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Apoštol Pavel s neochvějnou jisto-
tou a obrovskou vděčností vyznává,
že milosrdný Bůh má potřebnou
útěchu pro každého, kdo prochází
nějakým soužením. Ano, Bůh má
potřebnou útěchu a dokonce ji teď
chce naším prostřednictvím nabízet
druhým. Kdy to však bude moct
udělat? Kdy budeme v ruce svého
Pána lidmi, kteří jsou schopni přiná-
šet Boží útěchu? Z toho, co říká
Pavel, je jasné, že nejlepší přípravou
(a do jisté míry nenahraditelnou) je
naše osobní zkušenost. Když vím,
jak Boží útěcha přinesla potřebnou
sílu mému sevřenému a nejistému
srdci, pak jsem schopen být druhé-
mu, který se ocitl uprostřed utrpení,
mnohem blíž. Pak jsem lépe připra-
ven být tu opravdu pro něj. Pak
jsem schopen čekat, jak dlouho je
třeba - přimlouvat se - a být pro něj

ztělesněním naděje na Boží odpo-
věď. Pak už mi v tom nepřekáží
tolik zbytečných, zraňujících slov a
tím víc jsem připraven dát prostor
Bohu, aby mu On sám vlil do srdce
sílu odhlédnout od viditelného a
dočasného k neviditelnému a věč-
nému.
Žádný člověk není imunní vůči utr-
pení. Křesťan, který se rozhoduje a
jedná v poslušnosti Krista uprostřed
sekulární společnosti, teprve ne.
Bůh však pro nás má pokaždé při-
pravenou potřebnou útěchu. Tohle
smí být pokorná jistota každého,
kdo patří Kristu. Možná, že právě
tobě dal Bůh svou útěchu proto, aby
nezůstala jen tvojí útěchou, ale stala
se ve tvém životě nadějí pro někoho
jiného.

Pavel Kuchynka,
farář ECM, Praha 10 - Strašnice
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Poselství k neděli Laetare

V luterské církvi se v poreformač-
ním období rozšířilo tzv. „Učení o
dvou říších". V podstatě říkalo, že
duchovní oblast je jedna věc a poli-
tická oblast je věc druhá a tyto dvě
oblasti by se neměly míchat. V kaž-
dé z nich platí jiné zákony a o každé
z nich by měli rozhodovat jiní lidé.
Toto učení později sehrálo úlohu
spíše neslavnou. Někteří lidé jsou
přesvědčeni, že právě toto učení
usnadnilo Hitlerovi nástup k moci.
V mnoha lidech přežívalo vědomí,
že člověk může být členem NSDAP
a současně dobrým luteránem. (Ne-
chci ovšem vzbudit dojem, že ně-
mečtí katolíci či letniční si s Hitlerem
nezadali.)
Musím se přiznat, že jsem byl trochu
překvapen, když jsem se během
svého tříletého angažmá v KDU-
ČSL setkal s velice podobným pří-
stupem. V osobním životě je prý mí-
sto pro odpuštění, ale v politice musí
platit tvrdý boj. (Slyšel jsem to mimo
jiné od jednoho poměrně význam-
ného lidovce, který kritizoval Jiřího
Čunka, jenž po svém zvolení před-
sedou strany v roce 2006 nabídl ve
snaze stranu sjednotit smíření svým
odpůrcům a kritikům.) Slyšel jsem
mezi lidovci i názor, že by strana
měla ze svého názvu vypustit adjek-
tivum „křesťanská", protože kvůli
tomuto adjektivu je tato politická
strana posuzována mnohem přísně-
ji než strany jiné. (Tuto skutečnost
mohu potvrdit.) Byl jsem mezi
lidovci jeden z mála nekatolíků a
někdy jsem měl dojem, že se někteří
mí bratři (mám na mysli jiné lidov-
ce) za svou stranu trochu stydí, pro-
tože si uvědomují, že v ní křesťan-
ství přichází poněkud zkrátka.
Tématem tohoto článku ale nejsou
lidovci. Zmiňuji je pouze proto, že

jsem jakousi obdobu „učení o dvou
říších" zaznamenal i mezi nimi.
Nyní zmíním druhý jev, který je pro
naši současnou politiku patrně mno-
hem závažnější. Jedná se o postoj,
který zaujímají mnozí antikomu-
nisté. Tento postoj vyjadřovala bul-
várně tiskovina Rudé Krávo, kterou
vydával v první polovině devadesá-
tých let Petr Cibulka. Ten tvrdil, že
komunista vždycky zůstane komu-
nistou. Slyšel jsem výrok, že „bývalý
komunista" je něco jako „bývalý čer-
noch". Jinými slovy, pokud sis jed-
nou zadal s komunisty, nemůžeš se
změnit.
Mnozí z nás rovněž vědí o napětí
mezi těmi, kdo byli perzekvováni po
roce 1948, a těmi, kdo tyto perzeku-
ce po únorovém puči trpěli, schvalo-
vali nebo se na nich dokonce i podí-
leli, pak prozřeli a byli po roce 1968
sami perzekvováni. Někteří z těch
starších se nikdy nepřestali na býva-
lé komunisty dívat s nedůvěrou a
mnohdy spolupráci s nimi odmítali.
Zajisté tak nejednali všichni – bylo
možno pozorovat celou škálu vzá-
jemných reakcí, od naprostého
odmítání po zcela neproblematizo-
vanou spolupráci.
Dále jsem se setkal s názorem, že
bývalí komunisté sice mohou činit
pokání, ale pokud je jejich pokání

upřímné a skutečné, už se nikdy
nepokusí do politiky vstoupit. Po-
kud je totiž jejich pokání ryzí, uvě-
domují si, jaké zlo kdysi podporova-
li, a sami rozumějí tomu, že jsou na-
vždy diskvalifikováni z aktivního
politického života.
Učení „o dvou říších" je pro mě v
klasické podobě nepřijatelné. Vztah
křesťanství a politiky je ovšem složi-
tý. Pokusím se nastínit svůj pohled.
Je mi jasné, že ani nejzbožnější národ
nemůže zde na zemi lidskými pro-
středky vybudovat Boží království.
Proto křesťanská angažovanost v
politice nesmí mít ani trochu mesiáš-
ský charakter. Křesťanské pokusy
vybudovat na zemi Boží království
končívaly podobně neslavně jako
pokusy sekulární, ať už šlo o Kalví-
novu Ženevu nebo o Savonarolovu
Florencii. To ovšem neznamená, že
by křesťané měli politickou arénu
vyklidit, případně se od ní štítivě
odtahovat. Hrozí totiž, že místo,
které křesťané vyklidili, zaplní nej-
různější gauneři. (Tam, kde se to dě-
je, bývají pak někteří křesťané jen
utvrzeni v názoru, že politika je jen a
jen špinavost. Neuvědomují si, že k
tomu sami nechtěně přispěli – právě
tím, že se utekli do svého ghetta.)
Jako křesťanský politik mohu jednat

Ve svém podnětném článku nadepsaném "Církev závislá na zadluženém
státě?" otevírá bratr Adam Balcar v ETKJ 04/2010 podobnou otázku, jakou
se zabývalo i "Vinohradské povídání", o kterém jsem referoval v tomtéž
čísle. Pokládám za účelné zmínit k tomu čtyři poznámky:
1. Financování církví ze státních prostředků není jen otázkou finanční, ale
také společensko-právní a politickou. A nejde přitom jen o "atheistické
levičáky, intelektuály, sekularisty, multikulturalisty a jiné nekulturní xe-
nofoby", jak je staví bratr Fajmon opět v tomtéž čísle proti zbožným pra-
vičákům stranícím církvím a poctivě světícím Mikuláše, anděly a čerty. 
I mezi věrnými členy ČCE je totiž daleko více levičáků, než se jich odvá-
ží k tomu pod společenským tlakem přiznat ... a naopak i mezi pravičáky
všeho kalibru nemůže nás nestrašit těch odhadovaných celkem 82 %
dospělých, podle kterých se mají církve starat samy o sebe.
Problém je spíše v tom, že Brusel vyžaduje rovnost vztahů mezi státem a
všemi náboženskými společnostmi (a co když i ateistickými ?)... a že v
takovém případném všeobecném vyrovnávání se budou nároky církví i
ochota státu a veřejnosti znovu hledat a nesnadno vyvažovat ... ale sotva
skokově zvyšovat. 
Náhrad za nám "ukradený" majetek nebude mnoho, a nesnadno se bu-
dou vyvažovat se subvencemi za uplynulých 60 let. A vzorové nám círk-
ve v západním světě jsou pak po stránce financování spíše institucemi
soukromoprávními, podnikajícími anebo kapitálově za dlouhá tučná léta
náležitě zajištěnými, než institucemi státními či naopak člensky průběž-
ně financovanými. Náš výhled na hospodaření "z ruky do úst" je tak sice
evangelijní, ale neběžný a málo okouzlující. Přičemž základní porovnání
celkových nákladů na provoz církve se stávajícími i možnými příjmy z
úspor, podnikání i ze salárů zatím nikdo obecněji neprovedl.
2. Od té doby, co jsem v církvi rozum vzal, znám stížnosti na podfinanco-
vávání našich farářů. Bratr Balcar nabádá k jejich platovému narovnání
vzhledem k platům ostatních srovnatelných státních resortů. Což o to.
Toto srovnání by bylo ovšem účelné provést předem a co nejdříve. Aby-
chom si obecně ujasnili, které resorty jsou zde srovnatelné ... které funk-
ce ... a také co a jaké nároky a práce. 
Vedle nároků jde ovšem především o zdroje. Obávám se, že nám zde
chybí základní realistická představa jak o skutečných finančních tocích,
tak i o zdrojích a zejména o možnostech zvyšování salárů. 
Důležité pak je, aby se faráři neporovnávali pouze s ostatními státními
úředníky, ale především se identifikovali se členy sborů, ve kterých pra-
cují, a to nejen co do životní úrovně, ale i co do sociálního postavení, obje-
mu práce a životního stylu.
3. Za nejzávažnější ale připomínku pokládám, že uvažovaná změna fi-
nancování se dotkne i struktury církve, jejího pracovního obsazení a stylu
a obsahu práce. Je nutno počítat se snížením počtu farářských, administ-
rativních i odborných sil ,... s posunem farních středisek,... i s přebytkem

Církev závislá i nezávislá
O odpouštění v politice ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

Během letošní zimy – od 15. října
do 24. ledna – zemřelo kvůli své
špatné sociální situaci v mrazech
již nejméně 33 lidí, z toho 32 lidí
bez domova. 28 jich umrzlo, tři
zaživa uhořeli a dva se otrávili. V

tomto seznamu nejsou zahrnuty
oběti cíleného násilí proti bezdo-
movcům ani ti, kterým úmyslně
nebyla poskytnuta zdravotní péče.

(z tisku)
(ih)

AKTUALITA

Oběti sociální situace

Pro bezdomovce nebyla zima lehká - viz Aktualita

Dokončení na str. 2

Dokončení na str. 2
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CO ČEKÁM OD NOVÉHO PRAŽSKÉHO ARCIBISKUPA
Pohled expředsedy Ekumenické rady církví v ČR Pavla Černého

Formulovat vizi pro představitele jiné církve je přinejmenším troufalé. Na druhé
straně se jedná o představitele největší církve v ČR a to se nějakým způsobem
dotýká ostatních křesťanů i celé společnosti. Snažím se položenou otázku ucho-
pit z ekumenické pozice, v níž se jistě projevuje pohled protestantského teologa
a také několikaletá spolupráce se zralou křesťanskou osobností, jakou je dosa-
vadní pražský arcibiskup – Miloslav kardinál Vlk.
1. Dobré zakotvení v Písmech Starého i Nového zákona. Dobře víme, že to
dnes samozřejmostí není. Mnozí služebníci církví sledují všechno možné, ale na
hlubší studium Písma svatého jim zbývá málo času a sil. Představitel církve v
dnešní době pluralismu a relativismu musí být dobrým exegetou a zároveň i
kazatelem, který poctivě staví most ze světa Bible do světa, ve kterém dnes žije-
me. Zakotvení v Písmu svatém musí jít hluboko pod povrchní a frázovitá kázá-
níčka, která málokoho osloví a která jsou pouhým odvarem a někdy i karikatu-
rou žhavého obsahu biblického poselství.
2. Nový pražský arcibiskup by měl být mužem křesťanské integrity. Kolik se
už napsalo o tom, že křesťan dneška musí být člověkem hluboké spirituality.
Každý představitel církve se dnes dostane do krizových situací hledání dalšího
východiska, další cesty, smiřování lidí, kteří se vzájemně zranili, pod kritiku
zvnitřku církve i z vnější společnosti. V takových situacích k zachování rovno-
váhy pomáhá osobní zbožnost, zavěšená na Krista a otevřená moci Ducha sva-
tého. Staré rčení „vita clerici – evangelium populi" se nepřežilo, protože ti, kteří
stojí v čele, svým životem předkládají interpretaci toho, v co věří, čím žijí a komu
slouží.
3. Od představitele církve se dnes očekává i určitá mediální angažovanost. To
vyžaduje nejen schopnost se dobře a přesně vyjádřit, ale také vystupovat s roz-
hodností a přitom trpělivostí a vnitřním pokojem, aby nebylo kompromitováno
evangelium, o které jde především. Arogance a přezíravost k pracovníkům mé-
dií není v souladu s poselstvím o důstojnosti člověka.
4. Úcta a naslouchání schopným lidem ve vlastní církvi. V dnešní době nikdo
nemůže obsáhnout všechno. Každý představitel církve potřebuje spolupracov-
níky a poradce. V hierarchické církvi, jako je katolická, je zapotřebí zdůrazňovat,
že i tzv. laik (což je velmi nešťastné slovo pro člověka, který není ordinovaným
duchovním) může přijmout od Boha velké poznání a přinést inspiraci a vizi dal-
šího směřování. Moudrý arcibiskup bude naslouchat nejen ostatním biskupům,
ale také poradcům jiných oborů (pedagogům, sociologům, psychologům, zdra-
votníkům, ekonomům aj.). Bůh rozděluje duchovní dary, jak sám chce, a často se
přitom nedívá především na post v hierarchické stupnici.
5. Ekumenické cítění. Dvacáté století bylo nepochybně význačné prudkým roz-
vojem ekumenického hnutí. V řadě oblastí začaly křesťanské církve úzce spolu-
pracovat a vzájemně si pomáhat. Na začátku tohoto století se ekumenické hnutí
zjevně zpomalilo. Ti, kteří se v něčem zklamali, už nemají takovou touhu jít dál.
Někde dokonce vítězí tendence se znovu opevnit proti ostatním křesťanům a
uhasit ekumenické snahy. Pražský arcibiskup je jako představitel největší křes-
ťanské církve v ČR klíčovou postavou pro ochranu a další rozvoj ekumenismu.
Má zde již vybudovanou určitou základnu spolupráce mezi ČBK a ERC a po-
tom je zde přínosná spolupráce řady duchovních hnutí a misijních společností.
Věřím, že moudrý arcibiskup bude podporovat život ekumenických hnutí a
komunit. Dnešní lidé neznají historii církve, často jim nezáleží na jménu církve,
ale jsou velmi citliví na podtržení společného křesťanského základu a ochotu ke
spolupráci. Dobré ekumenické vztahy a bratrská spolupráce vyjadřují vizi bu-
doucí jednoty.
6. Reevangelizace Evropy a misie církve, jak o těchto úkolech rád mluvil papež
Jan Pavel II. Nový arcibiskup nesmí být údržbář starých pořádků a pouze při-
pomínat doby, které se již nevrátí. Je třeba vést dnešní církev na nové cesty.
Současná doba silně připomíná pluralistickou a multináboženskou společnost
prvního století po Kristu. Ukazuje se, že spoléhání se na lidovou církev, do které
lidé přicházejí svým narozením, je dnes málo funkční. Církev musí jít se zvěstí o
Kristu za lidmi, na „tržiště" dnešní doby, a ochotně vstupovat do mezinábožen-
ského dialogu. Je třeba dále rozvíjet vyznavačský charakter církve. Nikdy se již
nepodaří obnovit parochiální systém, který se nenávratně zhroutil. Lidé se
budou zajímat o církev na těch místech, kde se bude srozumitelně zvěstovat
evangelium, kde se bude sloužit všem generacím a kde bude společenství poko-
je a lásky, které je tím nejlepším doporučením Kristova evangelia.
7. Hospodářské zabezpečení církve. Ano, církve mají právní nárok na odškod-
nění jako jiné organizace i jednotlivci. Je možné, že majetky, které byly jednou
ukradeny komunistickým režimem, budou ukradeny podruhé demokratickou
vládou, která vede jednu ze zemí EU. To nesmí vedení církve zaskočit. Pro služ-
bu ve společnosti je třeba přinášet oběti, někdy se i vzdát svých práv. Investicí
svých sil, svého času a svých peněz člověk vyjadřuje, jak mu na službě lidem
záleží. Nový arcibiskup se bude muset odvážně vyrovnávat s prodejem pozem-
ků a budov, které církev nepotřebuje, aby bylo možné podepřít projekty, které
jsou naplněním misijního poslání. Někdy je třeba se zbavovat i toho, co máme
rádi, abychom mohli konat to, co konat máme.
8. Sledování priorit. V církvi byly vždy věci, které byly považovány za pod-
statné, a potom věci, které byly považovány za adiafora, věci indiferentní, kde
se nemůžeme opřít o zjevenou Boží vůli. Představitel církve musí bedlivě rozli-
šovat mezi tím, co církev nesmí na základě Božího slova pominout, a tím, co není
vymezené, kde je volný prostor pro rozhodování a kreativitu. Jestli bude církev
zvěstovat evangelium a rozvíjet evangelium, to je dáno samotnou její existencí.
Jestli bude pražskou katedrálu vlastnit církev či stát, to je jeden příklad záleži-
tosti adiaforní. Podobných záležitostí bude v příštích letech v církvi celá řada.
Myslím, že již pominuly doby, kdy by se do úřadu představitele církve někdo
dral. V dnešní době to je role náročná, riskantní a vyčerpávající. Ten, kdo vede,
musí být podle Kristova slova služebníkem všech. Je to role služebná, ale stojí
pod Božím zaslíbením.
ThDr. Pavel Černý, Th.D. byl po čtyři volební období předsedou Rady Církve
bratrské (1993-2009) a dvě volební období předsedou Ekumenické rady círk-
ví v ČR (2005-2009). Nyní pracuje jako kazatel centrálního sboru Církve bra-
trské v Praze 1, Soukenické ulici. 
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na základě zjevení, nemohu ale zje-
vením argumentovat. Mohu politic-
ké prostředí kultivovat, nemohu mu
ale vnutit své normy a své vidění
světa.
Jsem přesvědčen, že křesťanství
určuje jistý přístup k politice. S ně-
kterými praktikami (nedodržování
slova, korupce atd.) je neslučitelné.
Na druhé straně by bylo mylné se
domnívat, že v Bibli najdeme jasné
pokyny, jakou třeba prosazovat pen-
zijní reformu nebo jak by měl vypa-
dat dohled nad finančními instituce-
mi. Evangelium by mělo nepochyb-
ně určovat srdce politika; neočeká-
vejme od něj, že z něj odvodíme
praktické politické kroky. Proto je
navýsost problematická existence
„křesťanských" stran. Křesťané mo-
hou vnášet křesťanský politický styl
do stávajících politických stran; ne-
myslím si, že by se měli vyčerpávat
zakládáním stran nových. Uvědo-
muji si ovšem, že politická scéna
může být natolik upadlá, že vstupo-
vat do stávajících politických stran je
velmi problematické. Ze stávajících
parlamentních stran mi tak stále
ještě vycházejí jako nejpřijatelnější ti
lidovci.
To ovšem jenom na okraj – nechci v
tomto článku hodnotit jednotlivé
strany. Vrátím se k hlavnímu téma-
tu: Odpouštění v politice.
Kdysi – bylo to v první polovině
osmdesátých let – jsem v těžké osob-
ní situaci uvažoval o tom, že rezig-
nuji na své postavení duchovního v
evangelické církvi. Byl jsem si vě-
dom své osobní nedostatečnosti.
Tehdy mne zastavil jeden starý
moudrý bratr. Řekl mi: „Dane, ne-
cháme-li stranou Ježíše Krista, který
byl jediný bez hříchu a který byl ne-
jen pravý člověk, ale i Boží Syn, mů-
žeme říci, že Bůh své dílo mezi lidmi
postavil na třech vrazích: Mojžíšovi,
Davidovi a apoštolu Pavlovi."
Ať to berete z jakéhokoli konce, tento
bratr měl pravdu. Jistě že Bůh ne-
použil těchto lidí, protože se dopus-
tili vraždy. Všichni tři činili hluboké
pokání z toho, co udělali. Nicméně
platí, že Bůh si těchto mužů ke své-
mu účelu zásadním způsobem pou-
žil. Ani v jednom případě je jejich

hřích, ba zločin, v Božích očích zá-
sadním způsobem nediskvalifiko-
val. Apoštol Pavel, který měl podíl
na vraždách Kristových služebníků,
po svém obrácení zásadním způso-
bem přispěl k rozšíření křesťanství v
tehdejší Římské říši.
Jsou pastoři v USA, kteří byli před
svým obrácením gangstery či mafiá-
ny. Jeden z největších českosloven-
ských evangelistů 20. století, bratr J.
K., byl před svou konverzí úspěš-
ným komunistickým agitátorem.
Počátkem padesátých let řečnil tam,
kde komunisté chtěli založit JRD
(„Jednotné rolnické družstvo", slo-
venská forma českých JZD). Kde
promluvil, tam JRD zpravidla sku-
tečně vzniklo. Kdyby nežil v komu-
nistickém Československu, mohl 
z něj být evangelista formátu Billyho
Grahama nebo Reinharda Bonn-
keho.
Pokud se bývalý komunista, který
prožil obrácení a o jehož pokání ne-
lze pochybovat, může stát pastorem,
prorokem, evangelistou nebo apoš-
tolem, proč by nemohl bývalý ko-
munista, který evidentně činil poká-
ní, působit v politice? Opravdu ne-
chápu, jak bychom mohli mít na
politickou činnost přísnější poža-
davky než na duchovní službu.
Znamená to snad, že považuji za
zbytečný třeba lustrační zákon? Ne
tak docela.
Možná cítíte podobně jako já, že
neuralgický bod mého přístupu je
otázka, kdy je možno pokání pova-
žovat za hluboké a autentické. Za-
tímco podpis na přihlášce do Komu-
nistické strany nebo podpis na zá-
vazku spolupráce s StB je věc objek-
tivní a většinou verifikovatelná, s
pokáním je to z principu věci složi-
tější. Jsou lidé, kteří vám bez rozpa-
ků řeknou, že pokání činili, nicméně
vy z nich ten pocit vůbec nemáte.
Pak jsou lidé, u kterých není pochyb,
že svého činu, svého jednání nebo
svých postojů litují, ale někdo by
mohl vždycky vznést otázku, zda je
pokání tohoto člověka „opravdu
hluboké". Když se dávali křtít od
Jana i někteří farizeové, řekl jim Je-
žíš, že mají nést ovoce hodné pokání.
I nám asi nezbývá než hledět na
ovoce činnosti daného člověka.

Mohl třeba napsat paměti, z nichž
dosti zřetelně vyvstává, že svého –
často mladického – poblouzení sku-
tečně hluboce lituje. Může existovat
svědectví, že člověk, který opustil
komunismus ještě v padesátých le-
tech, byl tvrdě perzekvován a nezlo-
mil se. Každý lidský příběh je jiný.
Chápu, že v politice je třeba určitých
obecných kritérií. Proto se asi bez
lustračního zákona neobejdeme,
přestože existuje řada svědectví, že
diskvalifikoval lidi, kteří projevili
velkou šlechetnost, a propustil lidi
cti nehodné. Tuto daň asi musíme
zaplatit za lidskou nedokonalost.
Nicméně obešel bych se v politické
straně bez podmínky „nikdy nebyl
členem Komunistické strany". Znám
totiž lidi, kteří byli členy Komunis-
tické strany a před nimiž dnes hlu-
boce smekám. Jako křesťan vím, že
je přijal Bůh – jak bych je mohl nepři-
jmout já! Jak to v případě členství ve
straně řešit prakticky? Třeba tím, že
zatímco „řadový" zájemce musí mít
ručitele dva, člověk, který byl kdysi
členem Komunistické strany, jich
musí mít pět. Tito ručitelé by museli
písemně zdůvodnit svůj kladný
postoj.
Je možné, že moje úvahy jsou v této
věci čistě akademické. Mám ale
pocit, že česká politická scéna trpí
dvěma zhoubnými extrémy: Na
jedné straně neochota vzít vážně, že
se někdo mohl opravdu změnit a
svým následným životem svou
změnu dostatečně potvrdit, aby
nemusel být diskvalifikován, na
druhou stranu trapná a bezbřehá
tolerance k přeběhlíkům, jejichž mo-
tivy někdy nejsou ani sporné, ale
rovnou odporné. Možná i v politice
existuje cesta milosti, která není
maskovanou naivitou, nýbrž pozná-
ním, že bychom spolu neměli zachá-
zet jen na základě vnějších znaků,
ale počítat s tím, že to nejdůležitější
se odehrává v lidských srdcích. My
sice na rozdíl od Hospodina lidské
srdce přesně posoudit nedokážeme
(a neměli bychom se o to ani pokou-
šet), nicméně můžete se řídit Ježí-
šovým slovem: „Poznáte je podle
ovoce."

Dan Drápal

O odpouštění v politice

V Irsku platí od Nového roku zákon,
který zpřísňuje tresty za rouhání.
Provinivšímu může být uložena
pokuta až 25 tisíc eur, tedy asi 650
tisíc korun. Provinění se dopustí ten,

kdo řekne nebo napíše něco, co
podle zákonodárce uráží jakékoliv
náboženství. Proti tomu protestuje
sdružení Atheist Ireland a chce proti
každé žalobě bojovat u soudu. Ofi-

ciálně je stanoveno, že mají být chrá-
něna všechna náboženství,- ovšem v
Irsku se hlásí 93 procent obyvatel k
římskokatolické církvi.

* * *
Některé výzkumy uvádějí, že mladí
lidé ve věku od 12 do 17 let stráví
ročně v průměru 50 hodin hovorem
s rodiči, 850 hodin ve škole a 1500
hodin na internetu.

* * *
Britské soudy zakázaly katolické
církvi v Británii diskriminovat ho-
mosexuály.

* * *
Zednáři v Belgii připravují lobbistic-
kou firmu, která by bránila proniká-
ní náboženství do politiky.

* * *
Některé vlivné osobnosti v Belgii
(mezi nimi i bývalý šéf NATO) vy-
zvaly k odsunu všech 220 americ-
kých jaderných zbraní z Evropy. Jde
o 90 atomových bomb v Itálii a Tu-
recku a po 20 v Belgii a v Německu.
Zde však již Angela Merkelová od-
sun projednala. 

(Podle tisku ih)

Zajímavosti z tisku

a zatížením nevyužitých staveb. S tím pak souvisí i účinnější využití
kazatelů, přesun míst a dob shromáždění ... a nikoliv v posledním i objem
a způsob přerozdělování celkových církevně-sborových prostředků.
Vždyť k církevní práci patří přece i vzdělávání, misie, tisk, charita ...
4. Bratr Balcar svěřuje veškeré otázky k vyřešení představitelům našich
církví. Věc se však týká všech a především členské základny. Členové
budou chodit nebo nechodit do shromáždění, členové budou přispívat
nebo nepřispívat jak finančně, tak i vlastní starostí a prací, a jenom čle-
nové mohou posoudit, jak rádi, jak často, kdy a kam a jak moc. Členové a
to mladí i staří budou zcela pragmaticky posuzovat, zda a co jim za co vše
pak v církvi stojí nebo nestojí. A především svými konkrétními postoji na
to reagovat. Soudím, že rozhovor o nejbližší budoucnosti církve je nutno
postavit co nejšířeji a včas a zaujmout pro něj celé sbory i nadsborová set-
kání ... a učit se z něho ... a zkoušet.
Právě jsem se dověděl, že se vytvořil stálý kroužek pokračovatelů "Vino-
hradského povídání", který se chce těmto otázkám a jejich šíření věnovat.
Jeho vedení převzal bratr Petr Sláma <slama@etf.cuni.cz>.

Ilja Herold, iherold@upcmail.cz

Dokončení ze str. 1

Církev závislá i nezávislá
Dokončení ze str. 1



V polovině února bývá připomenu-
to, zvláště v Německu, výročí bom-
bardování Drážďan (1944). Již dese-
tiletí se tak dálo tichým položením
hořících svící k troskám chrámu
Frauenkirche, který byl v posled-
ních letech díky solidární, zahranič-
ní i domácí sbírce uveden do pů-
vodní podoby. Stojí za to tam navští-
vit pravidelné slavnostní bohosluž-
by. Ovšem v posledních letech, žel,
se v Drážďanech houfují lidé z kraj-
ní pravice, aby halasným způsobem
demonstrovali válečné viny spojen-
ců na německém civilním lidu.
Antidemonstrace a policie zabránily
přerůst této akci ve skrumáž s neo-
nacistickými rysy, což hrozilo. Po-
tud bylo zřejmě vše v pořádku. Je
zde však vážný kaz na mediálním
obrazu onoho hrozného výročí.
Vůbec, prakticky vůbec v našich
médiích nebývá připomenuta ob-
ludnost bombardování kobercový-
mi nálety Britů a Američanů. Jed-
nalo se přece o cílené vyvražďování
civilních obyvatel. Zatímco na ně-
mecké straně toho bylo ovšem v nej-
různějších formách neskonale víc;
pokud jde o srovnání celých měst se
zemí, srovnat lze snad jen Coventry
a Hamburk, Norimberk; ale Dráž-
ďany téměř v jediném okamžiku na
samém sklonku války, když nebe
bylo zcela vydané spojencům na
pospas! Desetitisíce lidí zemřely v
pár hodinách, jak mávnutím prout-
kem. Šlo o rozkaz nejvyššího spoje-
neckého velení, se souhlasem nej-
vyšších, politických představitelů.
Vše se dálo proti nejzákladnějším,
mezinárodně přijatým konvencím
pro dobu války, rozlišení fronty a
týlu, vojenských a průmyslových
zařízení a vojáků oproti civilnímu
obyvatelstvu a jeho zázemí.
Máme právo promýšlet „dávné
dění", nemá snad „vše zhojit čas" a
zapomenutí? Nikoli. Zde platí „pad-
ni komu padni" a nežít ve lži. Být si

vědomi, že dnes stojíme také na kři-
žovatkách a je tak snadné se dostat
na scestí. Utržil jsem i výhradu, že
snad nadržuji fašistické Říši, která si
zasloužila, oč si koledovala. Aby ne-
došlo k nedorozumění - můj otec 
v čas mobilizace ležel v bunkru na
německé hranici a přál si, aby dosta-
li povel, mohl nastartovat auto a
hranici překročit. Ostatně jeho pří-
tel, když nastala demobilizace, se
proto zastřelil a otec sám měl z ústu-
pu trauma. Jak tutéž dobu prožívali
křesťané v Německu? Nikoli uvědo-
mělí antifašisté, nýbrž většina ná-
roda?
Uvedeme několik příkladů. Ernst
Modersohn, jeden z představitelů
Evangelické aliance, oblíbený evan-
gelista a kazatel, se nedokázal orien-
tovat a lavíroval mezi Vyznávající
církví a prohitlerovskými „Němec-
kými křesťany". V jeho kruzích byl
Hitler zprvu nahlížen coby jakýsi
Attila, bič Boží. Mnozí Adolfa Hit-
lera neprohlédli; vždyť nepil, ne-
kouřil, dal lidem práci, šlo mu o po-
řádek, čistotu, zdraví, zajištění ro-
diny. A jeden kazatel mi vyprávěl,
jak za války byl nasazen v Říši a měl
štěstí; bydlel ve zbožné protestant-
ské rodině. Byli na něj moc hodní.
Cítil se tam jako doma. Později mu

řekli, že mu důvěřují, ať jim jen poví,
co si o Říši v jeho vlasti o všem mys-
líme. Popravdě odpověděl, a oni jej
rozhořčeně vyplísnili, že propadl ži-
dobolševické propagandě. Žádné
dozvuky to pro něj ale nemělo. Po-
slední ilustrace: biskup Jednoty bra-
trské Adolf Ulrich mi líčil, jak na
misijní, chrischonské škole, slyšel z
rozhlasu Hitlerův projev a také dia-
konku, která opakovaně a nadšeně
volala: „Hlas Boží!" Hned nato pře-
šel u Basileje francouzské hranice,
vstoupil do armády a prožil anabázi
ve spojeneckých armádách. Po ná-
vratu do vlasti se každý rok účastnil
v uniformě vzpomínkové tryzny
atentátníků na Reinharda Heyd-
richa.
Je třeba ocenit, jak zvláště němečtí
křesťané jsou si ve své většině vědo-
mi svého selhání. Konec války popi-
suje teolog Helmut Thielicke s las-
kavým nadhledem, i hrůzu, kterou
sám prožil, jak potřebnou katarzi.
Sloužil bohoslužbami i ve zničených
kostelech, sám v civilním prostředí
líčí dobývání domu, kde žil: „Bylo
slyšet křik znásilňovaných žen. Ra-
bovalo se i v našem domě, dva těžce
vyzbrojení chlapi. Zmohl jsem se na
jednu francouzskou větu, jíž měli
vojáci z Maroka porozumět: „Dovo-
luje vám to Alláh?" A oni kupodivu
zmizeli.“ Apoté když přehlíží zniče-
nou vlast, přijímá to jako důsledek a
cestu pokání, vnímá vše osvobodi-
vě, když po temné noci jeho národu
uprostřed zkázy vzchází světlo.
Co nemohou vyjádřit Němci, měli
bychom proklamovat my. Vinu
Spojenců na smetení centra historic-
kých Drážďan a vyvraždění jeho
obyvatelstva jako zločin, který se
neměl stát a nelze jej odčinit.
Podobně jako svržení druhé (!) ato-
mové bomby na japonské Nagasaki.

Pro Christnet 
a ET-KJ

Jan Kašper
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Pomsta není sladká, je nekřesťanská

Irena Sendlerowa (rozená Krzyżanowska, počeštěná Sendlerová; *15.
února 1910, Varšava, + 12. května 2008, Varšava) byla polská sociální
pracovnice a učitelka, jedna z vůdčích osobností polského protinacistic-
kého odboje. Byla zakladatelkou, vedoucí a poslední žijící členkou dět-
ského oddělení Rady pro pomoc Židům (Żegoty).
Za druhé světové války tato žena zorganizovala pod krycím jménem Jo-
lanta záchranu asi 2500 židovských dětí, z nichž řadu osobně vyvedla z
Varšavského ghetta. Byla zatčena a prošla mučírnami gestapa, aniž by
promluvila. Byla odsouzena k smrti, ale s pomocí Żegoty popravě unik-
la a dál pracovala v odboji...
V roce 1965 jí Jad Vašem udělil titul Spravedlivá mezi národy, komunistic-
ká vláda jí ale nepovolila výjezd do Izraele, kam byla zvána. Svůj strom v
Aleji spravedlivých tak mohla zasadit až v roce 1983. V roce 1991 obdrže-
la čestné občanství Izraele.
S nepřízní režimu se potýkala i za komunistického režimu v Polsku. V
roce 2003 obdržela Řád bílého orla.
Irena Sendlerowa zemřela 12. května 2008 v 8:40 h v nemocnici ve Var-
šavě po dlouhém boji se zápalem plic. Pohřbena byla 15. května. Místem
jejího odpočinku se stal Cmentarz Powązkowski, nejstarší a nejslavnější
hřbitov Varšavy.
Úplnější informace o Ireně Sendlerowe poskytuje Wikipedie:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Irena_Sendlerowa

Jindřich J. Kimler

Irena Sendlerová

Trojrozměrná podívaná (3 D), pod-
manivá hudba (sound-track), vypja-
tá akčnost!… – Tyhle žánrové výdo-
bytky hází rakouský režisér Michael
Haneke do koše. Jeho poslední film
Bílá stuha, situovaný do severoně-
mecké protestantské vesnice roku
1913, není dokonce ani barevný. A
černobílý obraz na plátně podmalo-
vává jen monotónní hlas vypravěče
(zdůrazňujícího mezery ve svých
znalostech)... Tím více je divák nu-
cen přemýšlet!

Dětský svět příkras zbavený
Dnešní média žel zpravidla se samo-
statným přemýšlením „konzumen-
tů" nepočítají. Nikoli bulvarizace, ale
infantilizace (zdětinšťování)! Tak zní
podle odborníků přesný název pro-
cesu, který média v současnosti pro-
dělávají (např. noviny mají stále více
obrázků). Filmová branže je na špici
obecného vývoje. Haneke však jde
proti proudu! Po stránce formální i
obsahové. Upozorněme v této sou-
vislosti na dva výrazné momenty z
jeho „německého dětského příběhu"
(jak zní mrazivě ironický podtitul
filmu).
Dveře. A nic. Žádná akce! (Podobně
sledovali diváci v Hanekeho filmu
Ukrytý snad celé čtyři minuty jakou-
si proluku.) Dveře se otevřou, sem a
tam projde hoch bledý jako stěna,

aby donesl rákosku. Pak zase jenom
zavřené dveře. Neměnný obraz je
po chvíli doplněn stupňovaným
zvukovým doprovodem. To v míst-
nosti za dveřmi právě dostávají dvě
z farářových dětí od otce výprask …
(Kontrolní otázka: Je ztrátou času
sledování statických záběrů u Hane-
keho, nebo spíše sledování akčních
scén jinde?)
„Kdo jen může dělat takovéhle
věci?" Tak se nad řetězcem záhad-
ných nehod, neštěstí, sadistických
útoků opakovaně táže kdekdo v obci
i na přilehlém velkostatku. Naposle-
dy, když je postižený Karli (neman-
želský synek místního lékaře) nale-
zen svázaný, ztýraný a s lakonickým
lístečkem o „navštěvování nepravo-
stí otců na synech do třetího i čtvrté-
ho pokolení": Kdo je schopen tako-
vých ukrutností? Odpověď má po
sérii náznaků doříci sám divák: Tak-
hle kruté dokážou být pouze děti.
(Děti, které doma denně nahlížejí
pod fasádu, pod společenské deko-
rum sloupů sboru i obce, až k „ne-
pravostem otců".) Jak si povšimne
učitel, u „nehody" se pokaždé nacho-
mýtne skupinka konfirmandů vede-
ná farářovou dcerou...

Sporný ideál čistoty
Ideál čistoty, v jehož jménu jsou děti
ujařmovány (a který evidentně tytéž

děti konspirativně a „bez sametu"
prosazují dále), symbolizuje ve fil-
mu bílá stuha. Ta je, vyjádřeno ter-
minologií české reformace, „nález-
kem lidským", pod jehož znakem
moralizující katecheze volně přechá-
zí v celospolečenský horor… Bílá
stuha zastupuje „dětinské věci", jež
zavrhuje už apoštol Pavel (srov. 1 K
13,11; Haneke se tedy ve svém proti-
infantilním tažení nachází v té nej-
lepší společnosti). Bílá znamená fak-
ticky černou. (Kontrolní otázka: Ne-
jeví se na pozadí tohoto černobílého
snímku jako schematicky černobílá
spíše většina filmů barevných?)
„Dětský příběh" rakouského režisé-
ra, který měl (jak praví vypravěč
úvodem) ve výročním devítkovém
roce „osvětlit mnohé z toho, co se v
Německu odehrálo později", obdr-
žel cenu Evropské filmové akade-
mie za rok 2009 v kategoriích nejlep-
ší film, nejlepší scénář a nejlepší
režie. Vyzdvihnout je dle mého ná-
zoru třeba ještě výkon herce v roli
nedůtklivého faráře, bezděčného to
„producenta" jakobínských konfir-
mandů. Dodnes dalekosáhle určující
„přelom v protestantské teologii"
nastal až po době, v níž se film ode-
hrává. A jediný kazatel z celé Čes-
kobratrské církve evangelické, který,
co vím, v posledním půlstoletí se
symbolikou bílé stuhy operoval, ze-

Nepravosti otců, konfirmandi bez sametu
(Nejlepší evropský film roku 2009: výhost zdětinšťování)

Cestovalo nás dvanáct a většinu tvo-
řili členové ČCE Západočeského seni-
orátu. Po příletu do Tel-Avivu jsme
měli krásné ubytování čtyři dny v
Jeruzalémě a šest dní v Haifě. Na
všechna místa nás vozil a odborným i
biblickým výkladem doprovázel pan
Fredi Winkler a v dalších dnech jeho
syn Ariel Winkler.
Máme nezapomenutelné zážitky z ná-
vštěv pamětihodností s doprovodným
čtením vhodných textů z Bible i s
úvahami o dějinách a současnosti
Izraele. V Jeruzalémě jsme byli např.
na Olivové hoře, v kapli Dominus fle-
vit (Pán zaplakal), v Kostele všech
národů v zahradách getsemanských,
kde jsme obdivovali olivovníky. Byli

jsme na hoře Sion, na Chrámové hoře,
v chrámu Božího hrobu. Měli jsme
chvíli zamyšlení u Zdi nářků. Prošli
jsme cestou Via Dolorosa. Jedno dopo-
ledne jsme věnovali prohlídce památ-
níku holocaustu Yad Vashem.
Velkým dojmem na nás zapůsobila
další památná místa, například Kum-
rán, kde byly nalezeny Svitky od
Mrtvého moře, nejpozoruhodnější
pevnost Masada, kterou dal postavit
král Herodes, archeologická paměti-
hodnost Caesarea, obdivuhodné moza-
iky ve vykopávkách v Zippori, zříce-
niny římského města Beit Shean.
Pěkná byla plavba po Genezaretském
jezeru, návštěva Kafarnaum, výlet na
horu Blahoslavenství, návštěva arab-
ského města Akko. Cestovali jsme k
vodopádům Banias. Projížděli jsme
Golanskými výšinami, měli jsme vý-
hled na hranici se Syrií. Navštívili
jsme nejvyšší bod pohoří Gilboa.
Během pobytu jsme se osvěžili koupá-
ním v Mrtvém moři a také v moři
Středozemním. Všude jsme obdivova-
li flóru Izraele, např. stromořadí euka-
lyptovníků, olivovníky, palmy, četné

mřel před lety bezdětný. Přesto
jsem se při odchodu z kina nemohl
zbavit dojmu, že onoho fotrovské-
ho tyrana v taláru dávno důvěrně
znám ... (Poslední kontrolní otázka:
Nenabrala mezi církevníky jak
německá „Wende/změna", tak naše
„sametovka" namnoze hlavně ráz
dětinského „očišťování"?)

František Schilla

Vzpomínka na poznávací zájezd
do Izraele 13.-23.9.2009
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„Navýsost lidský Bůh – Deus huma-
nissimus." Jako refrén se vrací tento
motiv v rozhovorech s vlámským
římskokatolickým (dominikán-
ským) teologem Edwardem Schille-
beeckxem (12.11.1914 – 23.12.2009).

Tradice v tradici
Výrazným rysem rozhovorů, jež na
sklonku teologova života pořídil
Francesco Strazzari (a jež vyšly kniž-
ně pod názvem Nepřestávám věřit v
živého Boha), je až překvapivá for-
mulační svěžest. Dominikánský
mnich mimo jiné zdůrazňuje, že
stvoření je rovněž pro samotného
Stvořitele „rizikem, dobrodružst-
vím, sledem radosti i bolesti, utrpení
a zklamání" (s. 47). Bůh se nestáhl
zpět, ale „šel do rizika". Jeho lidskost
je totiž „ještě hlubší než lidskost člo-
věka, ... jako Bůh je humánnější než
člověk sám" (s. 51). Bůh a nábožen-
ství podle Schillebeeckxe „nespadají
vjedno" (s. 57), takže zabsolutizová-
ní vlastní tradice a fanatismus se
nutně obracejí proti lidem. Podobně
se bez živé víry, naděje a lásky obra-
cí proti lidem i zabsolutizovaná
etika: „Etika … bez vztahu k Bohu
může být nemilosrdná." (s. 64) To
platí jak pro etiku osobní, tak pro
etiku v oblasti politické. (Něco z to-
hoto rozpoznání můžeme vystopo-
vat v pozadí polistopadového rozča-
rování z „pravdoláskovnosti" u čes-
ké veřejnosti; Schillebeeckx sám zde
nepochybně reflektuje zkušenosti z
mnohaletého „souputnictví" s nej-
rozmanitějšími aktivisty a aktivist-
kami.)
Podobně jako Luther razil pojetí „ká-
nonu v kánonu", prosazuje vlámský
teolog (shrnuji vlastními slovy) „tra-
dici v tradici" – na desítkách stran
např. z dominikánských, potažmo
biblických pozic polemizuje s popu-
larizovaným tomismem připome-
nutím toho, co důrazy Tomáše Ak-
vinského původně znamenaly. Vy-
zdvihuje pluralitu novozákonních
christologií: „Církve Východu a Zá-
padu tuto pluralitu Písma KANO-
NIZOVALY…Nepochopili bychom
to specifické na Ježíši, kdybychom

pustili ze zřetele nebo zapřeli tuto
pluralitu VYZNÁNÍ o Ježíši z Naza-
reta..." (s. 23, obojí zvýrazněno Schil-
lebeeckxem).
Svou životní moudrost shrnuje
Schillebeeckx takto: „Po dlouhé a
pracné badatelské činnosti bych
chtěl ve svém věku pokorně říci, že
Boží dobrota má poslední slovo nad
naším životem, který je ve skuteč-
nosti směsí smyslu a nesmyslu,
zdaru a nezdaru, zoufalství i nadě-
je." (s. 18)

Nalevo od „levicového radikála"
Spolu s Karlem Rahnerem, Hansem
Ursem von Balthasarem a Hansem
Küngem patří Edward Schille-
beeckx ke čtyřem nejvýznamnějším
římskokatolickým teologům 20. sto-
letí. Podle prof. Davida Browna (zre-
kapitulovavšího dominikánovo dílo
v anglikánském týdeníku The
Church Times koncem ledna) byl ze
všech čtyř nejradikálnějším myslite-
lem právě Schillebeeckx, který navíc
jako jeden z mála teologů moderní
doby vůbec usiloval opravdu o to,
aby byl stejně kompetentní v oblasti
biblistiky i systematické teologie
(dogmatiky). Sehrál význačnou roli
během 2. vatikánského koncilu a při
koncipování tzv. holandského kate-
chismu. Byl spoluzakladatelem a
vůdčí postavou čtvrtletníku Conci-
lium (navazujícího na koncil). Jako
první a doposud jediný teolog obdr-
žel roku 1982 Erasmovu cenu za vý-

znamný příspěvek k evropské kul-
tuře. (Roku 1986 obdržel tutéž cenu
Václav Havel, roku 2001 Adam
Michnik.) Většina nekrologů ve svě-
tových denících uvádí, že svého
času vedl v Paříži řadu obsáhlých
rozhovorů se spisovatelem Alber-
tem Camusem.
Celkem třikrát byl Schillebeeckx
potahován vatikánskou Kongregací
pro nauku víry (šetření byla zaháje-
na r. 1968, 1979 a 1984), která posléze
opakovaně shledala, že některé
body z jeho spisů „jsou sice v rozpo-
ru s oficiálním učením katolické
církve, leč nejsou v rozporu s vírou"
(nález zveřejněný po třetím řízení v
Osservatore Romano cituje Straz-
zari).
Při přednáškách z praktické teologie
na Komenského evangelické boho-
slovecké fakultě (KEBF) ve druhé
polovině sedmdesátých let na Schil-
lebeeckxe odkazoval prof. Josef
Smolík, zatímco prof. Luděk Brož
(systematik) reflektoval v té době při
přednáškách práce Y.Congara (mezi
jehož žáky Schillebeeckx patřil).
Jak to vypadá s recepcí Schille-
beeckxe v ČR dnes? Z teologova
rozsáhlého díla zatím vyšly česky
dvě knihy (To čiňte na mou památ-
ku a Lidé jako Boží příběh) a několik
článků. Prorockým se tak jeví po-
zoufání prof. Luďka Brože z tuzem-
ských polemik roku 1991: „Veškerá
bída naší situace spočívá v tom, že z
české perspektivy se konzervativní
polský katolík Karol Wojtyla jeví
jako levicový radikál." Edward
Schillebeeckx coby celoživotní svě-
dek „navýsost lidského Boha" stojí, ó
hrůzo, nalevo od „levicového radi-
kála" Jana Pavla II.!

František Schilla

Odkazy:
Schillebeeckx, Edward: Ich höre
nicht auf, an den lebendigen Gott zu
glauben. Gespräche mit Francesco
Strazzari. Echter Verlag 2006
Brown, David: Legacy of a Dutch
Catholic Radical, The Church Times
22.1.2010, s. 26

SHÁNÍM NEPOTŘEBNÉ funkční har-
monium. Děkuji za kontakt, tel.
728 950 055. 

Č. 4
STARŠOVSTVO ZÁPADNÍHO SBORU
ČCE V PLZNI HLEDÁ DUCHOVNÍHO,
který by od 1. 9. 2010 pečoval spolu
se staršovstvem o život finančně
stabilního sboru. K dispozici je zre-
konstruovaný farní byt 4 + 1, vý-
borné spojení MHD do centra
města i do přírody. 
Informace podají: 
kurátorka Pechová tel. 377375115,
Š. Pumr mob. 731920831, 
e-mail plzen-zapad@evangnet.cz
http//plzen-zapad.evangnet.cz/

Č. 5
PRODÁM OBYVATELNÝ patrový pod-
sklepený dům 5 + 1, ÚT, 2x přísl.,
dílna, kotelna, zahrada, v okr.
Pelhřimov. Cena dohodou, tel. 732
589 222. 

Č. 6

Svědek navýsost lidského Boha Inzerce Bohoslužby
SENIORÁT VÝCHODOMORAVSKÝ

Českobratrská církev evangelická

HODONÍN, Ne 9.00
Husova 6, f Jindřich Slabý

HOŠŤÁLKOVÁ U VSETÍNA,  Ne 10.00
Hošťálková u Vsetína č. 23, f Petr
Maláč

HRUBÁ VRBKA A
VELKÁ NAD VELIČKOU, 
Velká nad Vel. Ne 8.30 
Hrubá Vrbka 117, Ne 10.00 
f Mojmír Blažek

HUSLENKY, Ne 10.00
Huslenky 439, f Jiří Palán

JABLŮNKA, Ne 9.00
Jablůnka č.45, j Martin Tomešek, adm.
Daniel Heller, k Dušan Tajzler

JASENNÁ, Ne 8.45
Jasenná č.108, 763 12 Vizovice
f Radmila Včelná

JAVORNÍK NAD VELIČKOU, Ne 10.00
Javorník nad Veličkou č.111, 696 74
Velká nad Veličkou, f Josef Hurta

KATEŘINICE, Ne 9.00
Kateřinice č.226 , 756 21 Ratiboř,
f Pavel Šebesta

KROMĚŘÍŽ, Ne 9.00
Riegrovo nám. 147/37, f Ivan Ryšavý

KYJOV, Ne 9.30
Dobrovského 511, f Dan Petříček

LESKOVEC, Ne 9.00
Leskovec č.156, 756 11 Valašská Po-
lanka, f Libor Špaček

LIPTÁL, Ne 10.00
Liptál č. 8, f Jan Hudec

POZDĚCHOV, Ne 8.45
Pozděchov č.121, 756 11 Valašská Po-
lanka, f Vlastimil Kovář

PRUSINOVICE, Ne 10.00
Přerovská 174, f Leoš Mach

PRŽNO, Ne 10.00
Pržno č.32, 756 23 Jablůnka n. Bečvou,
f Jaroslav Voda

RATIBOŘ U VSETÍNA, Ne 9.30
Ratiboř u Vsetína č.221, adm. Pavel
Šebesta

RUSAVA, Ne 8.30
Rusava č.28, f Ludvík Svoboda

RŮŽĎKA, Ne 10.00
Růžďka č.138, f Martin Fér

STŘÍTEŽ NAD BEČVOU, Ne 9.30
Střítež nad Bečvou č.120, f Vladimír
Kopecký

UHERSKÉ HRADIŠTĚ, Ne 10.00
Jana Blahoslava 419, adm. Petr Pivoňka

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, Ne 9.30
Blahoslavova 430/3, f Daniel Heller

VELKÁ LHOTA, Ne 9.30
Velká Lhota č. 30, 757 01 Valašské
Meziříčí, f Jan Krupa

VIZOVICE, Ne 8.45
Palackého nám. 364,  f Jiří Malý

VSETÍN (DOLNÍ SBOR), Ne 9.30
Palackého 153,  f Bronislav Czudek

VSETÍN (HORNÍ SBOR), Ne 9.30
Palackého 156, f Jiřina Kovářová, j
Pavel Čmelík

ZÁDVEŘICE – RAKOVÁ, Ne 8.45
Zádveřice č.139, 763 12 Vizovice,
f Miloš Vavrečka

ZLÍN, Ne 9.30
Slovenská 3063, f Petr Pivoňka

Bratrská jednota baptistů

KROMĚŘÍŽ, Ne 9.00
Moravcova 430/16, k Alois Klepáček

VSETÍN, Ne 9.30
Rokytnice 273, správce Petr Mrázek

ZLÍN, Ne 9.30
Hluboká 1343/27, k Marek Titěra

UHERSKÉ HRADIŠTĚ, Ne 14.00
Blahoslavova 419, k Pavel Novosad

Pozvánky

V posledních letech vyvstává před
řadou evropských zemí nebývalá
otázka: máme zde mlčky přijímat
zvyklosti přistěhovalců? Příliv mus-
limských přistěhovalců s sebou
nečekaně přináší nová překvapení.
Přinesli s sebou nejen šátky a burky,
ale třeba i soudy práva šaría. Evropa
se po staletích naučila toleranci a ta
dnes patří mezi její pevně zakotvené
hodnoty. Jak daleko má naše toleran-
ce jít vstříc – dokonce i cizí netole-
ranci? Máme být až tak vstřícní, že
se budeme zříkat vlastních tradic –
abychom měli argument pro omezo-
vání cizích tradic zde? 
To jsou vážné otázky. Zabývá se jimi
Hynek Fajmon v letošním 4. čísle ET
KJ v článku pod názvem „Zakazo-
vat kříže ve školách …" Jeho rozho-
řčení se dá chápat, možná i sdílet.
Avšak jeho přístup k problému ne.
Autorovi připadá, že ti, kdo zastáva-
jí vstřícnost vůči přistěhovalcům,
jsou přezíraví až nespravedliví vůči
vlastním tradicím. A zastánce tako-
vých excesů umí také pojmenovat.

Podle něho jsou to „levičáčtí intelek-
tuálové", nebo „levicoví sekularisté"
nebo i „levicoví multikulturalisté". Ti
prý zuří po švýcarském referendu,
jež odmítlo další minarety, ba do-
konce náš autor ví, že „oni bojují o
to, aby zničili a zatemnili veškeré
ideové základy své vlastní civiliza-
ce". Projevují „absolutní pokrytectví
a drzost". Ale je to opravdu tak? Je to
tak jednoduché? Což se dají citlivé
otázky řešit boxerskou pěstí? Proč
tolik hněvu? Když nepřítele zahrne-
te pod souhrnné, jakkoliv nepřesné,

jméno, snadno se proti němu válčí
silnými slovy. To je však levná argu-
mentace. Ano, je to nesnadný pro-
blém. Ale nevyhneme se mu, ani jej
nevyřešíme, když budeme jednodu-
še spílat těm, kdo vidí věci jinak než
my. A je na našich generacích, aby si
lámaly hlavu s těmito i ostatními
novými otázkami. Nemůžeme se ve
všem spolehnout na tradice otců.
Můžeme se však opírat o jejich trpě-
livost a radostnou vytrvalost (např.
podle Kol 1,11). 

Blahoslav Hájek
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Silná slova 
či trpělivost a radostná vytrvalost?

O PSYCHOLOGII A ETICE MILOSTNÉ-
HO A RODINNÉHO ŽIVOTA bude v
sobotu 20. března od 15 hodin ve
sborovém domě ČCE na nám. B.
Hrozného v Lysé n. L. přednášet
prof. UK PhDr. Pavel Říčan. 
Srdečně zveme.

KJ v Lysé n.L.
* * *

V sobotu dne 27. března 2010 pořá-
dá Presbyteriánský sbor Immanuel
Praha o.s. SEMINÁŘ O PASTORACI.
Přednáší Dan Drápal.
Seminář se koná v prostorách ETS
v Praze 9 – Horních Počernicích.
Začátek v 9.30, předpokládaný ko-
nec v 16 hodin.
Vstupné 80 Kč
Pro zájemce zajistíme oběd v do-
mově Bethesda/naproti ETS/
Přihlášky a bližší informace Michal
Nosáľ, nosal.michal@centrum.cz

* * *
„SNAHA O VŠESTRANNOU PŘESTAVBU
SPOLEČNOSTI V ČECHÁCH VE 2. PO-
LOVINĚ XVI. STOLETÍ" – tak zní ná-
zev přednášky, kterou prosloví
doc. PhDr. Eva Melmuková na 31.
semináři historické společnosti
VERITAS. Přednáška se bude týkat
důsledků tridentského koncilu u
nás jako příkladu cílevědomé cesty
menšiny za získáním moci. 
Seminář se bude konat v Pardu-
bicích v sobotu dne 27.března 2010
v 10 hodin, a to v sálku na faře ČCE
v Sladkovského ulici č.638. Všichni
zájemci jsou srdečně zváni. 
Od nádraží jedou k ul. Sladkov-
ského trolejbusy č. 2 a 13 do stani-
ce Třída Míru (3.zastávka). Fara je
šestý dům za evangelickým koste-
lem.

(K odkazu předního římskokatolického teologa)

květiny i nádherné zahrady Svatyně
Baha’i v Haifě. Večery jsme prožívali
při úvahách nad Biblí, zpěvem, při
různých besedách a hodnoceními pro-
žitků dní.
Poděkování patří vedoucímu zájezdu
bratru MUDr. Mikuláši Zoubkovi za

pečlivou přípravu, za odborné i teolo-
gické doprovázení, za překládání
všech sdělení p. Winklerů. S jeho blíz-
kými a se všemi členy zájezdu jsme
měli krásné společenství a já pevnou
oporu na všech výletech.

Libuše Šimonová

Vzpomínka na poznávací zájezd
do Izraele 13.9.-23.9.2009
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