťanského přístupu oproti kon-
ceptům známým ze světských
„pomáhajících oborů" neotřele
na „logice okliky" vyposlechnuté
z klíčových novozákonních míst
– kázání na hoře (např. Mt 6,33) 
a Pavlových epištol (např. Ř 8,28).
Z křesťanského života má podle
něj být předně čitelný nikoli zda-
řilý životopis, ale reprezentace
Božího zaslíbení. Právě tato „ne-
přímost" působí mnohým křesťa-
nům pravé štěstí, takže pak „mo-
hou rozdávat něco, co vůbec ne-
mají, a mohou být něčím, čím
ještě vůbec nejsou".

Závěrem Sellmann sympaticky (a
snad až příliš skromně) přizná-
vá, že své stanovisko vyložil je-
nom zkratkovitě, a vyzývá k dal-
šímu exegetickému a pastorální-
mu zkoumání celé věci. To je jistě
pozitivní ekumenická výzva i pro
čtenáře Kostnických jisker! 
Vždyť který evangelík by si nad
studií katolického učence v du-
chu s porozuměním nezanotoval
slova známé písně: „Ó, jak vzác-
né štěstí pro mne, Ježíš můj že
přítel jest…"
V určitém napětí k Sellmannovu
poloironickému kaleidoskopu
mediálních „specialistů na štěstí"
si nicméně dovoluji připomenout
jedno aktuální (lednové) kulaté
výročí: Téma štěstí zavedl do
moderního „vyššího" diskurzu
(projevu) o člověku až francouz-
ský spisovatel Albert Camus
(7.11.1913 – 4.1.1960), a to zpočát-
ku k nelibosti intelektuálních

autorit. Podle některých komen-
tátorů se štěstím tak intenzivně
zaobíral v předtuše, že – jako ne-
vyléčitelně nemocný tuberkuló-
zou – zemře v poměrně mladém
věku (nakonec zahynul při auto-
havárii). Za současnou všudypří-
tomností tématu štěstí (na níž
katolický teolog pohlíží, jak cí-
tím, svrchu asi jako Camusovi
doboví opononenti) by tedy rov-
něž mohlo stát právě obecné
povědomí o určitém existenciál-
ním ohrožení (např. problémy
ekologickými)...

František Schilla

Odkaz:
Sellmann, M.: Christsein als Le-
benskunst. Eine pastoraltheolo-
gische Phänomenanalyse. Theolo-
gisch-praktische Quartalschrift
4/2009, s. 351-358 
(http://www.ktu-linz.ac.at/thpq).

Štěstí oklikou

Tváří v tvář

RABÍNDRANÁTH THÁKUR

Pane mého života,
den za dnem chci stát před tebou

tváří v tvář.
Se sepjatýma rukama
chci před tebou stát,

Pane všech světů,
tváří v tvář.

S pokorným srdcem
chci před tebou stát
pod vysokým nebem
osamělosti a mlčení,

tváří v tvář.
Chci před tebou stát 
v tomto tvém světě

plném námahy a bojů,
mezi spěchajícími lidskými davy,

tváří v tvář.
Až skončí mé dílo v tomto světě,

králi králů, 
chci stát před tebou

sám a beze slova.
Tváří v tvář.

„Žádné humánní popravy neexistují," prohlašuje bývalý popravčí z
Floridy, nyní aktivista zasazující se o zrušení trestu smrti v co největším
počtu států USA.
Rozhovor s Ronem McAndrewsem v britském anglikánském týdeníku
The Church Times z 20. listopadu 2009, to je opravdu síla! Ze všech roz-
hovorů na poslední straně v loňském ročníku asi utkví v paměti čtená-
řů nejdéle. McAndrews popravoval lidi elektrickým proudem a smrtící-
mi injekcemi, nyní se mu vše vrací v nočních můrách. Proti trestu smrti
(který byl odstraněn již v 15 státech USA) je podle něj většina křesťan-
ských církví v USA, s jedinou výjimkou (kde se v daném ohledu zpra-
vidla káže zásada „oko za oko, zub za zub"). 
McAndrewsovy postoje jsou podobné důrazům Alberta Camuse
(7.11.1913 – 4.1.1960), který se svého času za zrušení trestu smrti také
vehementně zasazoval. (V daném ohledu Evropa Ameriku jednoznačně
předhonila.)

František Schilla

(Američtí křesťané proti trestu smrti)

Volte život!

(Katolíci, evangelíci a Camus k existenciálnímu tématu)



A bylo jaro. Všechno, všechno kvetlo, a
ty včely tolik bzučely, a ta tráva byla
taková velká, a ta rosa jako granáty, a ti
ptáčci tolik zpívali, a ti cvrčci – ale ti se
něco nacvrčeli! A Janinka už byla u
Broučků, a kmotříček a kmotřička a Be-
ruška, a čekali, až jen slunko zapadne.
Brouček byl takový velký a silný. Seděl
vedle Janinky, radost mu zářila z očí.
Pomodlili se, nasnídali se, a – že slunko
zapadlo. Brouček byl první venku.
Povznesl se do výšky a zas se spustil na
zem. Všichni si stoupli kolem něho a
tatínek, že má něco na srdci.
„Milý Broučku! Já mám radost, ma-
minka má radost, a my všichni máme
radost, že už dnes poletíš. To je dobře,
Pán Bůh to tak chce. Ale jen jestli ty
budeš hodný, a budeš-li pořád pěkně
svítit, jestli budeš poslouchat…“
Nádhernými, půvabnými slovy
vtahuje Jan Karafiát své dětské i
dospělé čtenáře do světa broučků a
jejich životního poslání. Broučci,
snad nejznámější česká dětská kníž-
ka, od jejíhož prvního vydání již
uplynulo 134 let a je i dnes vydává-
na nově a nově, i když už ne v tako-

vých nákladech.
Jan Karafiát, vzdělaný reformovaný
farář, začal psát Broučky již ve 27
letech a do roka je dokončil. Tato
knížečka musela i odpočívat, kdy
za totality nesměla léta vycházet,
abychom pak znovu a nově mohli
ocenit libozvučnost, krásu i poetič-
nost naší mateřské řeči.
...maminka s Beruškou tu nesly celé
zrnko vína, jak se z hroznu utrhlo, tako-
vé krásné modré až do červena. Tatínek
už měl kohoutek pohotově, vzal honem
kladívečko, stopku vyrazil, kohoutek
nasadil a natočil do křišťálového koflíčku,
až se to rdělo a přímo vyskakovalo…
Je zajímavé, že přesto, že se v Brouč-
cích hodně hovoří o Pánu Bohu a
jsou tam půvabné modlitby, čtenáře
i nevěřící to neodradilo, spíše přita-
hovalo. Možná u mnohých byla
tajná touha, aby i u nich doma byla
taková pohoda jako u Broučků, kdy
tatínek dává mamince na rozlouče-
nou hubičku a všichni se těší na
shledání.
Někdy je této knížečce vytýkán pří-
lišný důraz na poslušnost. Opakuje

se to tam skutečně často. Je to však
knížka nadčasová a dnešní doba
jako by důraz na poslušnost a řád
potřebovala. Ukazuje se jak je důle-
žité poslouchat Pána Boha, mít
respekt a úctu před ním a mít také
normy rodinného života, jinak jsou
rodiny ohroženy. Toto je nám nád-
herně připomenuto v Žalmu 19 –
volně interpretováno: můžeme být
šťastni, když si oblíbíme Hospodi-
nův zákon a budeme o něm rozjí-
mat, neboť Hospodinův zákon ob-
čerství naše duše. Hospodinovo
svědectví nám dá moudrost. Hospo-
dinova ustanovení jsou pro radost
srdcí. Hospodinovo přikázání je
ryzí a dá našim očím světlo, pozná-
ní i radost a pak i naše úsilí se zdaří.
V této pravé, ne bezduché posluš-
nosti a bázni před Bohem vnímám
(mimo jiné) poselství Karafiátových
Broučků.
P.S. Deset Broučků má svůj pomník
i s daty narození nad obcí Koníkov
asi 10 km jižně od Karafiátova ro-
diště – Jimramova.

Jan Trnka

KURZY ANGLIČTINY V MAJÁKU s
rodilým mluvčím, Ječná 19, Praha
2, 90 min. týdně do června 2010 za
2000 Kč; info www.kcmajak.cz 
Tel.: 296 325 990. 607762390

Č. 3

Jan Karafiát (4.1.1846 – 31.1.1929) Inzerce Bohoslužby
SENIORÁT ZÁPADOČESKÝ

Českobratrská církev evangelická

AŠ, 352 01; Ne 9.30 
Husovo nám. 3, f Pavel Kučera
ČERNOŠÍN, 349 58; Ne 10.00 (a.c.e);
14.30 (b.d)
Husova 249, f Jiří Marván
DOLNÍ BĚLÁ, 331 52; Út 17.30
Nový obvod 137, a. Jiří Marván 
DOMAŽLICE, 344 01; Ne 9.00
Tyršova 690, f Petr Grendel
HORNÍ SLAVKOV, 357 31 Nové Sedlo;
Ne 11.00, Ne 8.00 Dolní příkopy, a.
Radek Matuška
CHEB, 350 02; Ne 10.15
ul. 26. dubna 5, f Marek Ryšánek
CHODOV U KARLOVÝCH VARŮ, 357 35;
Ne 9.15
Dukelských hrdinů 281, f Radek
Matuška
CHRÁST U PLZNĚ, 330 03; Ne 9.30
Železniční 477, f Karel Šimr
KARLOVY VARY, 360 01; Ne 9.15
Zahradní 33, j Pavel Klimeš a Radek
Matuška
KDYNĚ NA ŠUMAVĚ, 345 06; Ne 9.00
Dělnická 359, a. Jan Satke 
KRALOVICE, 331 41; Ne 9.00
Žatecká č. 480, f Jana Kadlecová
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, 353 01; Ne 10.00
Lidická 189/16, f Daniel Matouš
MERKLÍN U PŘEŠTIC, 334 52; Ne 9.00
Husova 201, f Jan Satke
NEJDEK, 362 21; Ne 9.00
Husova 525, f Bob H. Ogola
OSTROV, 363 01; Ne 10.00
Jáchymovská 170 , a. Bob. H. Ogola
PLZEŇ - KORANDŮV SB., 301 50; Ne 9.30
Anglické nábř. 13, f M. + H. Hama-
riovi
PLZEŇ - ZÁPADNÍ SB., 301 00; Ne 9.00
Němejcova 2, a. M. Hamari
PODBOŘANY, 441 01; Ne 11.05 (a.c)
Politických vězňů 300, f Jana Kad-
lecová
PŘEŠTICE, 334 01; Ne 9.00
Rebcova 557, f Jan Satke
ROKYCANY, 337 01; Ne 9.30
Jiráskova 481/II, a. M. Hamari
SOKOLOV, 356 01; Ne 10.30
nábřeží Petra Bezruče 501/7, j Pavel
Knorek, a. Pavel Kučera
STŘÍBRO, 349 01; Ne 10.00 (a.c.d.e),
16.00 b, Masarykovo nám. 15, a. Da-
niel Matouš 
TEPLÁ, 364 61; Ne 9.30
Máchova 357, j Renata Šilarová, a. Da-
niel Matouš

Církev bratrská

KARLOVY VARY, 360 01; Ne 9.30
Bulharská 2061/29A, Jan Valeš ml. 
KLATOVY, 339 01; Ne 9.30
Masarykova 367/III, David Kašper 
PLZEŇ, 301 00; Ne 9.00
Doudlevecká 31, Zdeněk Šplíchal

Evangelická církev metodistická

HORŠOVSKÝ TÝN, 346 01; Ne 16.00
(b.d.e)
Nádražní 79, Zdeněk Eberle
KARLOVY VARY, 360 01; po domluvě
Zámecký vrch 45, Miloslav Čech
PLZEŇ 1 LOCHOTÍN, 323 00; Ne 9.30
Bolevecká náves 2, Zdeněk Eberle
PLZEŇ 3, 301 24 ; Ne 9.00
Husova 14, Petr Procházka
TACHOV, 347 01; Ne 10.00
náměstí Republiky 85, Milan Mrá-
zek

Bratrská jednota baptistů

AŠ, 352 01; Ne 9.00
Táborská 9, Alois Boháček
CHEB 1, 350 02; Ne 9.00 
Libušina 4, David Sláma
CHEB 2, 350 02; Ne 9.30
Mírová 6, Jan Katušťák
KARLOVY VARY, 360 01; Ne 9.30
Závodu míru 112, Ivo Šrajbr
KRASLICE, 358 01; Ne 10.00
Fučíkova 1639 
SOKOLOV, 356 01; Ne 9:30
Brněnská 486, Michal Jílek
TEPLÁ, 364 61; Ne 9.00
Havlíčkova 42, Jaroslav Pospíšil

SDRUŽENÍ EVANGELIKÁLNÍCH TEOLOGŮ
pořádá 8. března 2010

Teologické fórum 
Novodobé biblické překlady II.
Odborné posouzení překladů ně-
kterých biblických knih ve znění
Bible 21 a Českého studijního pře-
kladu. Rozvíjí diskusi ze setkání
7. září 2009, kdy byli hosty členo-
vé překladatelských týmů.
Místo konání: Evangelikální teo-
logický seminář - Stoliňská 2417 /
41A, Praha 9 – H. Počernice
(Registrace 8.30 – 9.00 h)
* Teorie překladu Bible – Mgr. Jiří
Hedánek
* Překlad listu Židům ve znění
Bible 21 a Českého studijního pře-
kladu – Mgr. Pavel Paluchník
* Překlad listu Galatským – Mgr.
Petr Cimala
* Překlad knihy Exodus – Viktor
Ber, Th.D.
* Překlad výpravných knih SZ
(Knihy Samuelovy a Královské) -
Lydie Kucová, Ph.D.

Srdečně zveme na toto setkání. 
Cena: 130 Kč
členové SET: 100 Kč

Pozvánky

V průvodcích po církevních památ-
kách se často dočteme o tom, jak je
kdysi zpustošili husité, případně
kolik kněží či mnichů přitom upálili.
Kardinál Miloslav Vlk teď vystupuje
jako „garant projektu", který má z
rodného domku ideologického vůd-
ce husitských hord vybudovat
„vzdělávací, kulturní a badatelské
centrum". Dokonce se do Husince
osobně vypravil. Pravda, domek je
zchátralý a oprava mu prospěje. Ale
že by český primas náhle zapomněl
na restituce a zatoužil se na sklonku
svého funkčního období starat o
zvelebování obecního majetku? To je
samozřejmě vtip. Těch 151 miliónů,
s nimiž projekt zadaný městem počí-
tá, má být čerpáno z Integrovaného
operačního programu Ministerstva
kultury, do kterého přitékají finance
z evropských fondů.
Prostředky tedy mají být z eráru. Je
pouze třeba správně je proinvesto-
vat. To je důvod, proč Vlk do projek-
tu vstupuje. Peníze musí dostat lidé,
kteří Husa postaví do správného
světla. Římskokatolická církev tako-
vé lidi má. Jsou připraveni z Hu-
sovské komise, která nese kouzelný
přívlastek „ekumenická". Husem se
u nás asi skutečně nikdo nezabývá
tak systematicky jako oni. Tito
odborníci určitě odstraní „formální
nedostatky", kvůli nimž byl zatím
projekt z operačního programu
vyřazen. Náměstek ministra, římský
katolík Jaromír Talíř, se už ozval, že
by upravený projekt mohl mít šanci
na úspěch. - Je to stejně absurdní,
jako kdyby se Vojtěch Filip prohlásil
za garanta Klubu dr. Milady Horá-
kové a jeho odborníci by veřejnosti
vysvětlovali, jak to s jejím odsouze-
ním vlastně bylo.
V římskokatolické církvi se dnes
Hus těší většímu zájmu než v
církvích reformačních. Ne mezi
běžnými farníky, ale mezi skupi-
nou odborníků, která má za úkol
nejprve zbagatelizovat na Husovi
to „kacířské" a potom odhalit, že
byl vlastně vzorovým římským
katolíkem. Označení „reformátor
církve" je drápkem, kterým si ho
už k sobě římskokatolická církev
přitahuje. 
Je jen otázkou času, kdy o Husa

reformační církve přijdou. A budou
při tom samy asistovat. Vlastně tak
už činí. Třeba ignorováním každého 
6. července nebo naivitou, s níž vola-
jí po tom, aby „bylo myšlení a dílo
Jana Husa interpretováno v nových

kontextech" (Tomáš Butta, patriar-
cha husitské církve). Vlk bude podle
proroka Izaiáše pobývat s beránkem
až v Božím království. 

Emanuel Vejnar

Tajný husita?

Došlo k tomu v době, kdy už po-
tomci evangelických písmáků zača-
li zapomínat na Bibli a v stále vět-
ším počtu našich sborů se rušily
biblické hodiny. Tehdy se pilná fa-
rářka bukovského sboru, Dagmar
Ondříčková, obrátila v lázeňském
městě Bohdanči na vdovu, sestru
Zdenku Svobodovou, zda by se v
jejím domě nemohly pravidelně
konat biblické hodiny. A sestra
Svobodová ochotně otevřela dveře
svého domu a v jejím velkém poko-
ji – pokládal jsem jej za salon – se
každou středu začali shromažďovat
sestry a bratři z Bohdanče k biblic-

kým hodinám. Po odchodu farářky
Ondříčkové se výkladu Písem ochot-
ně ujal pardubický farář J. Nečas a
od r. 1994 do r. 2005 bukovský farář
J. Doležal. Bývaly to nezapomenu-
telné chvíle. A přidávali se další zá-
jemci o vykládání Bible: z Bukovky,
z Habřinky, z Pardubic a dokonce
až z Přelouče, a ovšem stále se stří-
dající lázeňští hosté z celé církve. A
každý si přinášel svou Bibli a třicet
minut se zájmem sledoval souvislé
výklady jednotlivých biblických
knih. Rozhovory po výkladu býva-
ly někdy vzrušené, ale vždycky za-
jímavé. Nikdo se nenudil. A vytvo-

řila se živá komunitka deseti až pat-
nácti sester a bratří (sestry mívaly
vždycky většinu). A rádi jsme slaví-
vali jubilea. A sestra Svobodová nás
vždycky všechny pohostinně přijí-
mala, její věrný pes Filip nás každé-
ho u branky vítal přátelským štěká-
ním, a písním a výkladům tiše na-
slouchal pod stolem, kolem kterého
jsme sedávali. V pokoji vždy vzor-
ně uklizeném se v zimních měsících
topilo plynem, ale za vytápění sest-
ra Svobodová od nás nikdy nepřija-
la ani korunu... Nejprve nás opusti-
la sestra Machačová, pak Lišková,
Salonová... Se sestrou Svobodovou,
která zesnula v lednu ve věku ne-
dožitých 87 let, jsme se rozloučili v
pohřebním shromáždění v bukov-
ském kostele v úterý 2. února. „Že-
na, která se bojí Hospodina, ta
chválena bude" (Př 31,30). 

J. Doležal
Pro informaci lázeňským hostům:
evangelické biblické hodiny se nyní
v Bohdanči konají každou středu v
16.30 h na katolické faře a koná je
bukovský farář Martin Grombiřík.
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Vděčně vzpomínáme

V rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů se v Hořicích v Pod-krko-
noší v děkanském kostele Narození Panny Marie sešlo asi 40 věřících ze
tří církví, římskokatolické, československé husitské a českobratrské
evangelické. Ekumenické bohoslužby byly připraveny římskokatolic-
kým bratrem farářem p.Depou podíleli se na nich zástupci všech tří
zúčastněných církví. Celý průběh bohoslužeb vedl římskokatolický
děkan p.Adam Depa z Hořic. Kázzala farářka Církve československé
husitské Eliška Zapletalová z Velkého Vřešťova a za Českobratrskou cír-
kev evangelickou posloužili modlitbou kurátor sboru Oldřich Nekvin-
da a čtením Bible sestra presbyterka Eva Jónová. V kázání se farářka
Eliška Zapletalová soustředila na Lukášovo evangelium kap.24, v.36 až
48, které hovoří o Ježíšově zjevení v Jeruzalémě. Vzkříšený Ježíš je mezi
učedníky a žádá o nasycení. 
Na začátku bohoslužeb převzali zástupci tří církví u stolu Páně dřevě-
né hranolky jako viditelné znamení rozdělení církve. Po kázání je opět
u stolu Páně svázali dohromady jako vyjádření jednoty v Ježíši Kristu.
Sbírka, která po skončení bohoslužby byla vykonána, vynesla 3.640 Kč
a byla odeslána na pomoc lidem v zemětřesením zničeném Haiti. Po
bohoslužbách bylo uspořádáno pro účastníky ekumenického sejití
posezení a pohoštění na katolické faře. Bylo to milé a přátelské setkání,
které bylo takto přijímáno ze všech účastnických stran. Podobná setká-
ní proběhla též loňského roku při Dnech židovské kultury v synagoze
církve husitské, v modlitebně církve evangelické při 594.výročí upálení
M.J.Husa a na katolické faře při 20.výročí sametové revoluce, kdy se
hovořilo na téma svobody jako daru.

Oldřich Nekvinda
kurátor sboru ČCE v Hořicích

Ekumena v Hořicích


