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ŽD 5,7 - 9

Utrpení je v každém lidském živo-
tě. Je-li jej málo, sláva. Je-li jej příliš,
běda. To vede k zahořklosti, ukřiv-
děnosti, k otupělosti. U Ježíše vede
k poslušnosti, kterou epištola Ži-
dům zmiňuje jako poslední, snad
až klíčový krok k dokonalosti. Jež
není soukromým triumfem Ježíšo-
vým, nýbrž zdrojem věčné spásy
pro všechny, kdo jej poslouchají.
Kristova poslušnost nebeského
Otce, zrozená v zápasech s nečistý-
mi duchy, lidskou převráceností,
zohavujícími nemocemi i úděly, v
slzách a modlitbách v Getsemane,
jakož i v paschálním martyriu, stala
se pramenem vykoupení. Fakto-
rem, který skrze slavný Boží div,
Ježíšovo zmrtvýchvstání, uzdravu-
je neduživé, infikované, vykloube-
né životy těch, kdo se pokoušejí
následovat jej a poslouchat. Jenže

jak tuze se to nedaří. Jak mnoho je
poklesků, omylů, pádů, jimiž mnoh-
dy si působíme, na sebe přivolává-
me, utrpení. Ach, jak v něm neuto-
nout jako v kalné tůni! Leda po-
slušně následovat poslušného. Žel
to není snadné. Ba, snazší bývá v
bolestech a nesnázích zatrpknout,
cestu za Kristem zatarasit sebelítos-
tí. Avšak neokázalá trpělivost Páně,
jeho: ne jak já chci, ale jak ty chceš,
resp. Otče, do tvých rukou odevz-
dávám svého ducha, trpělivost kul-
minující ve Vzkříšení, může nám
být potěšením, vzpruhou, úběžní-
kem naděje. Motivací k poslušnosti
Kristu. K neokázalé trpělivosti. K
víře, která utrpení nevítá, ale ani
mu nepodléhá.

Miloš Lapáček,
jáhen ČCE, 

Borová u Poličky

Evangelický
týdeník
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Poselství k neděli Judica

(Ř 6,23)
Maturovali jsme už téměř před
šedesáti lety a když se sejdeme, sko-
ro všichni mají nějaký zdravotní
defekt. „Nikomu se ale nechce
umřít," – prohlásil kamarád, „každý
se drží života zuby nehty,"
Pro mnoho lidí už pouhá řeč o
smrti je nepříjemná, tím spíše její
blízkost. Pud sebezáchovy a pavor
mortis (strach ze smrti) jsou oprav-
du silné. Umřít se nechtělo králi
Chizkijášovi (2 Kr 20), smrt lekala i
žalmistu (18,5; 116,3). Pro věřícího
člověka může být smrt znepokojivá
navíc i proto, že ji chápe jako spra-
vedlivou odplatu za to, že žije jako
hříšník – a to rozhodně není příjem-
né pomyšlení.
Snad je však možno chápat smrt i
jinak – jako Boží stvořitelský řád.
Slovům „Prach jsi a v prach se obrá-
tíš"(Gn 3,16) není přece nutno rozu-
mět jako vyústění jakéhosi prokletí.
Bůh lidem prostě vyměřil na zemi
jen určitou dávku let. „Počet našich
let je sedmdesát roků, jsme-li při
síle, pak osmdesát," a jde hlavně o
to, tato léta správně využít: „Nauč
nás počítat naše dny, ať získáme
moudrost srdce!" (Ž 90,10 a 12)
Umíráme ne proto, že nás Bůh chce
skosit absolutním trestem, ale aby-
chom podle jeho vůle a stvořitelské-
ho řádu udělali místo dalším gene-
racím. Kdybychom neumírali, do-
padalo by to na světě jako v Erbe-
nově pohádce „Dobře tak, že je
smrt na světě". Kdyby lidé neumí-
rali, v kratičké době by byla na
světě neřešitelná tlačenice, protože
osidlování jiných planet je opravdu
jen směšný fantastický projekt.
Problémem, s nímž se někdy těž-
ce smiřujeme, jsou smrt „tragická"
(smrt Jobových dětí), smrt „předčas-

ná" (nevyléčitelné nemoci), smrt
„násilná" (ve válkách) apod. Smrt si
ovšem v určitých životních situacích
může člověk i přát. Vzpomeňme na
životní boj zemdleného Eliáše (1 Kr
19,4) nebo na apoštola Pavla, který
chtěl žít jen kvůli druhým (Fp 1,21-
23). Myšlenka, že smrtí blízkého člo-
věka nebo svou vlastní smrtí bude-
me se svými drahými navzájem od-
loučeni, je skutečně smutná.
Věřící člověk jistě vděčně přijímá
výdobytky vědy, které umožňují
prožívat snadněji stáří nebo zmír-
ňují bolesti umírání. Ale nepanika-
ří nad přirozeným během života
jako ateista, pro něhož neexistuje
nic než tato pozemská přítomnost.
Ani se neděsí, že ho za jeho hříchy
čeká peklo, jak o tom barvitě kázal
páter Antonín Koniáš. Nebo je to
snad tak, že si nás osedlala smrt a
popohání nás hříchem jako ostru-
hou (řec. kentron = ostruha,
bodec, osten) (1 K 16,56), abychom

nakonec padli do propasti zmaru?
Už ve Starém zákoně se píše o tom,
že si Pán Bůh nepřeje, aby lidé kvůli
svým hříchům umírali (Dt 32,40; Iz
55,7; Ez 33,11; Jl 2,12n). A Ježíš, jak si
vzpomeneme, se zastal hříšnice,
která podle mojžíšovských zákonů
zasluhovala smrt. (J 8) Ježíš se také
postavil proti domněnce, že tragická
smrt pod troskami budovy byla tres-
tem za hříchy. (L 13,4) My bychom
sice opravdu zasluhovali, aby
„mzdou za hřích" byla jako konečné
slovo smrt, ale „darem jeho milosti je
život věčný v Kristu Ježíši, našem
Pánu". Věříme, že až uvolníme po-
dle Božího moudrého úradku své
místo na zemi dalším jeho dětem,
„bude naše identita nějakým způso-
bem zachována" (Viktor Hájek) a
budeme u něho. Tím je i ulomen
osten smrti (1 K 15,57), v níž tak
ochotně vidíme posledního nepříte-
le (1 K 15,26). 

D. H.

Určitě se vám to už také stalo.Kritizujete dnešní poměry a váš partner
v diskusi opáčí: "Doufám, že uznáš, že je to dnes lepší než za vlády
jedné strany!" Je to tedy dnes lepší než tehdy? Dobrá otázka, jenom-
že záleží na tom, koho se ptáte. Co je pro jednoho lepší, může být pro
druhého horší. Pro někoho znamenalo konec světa, že nemohl cesto-
vat k protinožcům, jinému stačilo, že se jel koupat na Máchovo jeze-
ro nebo do Bulharska. Dnes nemá třeba práci a nemůže pomýšlet ani
na to Bulharsko. 
Takových příkladů bychom našli více, každý může posloužit něja-
kým možná i trefnějším. Ale tak tomu bylo vždycky. Cožpak nebyli
(dodnes nevymřeli) tací, co s nostalgií pošilhávali po "starém dobrém"
Rakousko-Uhersku a jen ta jím započatá první světová válka jim kazi-
la náladu? Za císaře Josefa II. viděli situaci jinak evangelíci přeživší
protireformaci a opět jinak členové mnišských řádů, císařským edik-
tem zrušených. A čtenář Bible si vzpomene na ty Izraelce, kteří po
vyvedení z Egypta reptali proti Mojžíšovi a Áronovi, když na poušti
hynuli hladem a žízní (viz Exodus 15. kapitola). Dovedu si dobře
představit svár těch, jimž se stýskalo po dostatku vody a jídla v
Egyptě, kdy byli sice sedřeni těžkou prací, ale jinak bez starostí, s
těmi svobodomyslnými, oceňujícími spíše tu volnost bez okovů a
biřiců, byť by to bylo třeba i na poušti.
Nemá prostě valný smysl přít se, zda je lepší dnešek než včerejšek
nebo naopak, pokud se toho věčného srovnávání nepoužívá jako
argumentu v politickém boji. Křesťan si takovouto otázku neklade,
alespoň ne v první řadě. Jde mu totiž o to, že každé poměry jsou mu
příležitostí, aby se osvědčil před Bohem, a z těch poměrů neutíká do
lepších. Hlavně chce z úst svého Pána a Mistra slyšet: "To dobře, slu-
žebníče dobrý a věrný, nad málem byl jsi věrný, nad mnohem tebe
ustanovím." Že je to někdy snazší a někdy těžší, není rohodující.
Ostatně, není obtížnější zhostit se svého vyznavačského úkolu v
dobách hojnosti a svobody než v dobách útisku? Leccos by tomu
koneckonců nasvědčovalo.

Jaroslav Kraus

Jak se to vezme

Je smrt opravdu odplatou za hřích?

ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

Margot Kaessmannová, první že-
na-biskupka a nedávno uvedená
předsedkyně Rady Evangelické círk-
ve v Německu, odstoupila z obou
funkcí a vrátila se na sbor. Byla nej-
vyšší představitelkou 25 milionů
německých evangelíků a církev v ní
skládala pro její pokrokovost veliké
naděje. Byla bojovná morální ka-
zatelka, kritizovala německé vojen-
ské angažmá v zahraničí a kladla
veliký důraz na sociální spravedl-
nost. 
Kaessmannová projela pod vlivem

alkoholu křižovatku na červenou a
čekají ji příslušné civilní tresty.
Nad odstoupením projevily lítost i
mnohé významné osobnosti včetně
kancléřky Merkelové. Ve zdůvod-
nění svého kroku v televizním pro-
hlášení však paní Kaessmannová
uvedla, že setrvání ve funkci by
ztrácelo smysl, protože by neměla
potřebnou svobodu vyjadřovat své
postoje, když by byla sama kriticky
napadnutelná jako osoba. 
(podle www.denikreferendum.cz

ih

AKTUALITA

Margot Kaessmannová
odstoupila

Vyobrazení Jana Husa v Jenském kodexu - viz str. 2
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NÁRODNÍ MUZEUM VYDALO FAKSIMILE JENSKÉHO KODEXU
Kardinál Miloslav Vlk převzal patronát nad slavnostním uvedením fak-
simile Jenského kodexu v Pantheonu Národního muzea. Akce proběhla
ve středu 17. února jako zásadní součást třídenní konference, konané
pod názvem „Umění reformace v českých zemích (1380-1620)" v praž-
ské Akademii věd ČR ve dnech 17.-19. února 2010. 
Pokud by se někdo podivoval, že záštity v podstatě protikatolického
díla se ujal právě kardinál Vlk, vysvětlení je jednoduché a podniku do-
dává zajímavý smysl a rozměr. Miloslav Vlk je autorem předmluvy k
vydání faksimile díla (vydaného v nakladatelství Gallery jako dvou-
svazkový komplet faksimile s komentářem), ale především, koncem
padesátých let při absolvování oboru archeologie na Filosofické fakultě
University Karlovy psal diplomovou práci právě o tomto rukopisu a
svým výzkumem přispěl k správnému chronologickému zařazení stře-
dověké památky.
Proto může otec kardinál fundovaně zodpovědět i dnešní otázk, týkají-
cí se pamětihodnosti Jenského kodexu: Čím je právě Jenský kodex uni-
kátní? „Je výjimečný nejen svými osudy, které jako kniha měl, ale pře-
devším je to soubor obrazů, které zřejmě v době husitské byly veřejným
dobovým propagačním materiálem a komunikačním prostředkem hu-
sitských názorů." Zmíněné obrazy patří zřejmě vůbec k nejznámějším
tuzemským iluminacím (jedno téma se dostalo i na platidlo socialistic-
kého Československa).
Připomeňme, že originál česky a latinsky psaného Jenského kodexu, pozd-
ně středověkého rukopisu, vzniklého v letech 1490–1510 na základě star-
ších předloh pocházejících ještě z doby Husovy, a obsahem zaměřeného
proti církevní hierarchii, koncem padesátých let minulého století do sbí-
rek Knihovny Národního muzea věnoval prezident tehdejší Němec-ké
demokratické republiky, Wilhelm Pieck.
Zapříčinila popularitu díla tematika, která byla dobově a ideologicky
vhodná? Ptáme se znovu kardinála Vlka: „Nádherných iluminovaných
rukopisů a kodexů máme mnoho. Nemyslím si, že tento iluminovaný
kodex je nejvzácnější po stránce umělecké, ale jeho zajímavost tvoří
právě dobové umělecké ztvárnění ideových duchovních proudů té do-
by a jejich použití k ideovým střetům."
Do českého prostoru se ale kodex, původně uložený v Univerzitní kni-
hovně v Jeně, „dostal" už dříve. Studoval ho totiž mimo jiné i Johann
Wolfgang von Goethe, který nechal pro potřeby českých vědců pořídit
kreslenou kopii díla. Ta je dodnes uchována rovněž v Knihovně Národ-
ního muzea.
Od poloviny dvacátého století, kdy se rukopis Jenského kodexu do
Národního muzea dostal, bylo plánováno jeho faksimilování. To se tedy
konečně nyní podařilo. Komentářové statě napsali přední odborníci na
období husitství a na středověkou historii, například František Šmahel
či Ivan Hlaváček. Prof. Šmahel rovněž pronesl úvodní slovo ke zmíně-
né konferenci. Další příspěvky přednesli např. Ondřej Faktor („Reflexe
předreformačního klimatu v nástěnném malířství přelomu 14. a 15. sto-
letí"); Ondřej Jakubec („Sakrální architektura nekatolických vyznání v
českých zemích 16. a počátku 17. století"); Jan Royt („Voda trestající a
voda omilostňující"). Závěrečnou slavnostní přednášku proslovila
Milena Bartlová („Obraz a reformace: umění, komunikace, vizuální kul-
tura").

Zpracovala: Zuzana Dvořáková
Ekumenická rada církví

Kurátor jednoho sboru ve Východo-
moravském seniorátu řekl: „Evan-
gelické církvi má jít o morálku a tu také
má kázat." Ne zcela jsem souhlasil.
Nejde mně o distanci od úctyhodné
osoby páně kurátora, ale o to odejít
pryč od špatných pojetí. V jednom
má ten bratr pravdu: morálka je cír-
kevní pojem (bratr kurátor jej použil
ve správné souvislosti), mravnost je
pojem světský. Pozastavil jsem se
nad výše uvedenou větou. Jaký
smysl má fakt, že existuje křesťanská
církev (obecná)? Opravdu jde jenom
o morálku? Podle epištoly sv. Jakuba
„je víra, která není spojena se skutky,
mrtvá" (Jk 2,17 ČEP). To Luthera,
kte-rý naddimenzoval (zcela správ-
ně) pojetí milosti a víry, pobuřovalo.
Nazval Jakubův list slaměnou epišto-
lou. Nicméně dr. M. Luther se v po-
koře neodvážil tuto epištolu vypus-
tit z novozákonního kánonu. Její
platnost trvá dodnes i pro mě. 
Evangelické církvi jde v první řadě o
milost skrze Krista v návaznosti na
velkého reformátora. Ona zlepšená
morálka, po které milý bratr volá, je
až odpovědí na dobro, které člověk
(z milosti!) od Boha může přijmout.
Evangelická církev, pokud dbá na
tyto věci podstatné podle bratrské teo-
logie, kterými jsou ze strany Boží
omilostnění (nic než milost!) a ze stra-
ny lidské víra, láska a naděje, tři věci,
které jsou odpovědí na dobrotu ne-
beského Otce, našla svůj skutečný
důvod k životu na Zemi. Potom ona
„evangelická církev" nedá průchod
poučování, ano moralizování, protože
zlepšená morálka je opravdu sekun-
dární (druhořadá) záležitost, je to
naše odpověď Bohu. A tu svým
životem máme každý z církve zod-
povědět. Miroslav Heryán nás na
někdejší Biblické a misijní škole učil:
„Pán Bůh zde na zemi chce mít svůj vi-
ditelný předvoj Nebeského království".
Církev má v první řadě sloužit tak,
jak slouží Velekněz Kristus tomuto
světu. Je namístě liturgie (když řec.
slovo leiturgein znamená „sloužit").
Tím se vyznačuje církev, že uctívá
Boha a vzdává mu díky za všechno,
co od něho má. Rozhodně církev

nemá být pojímána jako útočiště pro
ty, kteří chtějí nějakým způsobem
unikat z tohoto nepříliš vlídného
světa. O tom psal anglikánský bis-
kup z Woolwich, John A. T. Robin-
son, v knize Čestně o Bohu v 60. le-
tech, že jsou lidé, kteří unikají před
tímto světem k eucharistii (ke sv.
večeři Páně). (Vřelý dík vydavatel-
ství Kalich za tuto rozšířenou reedici
z r. 2006!). Robinsonova kniha podá-
vá slušnou porci učení P. Tillicha a D.
Bonhoeffera. Druhý zmíněný, Bon-
hoeffer, víc než kdokoliv jiný vzal na
sebe onu tíhu morální odpovědnos-
ti, když jako vyznávající křesťan při-
jal z křesťanské teorie a liturgické
praxe(!), z Božího slova milost – roz-
lišení dobra a zla - a rozhodl se k
činu, který jej potom stál život. Mně
samému potom stojí za to být v té
slavné a ctnostné evangelické tradi-
ci, která na sebe bere všednodenní
odpovědnost za tento svět. A zcela
se vzdává církevního opatrnictví. A
moralizování zejména.
Když jsem jako student evang. teo-
logie byl ve třetím ročníku na praxi
ve sboru ČCE, kterou jsem jako
„bohoslovec na seznamu" musel
podstoupit, můj mentor na synodní
radu napsal, že „se ale nalézám v
tradici luterské". Mně to tehdy při-
padlo, že jsem provedl neodpustitel-
ný zločin. Nejsem seznán v tradici
českobratrské, leč luterské. Jeden
milý a starý pan farář ČCE, který
měl celý život co do činění se zpíva-
nou luterskou liturgií, mně na to
odpověděl, že za ThDr. Viktora Háj-
ka (někdejšího synodního seniora v
letech 1950 - 1968) by se stát nemoh-
lo, aby toto někdo řekl, napsal.
Opravdu by se některé věci v ČCE
stát nemohly, pokud by na ně byl
brán zřetel. S ČCE jsem vztah neroz-
vázal, a právě proto od dob studií na
mne útočí deprese, které se objevují
dodnes. (Připadám si jako jeden ze
Tří králů – ten černý a vzadu. Toť
stopy rasismu.)
ČCE je unionovanou církví. Utrpěli
však luteráni - zcela převládající kal-
vínský akcent takřka úplně umlčel
zpívanou a ekumenickou liturgii
Jiříka Třanovského. Luterství i kalvi-
nismus se přece jen v něčem liší.
Když slučováním a.v. a h.v. církví
vznikala ČCE, měly tyto kroky své
odpůrce. Gustav A. Skalský jako
luterán i reformovaný Jan Karafiát
sloučení nechtěli. Nicméně ČCE
bude slavit sto let vzniku. Bere tato
„naše církev" zřetel na luterskou
menšinu? Na to torzo, co z ní zůsta-
lo? Je církví zcela a dobře kalvín-
skou? Podceňování liturgie a její
určité formy vytvoří přesně to, co
nazývá jeden mladší kazatel ČCE, že
„naše církev je jako chytrá horáky-
ně"(ani oblečená, ani vysvlečená, jde
pěšky i jede…). Opravdu ČCE
mnohdy působí rozpaky nad tím,
jak o sobě tvrdí, že stojí na Čtyřech
vyznáních (Augustaně inv., Helvet-
ské konfesi, Bratrském a Českém
(utrakvistickém) vyznání) a přitom
ani na jednom pořádně! S ohledem
na stanovisko ČCE ke Čtyřem vyzná-
ním není důvod, aby nebyla ona
„unie" potvrzena tak, že lutersky
orientovaní faráři jimi beze zbytku
mohou být, ti jinak orientovaní zase
jinak a beze zbytku,… atd., atd., aby
se ale všichni obraceli ke Kristu. A
byli církví křesťanskou. 
Liturgie zajisté sama nic nevyřeší,
ale přece jen vytváří svými neměn-
nými částmi (ordinarii) „domácí
(důvěrné) prostředí", o kterém též

mluvil M. Heryán. Prof. ThDr. J.
Smolík volal po svátostném prostoru.
V Kapitolách z liturgiky píše: „Slovo
Boží si totiž vytváří vždy určité formy,
které jsou mu přiměřené" (Kapitoly z
liturgiky, v Praze 1960, str. 6). Když
se modlím Denní modlitbu církve
(breviář), nenacházím nic jiného než
právě toto Boží slovo v podobě
Žalmů, sz. i nz. čtení a kantik z evan-
gelia – pouhé Písmo, které mají
vedle kalicha evangelíci ve znaku.
Onen „českobratrský model" mnoh-
dy působí jako slátanina (od slova
„látat") všeho možného, ale přesný
profil historický – avšak oslovující,
resp. křesťanský - starokřesťanský
výraz s živým hlasem evangelia
postrádá. Bohoslužby vypadaly a
mnohde stále ještě působí dojmem
spíše schůze než oslavy Vzkříšené-
ho. Když v prostorách Husova do-
mu v Jungmannově 9 v Praze otev-
řeli koncem 90. let divadlo Kalich,
řekl jsem jednomu mladšímu faráři,
že „na synodní radě hrajou divadlo".
On mně tehdy odpověděl: „Jo, to už
pěkně dlouho." Onen farář je toho ča-
su mimo činnou službu v církvi, pra-
cuje v jednom vydavatelství. Ústředí
církve je ústředí církve. Ne divadlo.
Nemělo by se míchat páté přes de-
váté. Služby Boží jsou služby Boží.
Časem se to českým evangelíkům
vymstí.
Pravda, trochu mě zamrzelo, ale
nijak mě neurazili ti humanističtí a
demokratičtí, kulturně – protestant-
ští faráři, kteří mně řekli, že ten, kdo
má rád liturgii, má i sexuální problé-
my. V mém případě se musím pou-
smát a potvrdit opak – před Pánem i
sestrami, kterých se to týká a celou
církví kajícně vyznávám. (Liturgicky
patří vyznání vin (Confiteor) na za-
čátek bohoslužeb.).
Křesťanství nevzniklo v reformaci.
Je to starší, vlastně velmi stará tradi-
ce navazující na židovství, kterou
potvrdil dr. Luther tím, že v novém
církevním útvaru, v protestantismu,
ponechal bohoslužbu v podobě nej-
bližší římskokatolické mši. M. Lut-
her tím vyjádřil návaznost na staro-
křesťanskou symboliku, (tu biblic-
kou zdůraznil).
Neodpustím si, a zcela lutersky
povím nad „naší církví": jak se ona
sama nachází v horizontále, je od
Boha spuštěna vertikála, která ji pro-
tíná. A to je napořád znamení kříže,
který je pavlovsky řečeno pohorše-
ním, ale pro některé české bratry tím
nesprávným. Nejde o to provádět
rekatolizaci a protireformaci v Čes-
kobratrské církvi evangelické, ale
spočinout u nohou milosrdného a
vzkříšeného Mistra a Pána Ježíše
Krista, „který je stejný včera , dnes i na
věky" (Žd 13,8 ČEP). Nejde o to se
zříci husitského symbolu kalicha,
pokud jej čeští evangelíci chtějí mít v
erbu, jakkoliv se mně jeho obsah
často stává trpkým.
Prof. Pavel Filipi v jedné z řečí na
začátku akademického roku varoval
před teologickým diletantismem.
Toho se opravdu bojím, jakkoliv jej
vědomě a programově sám vytvá-
řím. Bojím se jistého diletantismu ve
víře. I v životě. Pak bude všechno
zfušované, jako byla zbabraná Sa-
metová revoluce i mnohé polistopa-
dové dění až dodnes. Ve vší úctě k
Pravdě a Lásce, která zvítězí nad lží
a nenávistí, i v úctě k tomu, kdo to
před dvaceti lety poprvé vyslovil,
ačkoliv podle mého soudu ne příliš
adresně.

Otto Miklík

Pryč od toho špatnéhoZ církví doma i ve světě

Za strukturální „kořen zla", po-
kud jde o problémy římskokato-
lického kléru se zneužíváním
dětí a nezletilých, označuje eme-
ritní profesor ekumenické teolo-
gie a předseda Nadace pro světo-
vý étos Hans Küng v německém
deníku Süddeutsche Zeitung z
víkendu 27. - 28. února 2010 po-
vinný celibát kněží. 
Zneužívání se vyskytuje v rodi-
nách, školách, spolcích všeho
druhu, jakož i v církvích, jež ka-
zatelům povinný celibát neuklá-
dají. Nikde jinde k němu však
nedochází v tak masovém měřít-
ku jako právě v rámci církve ve-
dené celibátníky! Küng se tudíž 
s odvoláním na pasáže z Nové-
ho zákona (1 K 7,1n, 1 Tm 3,2) dů-
razně přimlouvá za dobrovolnost
bezženství pro římskokatolické
kněze. Ututlávání souvisejících
skandálů od počátku třetího tisí-
ciletí zazlívá především součas-
nému papeži. Ten ještě jako před-
seda vatikánské Kongregace pro
nauku víry rozeslal 18. května

2001 všem římskokatolickým bis-
kupům na světě dokument s ná-
zvem Epistula de delictis gravio-
ribus (Dopis o mimořádně závaž-
ných proviněních), v němž se
praví, že případy zneužívání ze
strany kléru spadají pod „SEC-
RETUM PONTIFICIUM (papež-
ské tajemství)".
Opačné stanovisko než Hans
Küng zaujal pár dní předtím v
deníku Frankfurter Rundschau
katolický teolog a psycholog Wu-
nibald Müller, podle něhož nelze
přímou souvislost mezi (povin-
ným) celibátem a zneužíváním
ne-zletilých prokázat. I ten ale
kriticky prohlásil, že hlavní sta-
rostí hodnostářů katolické církve
by rozhodně nemělo být přimět v
podobných situacích oběti zneu-
žívání k mlčení. 
Do konce února 2010 se předseda
německé biskupské konference
Robert Zollitsch jménem němec-
ké katolické církve všem obětem
zneužívání ze strany kněží v Ně-
mecku dvakrát omluvil. Jednot-

livá německá katolická biskup-
ství zřídila post pověřence pro
prošetřování a zpracovávání pří-
padů sexuálního zneužívání. 
Evangelická tisková služba (EPD)
věnovala pohotově větší část dva-
atřicetistránkového dokumentač-
ního sešitu epd Dokumentation
9/2010 tématu „Případy sexuální-
ho zneužívání v zařízeních kato-
lické církve" 
(blíže viz www.epd.de). 

František Schilla

KOSTELNÍ SBÍRKA NA HAITI
PŘEKROČILA DVACET MILIONŮ
Podle průběžných výsledků,
které zveřejňuje na svých strán-
kách Charita ČR, překročila kos-
telní sbírka vykonaná v neděli
24. ledna na pomoc při odstraňo-
vání důsledků ničivého země-
třesení na Haiti a obnově země
hranici dvaceti miliónů korun.

ERC

Papežské tajemství prolomeno!
(Němečtí teologové k případům zneužívání nezletilých)



V letošním 5. čísle našeho Evan-
gelického týdeníku jsme otiskli
zprávu o instalaci nového senio-
rátního výboru, který byl zvolen v
brněnském seniorátu. Nabízí se
tedy příležitost, abychom projevi-
li, že nejsme soustředěni pouze na
to, co se odehrává v Praze, a oslo-
vili několika otázkami nového
seniora bratra Jiřího Grubera.

* Postoupil jsi do čela seniorátní-
ho výboru a tak vzrostla tvá
odpovědnost za to, co se v této
části církve Kristovy odehrává a
bude odehrávat. Přijal jsi volbu s
vědomím, že jsou určité věci, které
bys chtěl v seniorátu prosadit,
změnit?
Svou novou funkci jsem přijal s
vědomím, že nechci odmítat úkol,
kterým mě bratři a sestry volbou
pověřili. Rád bych v této pro mě
nové práci využil své dosavadní
zkušenosti z třicetileté práce v br-
něnském seniorátě, kde jsem po-
stupně sloužil ve dvou sborech a
kromě toho byl řadu let předse-
dou odboru pro mládež, členem
seniorátního výboru a předsedou
Jero-nymovy jednoty. Žádné vý-
razné změny neplánuji, budu rád,
když dokážu navázat na dobrou
práci svých předchůdců. Pokud
přijdou změny, pak spíš proto, že
se změní vnější podmínky a příle-
žitosti pro práci církve. Momen-
tálně bychom rádi iniciovali v
rámci seniorátu finanční pomoc
početně a hospodářsky slabším
sborům.

* Mohl bys krátce vyjádřit, co pova-
žuješ v této době a v naší zemi za
obecný úkol pro křesťanskou cír-
kev? A má oblast, ve které působíš,
nějaká svá specifika, své zvláštní
úkoly?
Řekl bych, že jeden z nejdůležitěj-
ších úkolů pro církev v tomto čase
by mohl být třeba v tom, aby pří-
tomnost církve a její služba byla
chápána jako samozřejmá součást
života společnosti a ne pouze jako
soukromý zájem na okraji všeho
dění. Například sport má velkou
publicitu, přitom se ho aktivně
neúčastní více lidí než života 
v církvi. Měli bychom se tedy nau-
čit svou práci lépe „prodat" a zau-
jmout pro ni širší veřejnost.
Nesmíme se s tím však příliš vnu-
covat, protože by to lidi zase odra-
dilo. Takže je to běh na dlouhou
trať.

* Zaujalo mě, že na instalaci senio-
rátního výboru bylo mnoho před-
stavitelů nebo zástupců nejrůzněj-
ších církví. Je to jen při slavnostních
příležitostech, nebo je ekumenická
spolupráce něco, čemu se u vás
velmi daří?
Přiznám se, že na přítomnosti eku-
menických hostů mi na instalaci
seniorátního výboru velmi záleže-
lo. Byl jsem je osobně pozvat. Snad
je to i výsledek naší dosavadní eku-
menické spolupráce v Brně, kdy se
pravidelně již několik let scházejí
duchovní šesti církví působících ve
středu města a společně připravu-
jeme během roku několik pravidel-
ných akcí. Vrcholem této spoluprá-
ce je, když v říjnu jednu neděli do-
poledne přesuneme vlastní bo-
hoslužby a sejdeme se na jednom
místě, kde pak společně slavíme
večeři Páně.

* Před časem se hovořilo o plánech
na výstavbu nové mešity v Brně.
Jaký postoj k tomu zaujímají br-
něnští evangelíci?
Myslím, že vcelku neutrální. Dosa-
vadní mešita je v Brně již několik let
a nepůsobí to žádné problémy. Není
tedy důvod, aby nemohla být posta-
vena další. Jiná věc je, že se budeme
muset daleko více zabývat islámem
jako takovým. Evangelická mládež
v Brně si nedávno pozvala k rozho-
voru předsedu islámské nadace a
když jsem poslouchal jeho korektní
a věcné představení této víry a
životní praxe, uvědomil jsem si, jak
může být pro mnohé přitažlivá
svou přímočarou jednoduchostí a
jednoznačností. Tam, kde my si kla-
deme otázky, oni mají jasné odpově-
di. Půjde tedy o to, nebát se lidem
ukázat, že kladení otázek je důleži-
tější a cennější než mít na všechno
hotové odpovědi.

* Je význačným rysem Českobratr-
ské církve evangelické, že v jejích
orgánech mají stejné zastoupení

laici. Je jejich působení opravdu
srovnatelné s působením duchov-
ních? A jaké vidíš příležitosti a
potřeby pro jejich budoucí uplatně-
ní v životě církve i v její činnosti ve
společnosti?
Zastoupení laiků je skutečně v ČCE
zásadní a musíme ho umět více vy-
užívat. Zdaleka se nemusí starat jen
o věci hospodářské a stavební. Ne-
postradatelný je i jejich vklad du-
chovní. Jejich zkušenosti z každo-
denního života a pracovního proce-
su je třeba v církvi náležitě využít.
Velkým povzbuzením pro mne byly
třeba přímluvné modlitby, které na
instalaci seniorátního výboru prone-
sli laici společně s kazateli. Jinými
slovy my kazatelé musíme našim
laikům více naslouchat a učit se od
nich. 

* Doléhají k nám zprávy o závaž-
ných trápeních ve světě (např. poni-
čené Haiti). Organizujete nějakou
společnou pomoc, nebo to nechává-
te na rozhodnutí jednotlivých členů
církve?
Sbírkou z instalačního shromáž-
dění jsme se připojili k celocírkev-
ní sbírce pro Haiti, kterou organi-
zuje synodní rada. Její výhoda je v
tom, že díky jedné švýcarské cha-
ritativní organizaci, která již na
Haiti léta působí, se peníze dosta-
nou přímo na místo určení. Jako
seniorát se snažíme pravidelně
podporovat dvě střediska Diako-
nie v Brně a Kloboukách.

* Pečujete nějakým způsobem o to,
aby se ke službě v církvi hlásili a
připravovali mladí lidé z vašich
sborů?
Přiznám se, že tímto úkolem jsme se
v brněnském seniorátě, pokud vím,
nějak zvlášť nezabývali. Jsou sice
bohoslovci, které jsme doporučili ke
studiu, ale není jich mnoho. Upřím-
ně řečeno mně víc leží na srdci pří-
prava našich laických pracovníků.
Byl bych rád, kdybychom pro své
presbytery, pastorační pracovníky,
učitele nedělní školy, vedoucí mlá-
deže atd. měli kvalitní nabídku kur-
zů a systematického vzdělávání. 

Děkujeme za poskytnutý rozhovor i
za dlouholetou spolupráci s Evan-
gelickým týdeníkem. Do plánova-
ných úkolů, ale i do těch, které se
objeví nenadále, přejeme mnoho
zdaru, Božího zmocnění, ale i vstříc-
né spolupráce tvých kolegů – du-
chovních i laiků.

Bohumil Kejř
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Hledáme i nové způsoby

Musím hned na úvod říci, že si opravdu velice cením vašeho pozvání.
Je to skutečně v tom nejširším slova smyslu ekumenický přístup,
když zvete na své jednání Žida, a teď navíc i politika. 
Ale teď zcela vážně. Víra je samozřejmě soukromou záležitostí. A je
to tak dobře. Nikdo z nás by se nechtěl vracet do časů oficiálního stát-
ního náboženství, ať už jím byl katolicismus či ateismus. Bůh nám
všem dal stejnou svobodu volby a je na nás, jak ji využijeme, jakou
cestou v životě půjdeme.
Nejpodstatnější částí té svobody je svoboda volit mezi dobrem a
zlem. Každý z nás, ať věří v cokoli, dostal do vínku stejnou schopnost
dobro a zlo odlišovat. Každý se může svobodně rozhodnout. A každý
pak musí za své rozhodnutí nést odpovědnost. Právě to, jak každý z
nás zachází se svou svobodou a se svou odpovědností, dává podobu
našemu světu. Víra je sice ryze soukromou věcí, ale to, jak vystupuje-
me, jak jednáme s druhými, to je věc výsostně veřejná. A zde je role
církví naprosto nezastupitelná. 
Hodně se mluví o tom, že ve veřejném životě chybí morálka. Že chybí
soucit s druhými. Že chybí pocit sounáležitosti. Toto vše nám nábo-
ženství nabízí. Nabízí nám to přirozeným způsobem. Má na to tisíci-
leté know how. Víra znamená mír, lásku i naději. Myslím tím židov-
sko-křesťanská víra, protože ateistická víra automaticky nic takového
nenabízí. Může však být založena na hlubokém humanismu a pak si
zaslouží náš respekt. Ostatně kořeny pravého humanismu jsou veskr-
ze náboženské. 
Je naší společnou odpovědností, abychom se společně podíleli na
tom, aby hodnoty našich náboženství, hodnoty humanismu, dostáva-
ly prostor nejen v soukromém, ale i ve veřejném životě. Takto chápu
i vaše dnešní pozvání. Chápu ho jako pozvání ke stolu, od kterého
všichni odcházejí naplněni pocitem, že lidem tam venku mají co pod-
statného říci. Odcházejí naplněni pocitem, že se mají o co s nimi
podělit. 
Naše společnost je sekulární a je to dobře. Myslím, že si všichni uvě-
domujeme, jakou výhodou je jasné oddělení světských a církevních
záležitostí. Všichni vidíme, jakou tragédií je někoho k víře nutit. Ať
už je to víra v radikální islám, nebo víra v to, že tato země je jen pro
bílé Čechy. Fanatismus je to nejhorší zlo. Fanatismus degraduje i tu
nejúctyhodnější víru na pouhou ideologii. A ve jménu ideologie jsou
lidé schopni těch nejhorších zvěrstev. Ideologizací se víra mění v
modloslužebnictví. Taková víra neponechává lidem onu svobodu
volby, kterou nám dal Bůh. Taková víra neponechává žádný prostor
individuální odpovědnosti, ale jen kolektivní neodpovědnosti. 
Je naší společnou odpovědností, abychom my, kteří máme zkušenost
s opravdovou vírou, tuto svou zkušenost využívali ve prospěch dobra.
Abychom my, kteří jsme díky své víře imunní vůči falešným vírám,
vůči fanatickým ideologiím, bránili skutečnou svobodu. Svobodu,
kterou nám nedal žádný člověk a žádný člověk nám ji nemůže vzít. 
Musíme těmto falešným vírám čelit. Musíme společně čelit sobectví,
násilí, xenofobii, rasismu. Ale i pocitu odcizování, nové vlně izolaci-
onismu a uzavírání se do sebe. Jsem přesvědčen, že lidé víry v tomto
zápase mají velkou odpovědnost, protože právě ve víře mají oproti
ostatním velkou výhodu a velkou posilu.
Úplně na závěr se vám chci vyznat, že v mé funkci na mě tato odpo-
vědnost těžce dolehla. Dolehla na mě tíha odpovědnosti, kdy se už
nerozhoduji jen sám za sebe. Dolehla na mě tíha odpovědnosti, kdy
vedu vládu bez jasného politického mandátu v době, kdy se takříka-
jíc láme chleba. Kdy lidé přestávají věřit politikům, přestávají věřit v
demokracii. Víra je pro mě v této situaci posilou, je pro mě střelkou,
která mi ukazuje, kam se vydat. A samozřejmě každé takovéhle set-
kání, každé setkání, které překračuje horizont každodenní politiky, je
pro mě obrovskou vzpruhou. Je to pro mě příležitost dobít si baterky,
dobít si je novou duchovní energií. Za tuto možnost vám děkuji.

Na žádost některých členů dejvického sboru otiskujeme řeč českého premiéra
Jana Fischera, pronesenou na instalaci nové synodní rady 21. 11. 2009 v
Betlémské kapli. Pro Souterrain tento projev opatřil br. kurátor Prosek, jemuž
srdečně děkujeme!

Víra je pro mě střelkou, 
která mi ukazuje, kam se vydat

Nejspíš nedohlédám hlubin teolo-
gického zakotvení českobratr-
ských evangelíků a nevnímám
dost citlivě jejich skrytý duchovní
růst. Možná skutečně vyrostli z
pití biblického i historického
mléka a jejich vůdcové jim proto
předkládají hutnou stravu bálů,
poutí a ignaciánských exercicií.
Ale teď vážně. Je škoda, že evan-
gelická církev ignoruje postavy,
které vyrůstají z reformační tradi-
ce a současně požívají společen-
skou vážnost. Není jich zase tolik:
Hus, Komenský, Masaryk… Na
těchto lidech je přece možno nave-
nek i dovnitř církve názorně ilus-
trovat, jak člověka biblická zvěst

proměňuje a tvární. Pro evangeli-
kální denominace je typické vydá-
vání svědectví o svém obrácení.
Zbožnost lidové evangelické círk-
ve donedávna aktualizovaly a ši-
roké veřejnosti zprostředkovávaly
postavy s výjimečnou společen-
skou autoritou. Ty vyjevovaly její
duši.
Nelze se divit, že když o velikány
českých dějin nejeví zájem nejbližší,
ujímají se jich ti vzdálenější nebo
třeba i hodně vzdálení. Zádušní
mše za společensky zajímavé evan-
gelíky (Palacký, Palach) jsou už sta-
rou záležitostí. Čerstvým příkla-
dem takové „adopce" je shromáž-
dění u příležitosti 160. výročí naro-

zení T. G. Masaryka. Konalo se na
prestižním místě Poslanecké sně-
movny Parlamentu ČR. Nepořá-
dala ho však Českobratrská církev
evangelická, jejímž byl náš první
prezident členem, nýbrž Církev
československá husitská. Od Masa-
ryka na ni samozřejmě může pad-
nout jen dobré světlo. Tak proč se
ho nechopit, když se jeho církev k
ničemu nemá. Dovolím si trochu
zaprorokovat: Hutná strava, kterou
se teď my, evangelíci, sytíme, způ-
sobí, že garantem, ne-li organizáto-
rem oslav 600. výročí mučednické
smrti Mistra Jana Husa bude Řím-
skokatolická církev.

Emanuel Vejnar

Betlémská kaple v Praze

(Řeč premiéra Jana Fischera v Betlémské kapli)

Slepí vůdcové



Vážená redakce!
V ET-KJ 3/2010 jste uveřejnili článek o
faráři Janu Košutovi. Článek mne zau-
jal. Promiňte, že píši se zpožděním, ale
trvalo mi dosti dlouho, než jsem se k
tomu odhodlal. Obor genealogie mi není
zcela cizí a vím, jak je důležité, aby věci
a údaje souhlasily nejen s časem, ale i v
pojmenování.
Pocházím z Černilova u Hradce Králo-
vé, a tak není divu, že se (blahé paměti)
v naší rodině dosti často mluvilo o faráři
Košutovi. Mám tedy za to, že tento vámi
zmíněný farář Jan Košut byl téměř jistě
farářem v Černilově u Hradce Králové a
nikoli v Černíkově. Domnívám se, že jde
asi o překlep při psaní článku. Přikládám
také několik drobností o této obci.

Jaroslav Hojný

POPIS ZNAKU
Štít na čtyři pole dělený: v 1. a 4. poli
červeném zlatá (žlutá) česká koruna
královská, pod níž dva zlaté křižmo
přeložené listy palmové; v 2. a 3. poli
stříbrném (bílém) černý vpravo hle-
dící vzpínající se hřebec na černém
vrchu..
Zdůvodnění figur v 1. a 4. poli:
Obec Černilov, za Václava II. a Karla
IV. dědičná obec královská, pak od r.
1780 do 1918 c. k. obec na komorním
panství Smiřice, používala v stole-
tí devatenáctém - u vědomí svého
zvláštního postavení vůči obcím
jiným – pečetě s českou korunou
královskou naspodu doprováze-
nou dvěma křižmo přeloženými
listy palmovými. Tato znamení byla
v našem návrhu znaku použita jako
doklad a symbol dávných tradicí.
Zdůvodnění figur v 2. a.3. poli:
Po válce 30leté, za katastrofálně níz-
kého stavu obyvatel, byl jejich počet
doplněn německými kolonisty ze
Slezska a českých Krkonoš. Ti dali
svému novému domovu – obci
vlastní název Hengstenberg či též
Schlackendorf. J. G. Sommer ve
svém díle o Království českém
(1836) ještě tyto názvy zná a uvádí.
Pěkné německé jméno obce – Heng-
stenberg – Hřebčí hora, je dobře
vyjádřitelné heraldicky. Černý hře-
bec stojící na vrchu (hoře) v 2. a 3.
poli složeného znaku je tedy zna-
kem mluvícím. – Černá tinktura
zvířete i vrchu volena vzhledem k
výmluvnému českému názvu obce.
Znak schválil dne 12. XI. 1969 Dr. Iv.
K. J. Štafl O. E. C. S. A, člen Čs. spo-

lečnosti genealogicko-heraldické,
Heraldického klubu při Vojenském
ústavu, Heraldicko – faleristické
sekce, Čs. společnosti drobné plasti-
ky a Heraldicko – genealogické
společnosti „Adler" ve Vídni.

MINULOST A SOUČASNOST

Úvod do historie obce
V místě vesnice Černilov, která se
táhne do půlkruhu od západu k
východu podél Černilovského po-
toka a je ve východní části mírně
vyvýšena, bylo již v době bronzové
sídliště. Vedla tudy stará obchodní
cesta od Hradce Králové, zvaná také
„Kladská", která končila až u Baltic-
kého moře. Svědčí o tom celá řada
archeologických nálezů.
V roce 1889 na křižovatce k Divci
vykopali osm zlatých svitků. Jsou
uloženy v Národním muzeu v Pra-
ze. Roku 1901 bylo na Prokešově
poli vykopáno šestnáct žárových
hrobů s prázdnými, rozpadlými
nádobami a v roce 1912 na poli Jana
Adamíry depot jedenácti bronzo-
vých náramků. Na severní straně
„Pod křížem" se nalezly zlaté mince,
keramika a různé železné předměty.
Stávala tu snad u staré obchodní
cesty kovárna. Na louce „Pod ovčí-
nem" byla nalezena kamenná sekera
a v „Břilníku" Václava Prokeše při
těžbě broušená sekera a srpová
čepel.
První písemná zmínka o Černilovu
je z roku 1271. Vesnice již tehdy měla
kostel s českým plebánem Vavřin-
cem. O velikosti svědčí porovnání
placení papežského desátku. V roce
1385 se v Černilově platilo dvacet
sedm grošů, v Jásenné, Plese a v Ho-
lohlavech jen devět grošů.
Obec ke svému jménu mohla přijít
od jména zakladatele dvora, který

ležel v místě dnešní vesnice. Černíl –
Černilův dvůr. Ale mohlo to být ta-
ké spojení dvou slov, která vyjadřují
lov na černou zvěř. Černý lov – Čer-
nilov. V nejstarším zápisu z 12. stole-
tí je psáno Cyrnelow. Poslední z po-
dobných tvarů, se kterým se setká-
váme v roce 1409, je Czrnyelow
(Črnělov). Slovesný tvar črněl zna-
menalo černal, stával se černým. V
archivu je listina, na které jsou pod-
pisy zástupců obce a pečeť Wes
Czernilov s královskou korunou a
dvěma zkříženými palmovými listy.
Listina se týká sporu obce s opočen-
ským panstvím o lesy u Libníkovic.
Němečtí přistěhovalci pojmenovali
ves Schlackendorf. Tento název
označoval vesnici založenou na lesní
mýtině. Jiný německý název pro
Černilov byl Hengsberg. Německé
obyvatelstvo splynulo časem s čes-
kým a oba cizí názvy upadly v zapo-
menutí.
Na severním okraji černilovského
katastru stávala tvrz s vesnicí Kalt-
haus připomínaná v letech 1428 a
1550. Dnes jsou zde již jen slabě zna-
telné valy s vodním příkopem. Mezi
Černilovem a Libřicemi je uváděna
další tvrz s vesnicí Hrdlořezy. Je da-
tována jako Kalthaus. Jde pravděpo-
dobně o synonyma, nebo se jedná o
zaniklou ves Přeboř, kterou se však
nepodařilo přesně lokalizovat.
Za uplynulá století došlo k velkým
změnám, které s sebou nesl čas. Pře-
hnaly se války, období útisku a
útrap. Přešla období míru a blahoby-
tu. Každá doba přinesla něco nové-
ho. Ať to byly husitské války, bouřli-
vá doba pobělohorská, doba národ-
ního obrození nebo první a druhá
světová válka. Původní královská
vesnice se změnila k nepoznání.

ŠUMAVA, UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ,
Vlachovo Březí, Prachaticko mob.
728745295, tel. 388329363, e-mail:
ChanovaDagmar@seznam.cz 
http://sites,google,com/site/uby-
tovanichanova.
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Z dopisů čtenářů - Černilov Inzerce Bohoslužby
SENIORÁT HORÁCKÝ

Českobratrská církev evangelická

DAŇKOVICE, Ne b d e 9.00 h, a c
11.00
Daňkovice č.4, a.Michal Vogl

HORNÍ DUBENKY, Ne 9.00 h
Horní Dubenky č.54, f Tomáš
Vítek

HORNÍ KRUPÁ, Ne 10.15 h
Horní Krupá č.63, f David Šorm

HORNÍ VILÉMOVICE, Ne 9.00 h
Horní Vilémovice č.31, 675 07 Čech-
tín, f Leonardo Teca

HUMPOLEC, Ne 9.00 h
Husova 143, f Pavel Šindler

JIHLAVA, Ne 8.30 h
Vrchlického 1, f Jan Keřkovský

MORAVEČ, Ne 9.30 h
Moraveč č.35, 393 01 Pelhřimov, 
f Daniel Matějka ml. 

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, Ne 9.00 h
Křenkova 151, f Zdeněk Šorm, 
f Markéta Slámová, f Vojtěch Hrou-
da

OPATOV, Ne 10.00 h
Opatov č.10, 588 05 Dušejov, 
a Pavel Šindler

PELHŘIMOV - STRMĚCHY, Ne 8.45 h
(10.45 h Strměchy)
393 01 Pelhřimov, Růžová 82, 
f Michal Hána

SÁZAVA, Ne 10.00 h
Sázava č.73, f Petr Gallus

SNĚŽNÉ NA MORAVĚ, Ne 9.30 h
Sněžné č.60, f Michal Vogl

TELČ, Ne 8.30 h
Nám.Zachariáše z Hradce 21/I, 
f Petr Melmuk

TŘEBÍČ, Ne 8.30 h
Bráfova 33/561, f Aleš Mostecký, 
f Daniela Zapletalová Grollová

VELKÁ LHOTA U DAČIC, Ne 9.30 h
Velká Lhota u Dačic č.37, 380 01
Dačice, f Kateřina Fruhbauerová

VELKÉ MEZIŘÍČÍ, Ne 9.00 h
U Světlé 734/24, f.Pavel Janošík

Evangelická církev metodistická

JIHLAVA, Ne 8.45 h
Seifertova 13, Jan Zajíc

SENIORÁT LIBERECKÝ

Českobratrská církev evangelická

ČESKÁ LÍPA, Ne 9.00 h
Chelčického 1012, f Marek Lukášek

JABLONEC NAD NISOU, Ne 9.30 h
Pod Baštou 10, f Tomáš Matějovský

JILEMNICE, Ne 10.00 h
Jungmannova 268, f Martin Horák

KŘÍŽLICE, Ne 8.45 h
Křížlice č.127, f Gabriela Horáková

LIBEREC, Ne 9.00 h
Masarykova 22, f Tabita Landová

LIBŠTÁT, Ne 9.00 h
Libštát č.83, f Filip Susa

NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM, Ne
10.00 h
Blahoslavova 325, f Adam Balcar

RUMBURK, Ne 10.30 h, c 15.00 h ro-
diny s dětmi
Krásnolipská 540/22, f Filip Šimo-
novský, f Constance Šimonovská

VARNSDORF, Ne 8.45 h
Tyršova 1246/7 , f Filip Šimonovský

Evangelická církev metodistická

JABLONNÉ V PODJEŠTĚDÍ, Ne 15.00 h
Markvartice 69, Jiří Šimek

Bratrská jednota baptistů

JABLONEC NAD NISOU, Ne 9.30 h
Máchova 39b, Daniel Kuc

LIBEREC, Ne 10.00 h
Malé nám.7, Blahoslav Fajmon

Pozvánky
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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

NOEMI
WWW.NOEMKA.COM

* Seznamka pro křesťany
* Pobyty pro nezadané

Přihlášeno přes 2000 osob
z ČR a Slovenska.
Zaslání bližších info/při-
hlášky:
Tel/SMS: +420 777222877
info@noemka.com
Noemi, Na Mušce 1124,
53401 Holice, ČR

č. 7

Na podzim minulého roku jsme
informovali čtenáře, že knížka
vězeňských vzpomínek bratra J.
Ottera, našeho dlouholetého
spolupracovníka, vydaná česky
v Kalichu pod názvem "Za mří-
žemi a dráty - také trochu jinak",
vyšla i v německém překladu.
(Článek: "Česká knížka z doby
okupace- také pro německé čte-
náře", ET-KJ č. 29 z 21.10.2009). 
Nyní došla další zpráva, že tento
německý překlad má (prostřed-
nictvím GAW) i v Německu příz-
nivý ohlas. 
Publikace má být představena
také na jarním knižním veletrhu
v Lipsku 19.3.2010. Na veletrh
byl pozván i sám autor, aby kníž-
ku představil. (Má během půlho-
diny předčítat vybrané ukázky a
pak během další hodiny odpoví-
dat na otázky zájemců z publi-
ka.) 
O této významné události chce-
me připravit zvláštní rozhovor. 

BK

Informace
Úspěch naší publikace

- také v Německu


