
Nedej se přemoci zlem,
ale přemáhej zlo dobrem.

Ř 12,21

Tento verš je v evangelických círk-
vích v Německu a také v dalších
církvích po celém světě "Heslem",
biblickým textem pro rok 2011.
Držíme se jej i my v naší Jednotě
bratrské.
Srdečně vás tímto poselstvím
pozdravuji jako neznámý přítel v
Kristu. Toto slovo je z Pavlova

dopisu sboru v Římě. Pavel je
povzbuzuje, aby jeden druhému
sloužili v lásce a aby tak Kristovu
lásku žili, a my s nimi, ve vztahu
ke všem lidem kolem nás, dokon-
ce i tehdy, když je s námi jednáno
nespravedlivě, kdy je nám půso-
bena újma, když jsme pronásledo-
váni. Je to zápas, boj: ale nejen
mezi lidmi, nejen mezi našimi
dobrými a zlými myšlenkami, ale
mezi "tím dobrým" a "tím zlým". 
Vyhýbat se zlu a konat dobro,
vyhledávat pokoj a snažit se o něj
(Žalm 34,15). Již ve Starém zákoně
je zřetelně pověděno, že toto má
co do činění s naším každodenním
životem. Je to Hospodinův příkaz
a zaslíbení: "Odvrať se od zlého a
čiň dobře, hledej pokoj a následuj
jej!" (1 P 3,11)
Ale jak je toto možné? Milé sestry
a bratři, klíč k tomuto textu je
poslední prosbou z modlitby
Páně: "Ale zbav nás od zlého!" To
vyžadujeme ve jménu našeho
Pána Ježíše Krista, a to je ta síla
pro naše působení slovy i skutky.

Naši otcové a matky ve staré
Jednotě bratrské prohlásili: "Roz-
hodli jsme se být vedeni evangeli-
em a příkladem Pána Krista a sva-
tých apoštolů v pokoře, chudobě,
trpělivosti a v lásce ke svým ne-
přátelům" (Bratr Řehoř z vězení,
konec 15. století). A my se to dnes
usilovně snažíme konat ve jménu
Kristově v naší každodenní osob-
ní, sociální i politické situaci. Vy se
o to snažíte v České republice, my
v Německu (a myslíme na to, ja-
kou křivdu jsme udělali také vám
před 70 lety), a další bratři a sestry
na tomto světě.
Naše rodina toto zakusila v pod-
mínkách naší služby v Jižní Africe
v 60. letech minulého století, když
trpící afričtí lidé nás, "bílé" lidi,
působce mnohého zla, přijali pro
svou úžasnou lásku ke Kristu.
Buďte požehnaní v celém novém
roce

Váš
Henning Schlimm,

biskup Jednoty bratrské,
Bad Boll, Německo
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Milé sestry, milí bratři, milí přátelé a
příznivci Ekologické sekce České
křesťanské akademie, 
snad většina lidí dnes už nepochy-
buje o tom, že životní prostředí je
důležité téma. Bylo tomu tak v roce
2010, bude tomu tak i v roce 2011. K
dobrému vztahu k životnímu pro-
středí patří nejen různé dobré kaž-
dodenní návyky, jakými je třídění
odpadu, šetření energií i surovina-
mi, omezování jízd autem atd.,
nýbrž i úsilí o zachování čisté příro-
dy a o krásnou, harmonickou kraji-
nu. Angažovaný zájem o prostředí
může být vyjádřen jak konkrétní
prací v terénu, tak i zapojením do
nejrozmanitějších akcí za legislativu
příznivou vůči přírodě, za zachová-
ní alejí, za omezování vlivu rozpína-
jícího se kapitálu atd. 
Co však životním prostředím rozu-
míme? Z abstraktního pohledu teo-
rie systémů můžeme říci, že jde o
"systémové okolí člověka". Myslíme
však člověka jako druh, či nějakého
konkrétního člověka, či si tam může-
me dosadit kohokoli, třeba každý
sama sebe? Prostředím, v němž se
jeden každý z nás pohybuje, je tedy
nejen příroda a krajina s přírodními
i civilizačními prvky, nýbrž také
druzí lidé, především naše rodiny,
sousedé, spolupracovníci, přátelé,
kolegové z různých organizací atd.
Naše starost o životní prostředí by se
tedy měla týkat i jich. Když už jsme
jednou vstoupili na půdu teorie
systémů, mějme na paměti, že

systém není jen souhrn entit, nýbrž
zahrnuje i nejrozmanitější vztahy a
vazby mezi nimi. A tak k životnímu
prostředí z tohoto hlediska patří
také vztahy mezi lidmi a vazby lidí k
přírodě a produktům civilizace - k
městům a vesnicím, ke kulturním a
přírodním památkám, k parkům a
lesům, k poutním místům a různým
dominantám v krajině, k stromům a
vodám; každý takový výčet bude
ovšem neúplný.
Letošním nosným tématem Ekolo-
gické sekce České křesťanské akade-
mie je "krajina". Ta je připomenutím
setkání Božího a lidského tvoření.
Krajinu člověk dotváří. A je na něm,
aby jeho příspěvek byl pro dobro
věci. Jako hmatatelnou komponentu
životního prostředí ji člověk může
úžasně zvelebovat, kultivovat, ale
také i poškozovat a ničit. Krajina se

tak stává symbolem možné interak-
ce mezi člověkem a prostředím. K
dobrému či ke zlému?
A něco podobného se týká i oné "lid-
ské" komponenty životního prostře-
dí. K péči o životní prostředí patří
starat se i o ni. Usilovat o dobré vzta-
hy mezi lidmi. Šířit vědomí, že jsme
tu jeden pro druhého, že máme spo-
lupracovat a vzájemně si pomáhat,
že v tom je naplnění života. Budovat
pozitivní myšlení. Tradiční hodnoto-
vý systém stavějící na tvrdě materi-
álních hodnotách a stimulující k
pohledu na druhého člověka jako na
nežádoucího konkurenta prorůstá
oním lidským životním prostředím
jako rakovina. 
Jsme tak vedeni k přemýšlení o hod-
notách. První a poslední českoslo-
venský ministr životního prostředí

Přání Ekologické sekce ČKA

„Ukažte mi autokefální církev, která by si dokázala postavit hlavu!" –
Zájem o pravoslaví jdoucí nad rámec podobných teologicko-politických
bonmotů prosazoval v rámci Evangelické církve v Německu (EKD) prof.
Hermann Goltz, specialista na patristiku a armenologii, který zemřel 
9. prosince 2010 ve věku 64 let. Vedle činnosti kazatelské, badatelské, pře-
kladatelské, diakonické a působení v celoevropské ekumeně připomínal
též, a to včas i nevčas, téma genocidy arménské menšiny v Turecku za 
1. světové války. 

František Schilla

Dokončení na str. 2

AKTUALITA

Prolamoval bariéry

Milé sestry a bratři, vážení čtenáři,
mezi největší Boží dar člověku patří čas. Bible nám v této souvislosti jasně
sděluje, že nejsme času páni, jsme jen jeho příjemci bez zásluh – příjemci
daru nového přídělu dnů a týdnů, měsíců a let. To je nesamozřejmá nádhe-
ra. Nový dílek k našemu celému žití od Tvůrce života. 
Před několika dny nám lidem, a to každému bez rozdílu, byla tlumočena
veliká radost Vánoc. Byli jsme obdarování svátečním pokojem vycházejícím
z narození Betlémského dítěte. S tím se však zákonitě objevila i otázka, jak s
takovým velikým darem na své příští životní cestě hodláme naložit. 
Už starozákonní kniha Kazatel ví, že je nám lidem dáno prožívat různé časy
– čas stavění i čas boření, čas nemoci i čas zdraví, čas objímání i čas vzdálení se.
Nechce jistě nikdo zklamat tváří v tvář novým příležitostem a šancím, jež
jsou před námi. Znehodnotit přidaný čas. Nechceme zklamat své blízké, své
bližní, Hospodina, v jehož rukou jsou všechny naše časy. A tak se modlí-
me a obracíme se k němu o pomoc a sílu Betlémský dar nezmarnit.
Mnozí si opět s pevným přesvědčením na počátku tohoto nového roku sli-
bovali něco v tom smyslu „ Jak na Nový rok, tak po celý rok“.
Brněnský básník Jan Skácel v jedné části básně „Na prázdné dlani kamínek"
má verš „alespoň o slepičí krok (v takových topíme se dálkách)/ jak prázdná kůže
zaječí/ loňský rok visí na hambalkách"/ . 
To mne v tuto chvíli upomíná na vděčnost za vše, co jsme za loňský rok při-
jali od toho, před jehož tváří žijeme, který je naším Pánem, který je součástí
našeho lidského nitra. 
Upomíná na vděčnost za všechny naše předchůdce v této práci (letošní roč-
ník je již 96!), za současné spolupracovníky, za všechny, kdo nás podporují,
a především za každého čtenáře. Je to bezesporu nesmírně zavazující pocit
pro nás tady v redakci. 
Na začátku lidského počítání roku se vždy objevují nejrůznější obavy o bu-
doucnost osobní, budoucnost celé společnosti, celého světa, smysl a bu-
doucnost naší práce… Ale víra nás učí, že se bát nemusíme. Nejen Boží cesty,
ale i Boží kalendář a letopočet je jiný než ten náš. Naši budoucnost má v
rukou Pán milosti. On stojí na počátku pozemského času a bude stát i na
jeho konci. Smíme proto s neochvějnou vírou vyznat: Minulost, současnost
i budoucnost nás i tohoto díla drží a nese ten, jenž si nás zformoval ke
svému obrazu, Bůh Hospodin, Stvořitel dobrý a věrný. 
Naše legitimní snahy a úsilí být rozhodnějšími, lepšími a statečnějšími jsou
cele v laskavé kompetenci jeho Syna Ježíše Krista, jehož narození nám bylo
zvěstováno . Proto naše veškerá naděje pro tento nový rok má základ ne v
nás samých, ale v tomto Božím milostivém díle, v jeho novém příklonu k
nám, k lidem, ke člověku, k celému jeho stvoření.
Dobrý rok v blízkosti Boží vám všem přeje
za redakci Evangelického týdeníku - Kostnické jiskry

Ladislav Mečkovský

Pozdrav k novému roku 2011

Novoroční ekumenická slavnost, kterou tradičně 1. ledná přenáší Česká televi-
ze, se tentokrát konala v kostele Českobratrské církve evangelické v Praze na
Smíchově z domovského sboru JUDr. Milady Horákové.

(K úmrtí Hermanna Goltze)
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Otázka v titulku patří k těm nejčas-
tějším, jaké v Izraeli kladou skupiny
turistů. Samozřejmě to takto vidí
přátelé Izraele. Ale i lidé, kteří mají
při poznávání Svaté země trochu
větší emocionální odstup, se ptají:
Jak je možné, že to, co tu vidíme, se
tak liší od toho, co se nám zprostřed-
kovává v novinách, rozhlase a tele-
vizi? 
Odpovědět na tuto otázku není
snadné. Vlastně by bylo správné
podložit to důkladným mediálním
průzkumem. Každá jednorozměrná
odpověď učiní právě tak málo za-
dost mnohorozměrné realitě evrop-
sko-izraelských vztahů jako samot-
né skutečnosti na Blízkém východě.
Přesto se odvážím vyslovit několik
myšlenkových podnětů. 

1. Společenská a politická situace
na Blízkém východě má daleko
více vrstev, než jak se dá popsat v
krátkých zpravodajských vstupech 
Zpravodaj musí mířit k jádru věci,
musí paušalizovat. Přitom zpro-
středkuje diskusi na politickém kol-
bišti, která také musí zjednodušovat,
protože má zájem, aby byla pocho-
pena a umožnila rozhodování. 
Tak například je nemálo Palestinců,
kteří mají prospěch z budování osad
a dokonce sami bydlí v izraelských
osadách na okupovaném Západním
břehu. Zároveň jsem slyšel na vlast-
ní uši, jak ortodoxní Židé u Arafato-
va hrobu horují pro výhradní právo
Palestinců na zemi mezi Jordánem a
Středozemním mořem. Mezi oběma
krajními póly existuje ve Svaté zemi
prakticky jakýkoli myslitelný názor,
jaký si jen lze představit. 
Kdo chce porozumět situaci a kon-
fliktu na Blízkém východě, neobejde
se bez toho, aby se vypořádával s
vleklými, často nudnými, ale každo-
pádně složitými historickými, inte-
lektuálními, teologickými a spole-
čenskými procesy. Dnes tak obvyklá
infozábava předurčuje k pokřivené-
mu vnímání. 

2. Usilujeme o rovný přístup ke
dvěma společnostem, které snad
ani nemohou být rozdílnější v
téměř každém aspektu každoden-
ního života 
Například v Izraeli je každý názor
povolen. Izraelský muslim smí ve-
řejně zastávat myšlenku, že Židé
jsou „potomci opic a prasat". Poslan-
ci izraelského parlamentu otevřeně
pracují na zrušení židovského státu
Izrael. Naproti tomu v Palestinské
autonomii se musí o svůj život obá-
vat nejen muslim, který se rozhodl
pro křesťanskou víru. Trest smrti
hrozí zcela oficiálně i za prodej půdy
Židům a kolaboraci s Izraelem. 
Tam, kde jedna společnost zneužívá
vlastní děti jako štíty a zbraně,
zatímco druhá dělá všechno pro to,
aby lidský život chránila a lidské
utrpení zmírňovala; kde jedna stra-
na vystavuje utrpení svých lidí na
odiv a propagandisticky je využívá,
zatímco druhá chrání osobnostní
práva jednotlivce a zachovává urči-
tou hranici studu; kde jedna strana
otevřeně říká „Milujeme smrt!" a
současně škodolibě vyčítá té druhé,
že je zamilovaná do života, tam se
rovné zacházení rovná spolupacha-
telství. 
U izraelsko-palestinského konfliktu
není možné se prostě zeptat: „Co
říkají Židé?" – „Co říkají Arabové?"
Vždy je nutno také vysvětlit, kdo co
říká s jakým pozadím, s jakou moti-

vací a v jakém kontextu, a teprve tak
je možné dospět k přiměřenému za-
řazení příslušných výroků. Přitom
nestojí proti sobě jen palestinská a
izraelská verze událostí – tak, že by
pravda byla k nalezení někde upro-
střed mezi nimi. Nezřídka stojí
přímo proti sobě pravda a lež – a
objektivní hodnotitel se nesmí ostý-
chat postavit se jednostranně na
stranu pravdy. To platí i tehdy, když
strana, v jejíž prospěch pravda svěd-
čí, je kvůli míru ochotna přistoupit
na kompromisy, a proto historické
skutečnosti zametá pod koberec.

3. Nejostřejšími kritiky židovského
lidu a nejúčinnějšími nepřáteli
Izraele jsou Židé 
Zvláště fatální dopad má skuteč-
nost, že právě pro kritiky Izraele je
svatosvaté a povýšené nad každé
seriózní zkoumání, když něco kritic-
kého o svém lidu nebo židovském
státě říká Žid. 
Tento mechanismus má starobylou
tradici. Například křesťané nezřídka
bezmyšlenkovitě přebírají novozá-
konní kritiku židovského národa –
avšak nikdy by si nedovolili chovat
se vůči vlastním představeným ve
státě nebo v církvi obdobně neucti-
vě, jako to činil Žid Ježíš vůči svým
židovským představeným. O cynic-
ké ironii rabína Pavla nebo zničující
kritice starozákonních proroků ani
nemluvě. Dnes se židovské vtipy,
které jsou tak dobré právě pro svou
sebekritiku, stávají antisemitskými,
když je vyprávějí Nežidé. 
Zvláště dobrým příkladem předem
naprogramovaného zkreslení je „In-
dex vnímání korupce" organizace
„Transparency International". Tento
korupční index, jehož výsledky jsou
pravidelně citovány, neměří vlastně
míru korupce v nějaké zemi, nýbrž
míru jejího vnímání v dané společ-
nosti. Při porovnávání Izraele se zá-
padními zeměmi je proto před vy-
slovením závěru nutné položit otáz-
ku, zda je tedy Izrael zkorumpova-
nější, nebo prostě sebekritičtější než
srovnávaná země. V některých ze-
mích je totiž docela možné, že tento
index neměří vlastně korupci ve
společnosti, nýbrž její transparent-
nost. 
Na tomto místě je třeba se zmínit o
židovské a izraelské kritice „etnic-
kých čistek" Palestinců v době vzni-
ku izraelského státu. Že Židé takto
kritizují vlastní národ a stát, je v po-
řádku a hodné obdivu. Když však
tuto kritiku přejímají vnější pozoro-
vatelé nebo dokonce Arabové, aniž
by zmínili „etnické čistky" Židů v
arabském světě, musí to být označe-
no za čirý antisemitismus. 
Skutečností je, že v polovině 20. sto-
letí došlo mezi Izraelem a arabským
světem de facto k výměně obyvatel-
stva, přičemž židovští uprchlíci mu-
seli v arabských zemích zanechat
pozemky zhruba čtyřikrát rozsáhlej-
ší, než kolik tvoří rozloha celého
Státu Izrael. Kdybychom tedy chtěli

porovnávat hmotné ztráty, museli
by Arabové odškodnit Izrael. Často
se také zamlčuje, že výměna obyva-
telstva byla v oné době používána
jako pokus o řešení u mnoha kon-
fliktů. A konečně je třeba vzít v
úvahu, že Arabové byli z hlediska
etnických čistek daleko úspěšnější
než Židé. Židy v arabském světě
dnes aby hledal s lupou, zatímco
Arabové tvoří dvacet procent izrael-
ského obyvatelstva. 

4. Bůh vyvolil slabé 
Tak to stojí v Bibli. Proto křesťansky
orientovaná společnost se instinktiv-
ně staví na stranu toho, kdo se lépe
umí zobrazit jako ten slabší. Když
stojí dítě proti tanku, pro mnohé lidi
v západní společnosti jsou další
otázky zbytečné, ačkoli by byly zcela
na místě. Například: kde je otec toho
dítěte a jak to, že nestojí mezi tan-
kem a svou rodinou? V této oblasti
se dá nejlépe doložit, jak je jeden
obrázek účinnější než tisíc slov.
Přemýšlení se zdá být zbytečné.
Při tom všem samozřejmě zůstává
otázka: 

Proč je Izrael tak silně a tak jedno-
stranně v ohnisku našeho zájmu?
Jak ví veřejné mínění v Německu tak
rychle, kdo je v právu a kdo ne, kdo
je zodpovědný a kdo darebák, když
například Turci a Izraelci, židé a
muslimové spolu vedou propagan-
distickou bitvu na širém moři? Proč
si mnozí Němci tak berou k srdci
utrpení Palestinců, které možná
způsobili Židé – ale smrt tisíců Ara-
bů povražděných jinými Araby je
nechává zcela chladnými? Posoudit
se to neodvažuji, protože bych mu-
sel umět nahlédnout do srdcí jedno-
tlivých lidí. 
Ale svádět všechnu vinu prostě jen
na média se mi také nelíbí. Ještě jsem
nepotkal čtenáře, který čte své novi-
ny proto, aby si jimi nechal utvářet
svůj názor. Právě naopak: takřka
všichni čtenáři, které jsem osobně
poznal, chtějí být bráni vážně jako
svéprávné osoby. Na druhé straně
jsem již potkal dost novinářů, kteří
říkali: Tohle bych nikdy nemohl
napsat! To by mě vyhodili! A nezříd-
ka jsem také zažil, jak čtenáři poža-
dují sankce nebo dokonce propuště-
ní novináře, který se odvážil napsat
něco neoblíbeného. 
Co když nám tato jednostrannost v
informování o Izraeli ukazuje, že
média jsou vždy obousměrnou ko-
munikací? Že novináři vždy potře-
bují čtenáře – a to dokonce možná
víc než čtenáři je? A že jedině společ-
ně, když budeme jako tvůrci i kon-
zumenti médií vědomě tahat za
jeden provaz, můžeme naši mediál-
ní krajinu změnit a prorazit diktát
politické korektnosti, ať už ji nařídil
kdokoliv?

© Johannes Gerloff, 
Křesťanský mediální svaz

Přeložil Mojmír Kallus
www.israelnetz.com

VODA AKO DAR OD BOHA A ĽUDSKÉ PRÁVO
Manila (ENInews). Chudobní ľudia v Ázii sú čoraz viac zbavovaní toho, čo
sa kedysi považovalo za voľne prístupné Bohom dané zdroje, ako napríklad
voda. V posledných rokoch sa musí za tieto zdroje platiť, sú kontrolované
privátnymi spoločnosťami, - hovoria cirkevní predstavitelia v Ázii.
"Pramene vôd sú teraz považované za komerčnú komoditu namiesto za
dedičstvo a prírodný zdroj, ktorý treba chrániť" - povedal reverend David
Tabo-oy, pracovník evanjelizácie Episkopálnej cirkvi na Filipínach počas
konzultácie Spoločenstva práv na vodu a kanalizáciu v Ázii, ktorá sa pod
názvom "Voda ako dar od Boha a ľudské právo" konala od 28. novembra do
3. decembra v Manile.

GENERÁLNÍ TAJEMNÍK SVĚTOVÉ RADY CÍRKVÍ SE SETKAL S PAPEŽEM
Řím, WCC. Generální tajemník Světové rady církví, reverend dr. Olav Fykse
Tveit, se v sobotu 4. prosince setkal s papežem Benediktem XVI. na soukro-
mé audienci ve Vatikánu. Oba představitelé církví diskutovali o několika
tématech, například o viditelné jednotě Církve a o situaci křesťanů v Súdá-
nu a na Středním Východě, ale i o nejbližší spolupráci v budoucnosti. Řím-
skokatolická církev je zapojená do různých aktivit Světové rady církví včet-
ně Komise pro víru a řád, Komisi pro světovou misii a evangelizaci a Spo-
jené komise pro spolupráci Světové rady církví a Římskokatolické církve. 
Světová rada církví má 349 členských církví , které reprezentují více než 550
miliónů věřících na celém světě. Patří k ní pravoslavné, anglikánské, protes-
tantské a některé letniční a evangelikální církve. Římskokatolická církev je
jedna a reprezentuje více než miliardu křesťanů.
O přibližně jedenapůlhodinovém setkání Tveit řekl, že "osobní vztah je více
než spojení mezi Římem a Ženevou". Po setkání s papežem se Tveit setkal i
s kardinálem Kurtem Kochem, předsedou Papežské rady na podporu jed-
noty křesťanů.

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike

Z církví doma i ve světě Proč má Izrael v médiích tak špatný obraz? 

Josef Vavroušek ukázal, že pro plně
prožívaný lidský život mají stěžejní
význam hodnoty nevyjádřitelné
penězi (láska, pohoda, lidské vztahy
apod.). Advent a blížící se Vánoce
orientují mysli mnohých z nás k
chudému betlémskému chlévu před
více než dvěma tisíci lety, kde se
narodil Ježíš Kristus - pro křesťany
vtělení samého Boha, pro muslimy
významný prorok a pro mnoho dal-
ších lidí velký učitel a myslitel, zdů-
razňující důležité životní pravdy, v
nichž je implicitně obsažen i Vav-
rouškův alternativní hodnotový
systém. Jedním z jeho atributů, kte-
rý mu ve své vizi dal starozákonní
prorok Izajáš a který bývá o Vá-
nocích připomínán, je "Kníže poko-
je". Pokoj se stal symbolem Vánoc.
Pokoj, který se týká celého světa,
celého bytí. A sám Ježíš ve svém
známém Kázání na hoře blahoslaví

tvůrce pokoje. Úsilí o pokoj v celém
stvoření, v celém jsoucnu patří k
plně prožívanému lidskému životu.
A tak přeji Vám všem, abyste proži-
li pokojné Vánoce a abyste - nejen o
Vánocích - prožívali radost z "tvoře-
ní pokoje" - z vytváření dobrých
vztahů mezi lidmi, z mezilidských
setkávání, i z prohlubování sounále-
žitosti s celým světem, s živou i neži-
vou přírodou.
A přeji Vám i Boží požehnání do
nového roku 2011. Těším se na vzá-
jemná setkávání. Příležitostí k nim
jsou i akce, které Ekologická sekce
České křesťanské akademie pořádá.
Mají sloužit nejen rozšiřování obzo-
ru a sdílení zkušeností, nýbrž i sou-
středění a modlitbě. Do příštího
roku chceme vstoupit lednovým
podvečerem modliteb, k němuž 
Vás zvu. 

Jiří Nečas
Praha 15. 12. 2010

Přání Ekologické sekce ČKA
Dokončení ze str. 1

V závěru adventní doby jsme dostali do redakce od našich přátel a věrných
přispěvatelů do KJ, manželů Hajských, tento milý pozdrav.

Vážení přátelé!
V této adventní době přemýšlíme o tom, jestli jsme stále ještě zemí křesťanské kul-
tury a civilizace. Někteří říkají, že jsme nejvíce ateistickým národem na světě, ale to
ještě nic neznamená. Byla to Albánie, která se za socialismu oficiálně prohlásila prv-
ním ateistickým státem, a přesto z ní vyšla Matka Tereza, jedna z těch lidí, kteří
zachraňují křesťanství v očích světa. Náš národ je prý nevěřící, avšak tentýž národ
velmi stojí o to, aby chrám svatého Víta patřil všemu lidu.
Ani to, že málo lidí chodí u nás do kostela, není přesvědčivým ukazatelem nábožen-
ského odcizení. Prezident Masaryk také nechodil do kostela, a přesto to byl muž veli-
ce zbožný, který udělal ve své době pro náboženství možná víc než my faráři.
Prvními ateisty na světě byli křesťané. Tím, že odmítali uctívat panteon římských
státních bohů a kadit císaři jako synu Božímu, upadli v nemilost u římské společ-
nosti a byli označeni za neznabohy a nepřátele lidského rodu.
Když se pak poměry změnily a křesťanství se stalo státním náboženstvím, když se
zkorumpovaná církev ve středověku obklopila bohatstvím a mocí, vyžívala se v poli-
tice a upalovala kacíře, řekli si mnozí opravdoví lidé: Než takové křesťanství, to radši
žádné. A podobně uvažují mnozí ateisté dodnes. Církve lidi nejednou od víry spíše
odrazují, než aby jim k víře pomáhaly.
Ale málo platné, křesťanskou kulturou a civilizací jsme dodnes. Dokladem toho jsou
i každoroční sváteční známkové emise České pošty. Výběr vánočních poštovních zná-
mek za posledních 20 let najdete na rubu tohoto dopisu a my Vám přejeme, abyste
Vánoce prožili v duchu křesťanských tradicí, v míru a v pokoji, a aby Vám bylo dobře
v novém roce 2011.
V Jilemnici v adventu 2010

Věra a Vlastimil Hajských

Adventní pozdrav



Tak se jmenuje Soubor statí
katedry biblistiky na Husitské
teologické fakultě UK v Praze v
edici PONTES PRAGENSES.
Tento soubor editoval vedoucí
husitský biblista Jiří Beneš,
vydalo nakladatelství L. Marek r.
2010 v Brně. Kniha neuvádí sou-
pis literatury, editor spolehl na
poznámky pod čarou.
Obálka (Luboš Marek) se nabízí jako
modrá knížka s tmavomodrým kří-
žem a připomíná schránku na hygi-
enické a medikamentózní potřeby
(vata, jód, obvazy a tak podobně).
To není nepřípadné: Beneš podniká
jakýsi řez či průřez husitskou (bib-
listickou) teologií posledních deseti-
letí. Husitská teologie ošetřuje, ob-
vazuje i chirurgicky zasahuje. Zdů-
razňována je hygieničnost a hojivost
díla velkých bohoslovců českoslo-
venské husitské církve. Stati k nám
přicházejí několikajazyčně: česky,
německy, anglicky. „Summary" ne-
jsou vždycky jazykově zcela korekt-
ní. Obsahem modré knížky nás pro-
vází sám J. Beneš (str. 6–8). Já sám
nejsem s to detailnější analýzy jed-
notlivých příspěvků. Proto, ve snaze
přesvědčivě doporučit, uvedu v
podstatě jen několik poznámek. No-
vý zákon je představen jmény Z. Sá-
zava, Z. Kučera, Jindřich Mánek, H.
Tonzarová, Jiří Lukeš, E.Vymětalová
Hrabáková a N. Bravená. Milá cír-
kevní, nejen akademická, obci, čím
tě elektrizují tato jména? Ruku na
srdce! Ze Starého zákona jsou tu P.
Šandera, M. Šnorková, M. Roubalo-
vá, P. Melmuk, Jiří Beneš a jeho pro-
střednictvím Vladimír Kubáč. A
opět se obracím na nás, spíše tak-
zvané laiky: co nám tyto osobnosti
všeptávají? - Pojďme dál: v seznamu
novozákoníků je črtána i ruská bib-
listika 20. st. Světlý, či spíše bílý
odkaz zanechal otec Meň; byl židov-
ského původu, původně studoval
biologii, venkovským knězem se
stal krátce před svou mučednickou
smrtí (zákeřně zavražděn); jest se
ptát, komu vadil? Z Meňova díla je
citován spis Syn člověka (Brusel
1968). Pozorného zhodnocení se ujal
J. B. Lášek. Jiří Lukeš, znamenitý
vykladač a hermeneut, je zastoupen
v modré knížce třemi příspěvky, z
nichž jeden je věnován charismatic-
kému Zdeňku Sázavovi (str. 9–10),
druhý má titul Antický román a
apokryfní skutky apoštolů (str. 102
–136), třetí nabídkou je anglicky
psaná studie o rétorické analýze
apokryfních Skutků Pavlových (str.
137– 155). Patrně nejvýraznější po-
stavou, která je uvedena ve sborní-
ku, je Jindřich Mánek, kterého tklivě
připomíná Z. Sázava. Mánek byl
současníkem jiné obrovité postavy -
Z. Trtíka. Jeho teologická tvorba
nebyla (vzato kvantitativně) příliš
rozsáhlá, ale byla nepřehlédnutelně
významná, novátorská. Připome-
nuta je Mánkova skvělá knížka
Stolování s Ježíšem (původně jeho ha-
bilitační spis). I jakoby nedostatky
duchovně nádherného biblisty lze
pochopit jako svého druhu před-
nosti. Mánek toho moc nepubliko-
val, což bylo dle profesora Sázavy
dáno až úzkostlivou autokritičností
a sebereflexí (bude to dost srozumi-
telné pro jednoduchého, byť zvída-
vého čtenáře?). Jako duch scholas-
tický důkladný se prezentuje Zde-
něk Kučera, někdejší děkan fakulty,
v německy psaném článku Jesus und
Sokrates. Zde se, pokračuje metodou
„krok za krokem k cíli", zabývá Ku-

čera naturalistickým a metafyzic-
kým pojetím pojmu rozumu, dále
zjištěním, že „Ježíše a Sókrata spo-
juje duch (Geist)“, metafyzickým
smyslem Ježíšova utrpení a podob-
ně, a dochází k (možná dost před-
jednanému) závěru, že „Sokrates
měl ducha. Ježíš je duch" (str. 40).
Brněnský biskup P. Šandera, jehož
doktorskou práci jsem kdysi recen-
zoval, se na základě bohatého exe-
getického materiálu a terminologic-
kého rozboru zabývá základními
rysy starozákonních spiritualit.
Nové je tu zavedení pojmu spiritua-
lita do starozákonní problematiky,
za druhé, že počítá s více spirituali-
tami, za třetí, že se pokouší vystih-
nout jen základní rysy. Spiritualitou
je mu žitý životní pohled pod zor-
ným úhlem Božího vedení. Zaujala
mě například subkapitolka Svět, tělo,
hmota jako poselství a dar Stvořitele
(str. 188). Frapantní, ale ostře jemná
je Benešova studie Tvář Boha. Bůh 
v knize Jób, aneb nad Kubáčovým
Zprubováním víry (str. 266 – 288). Je
dojemně krásné, jak dnešní biblista
navazuje na vykladačský odkaz
někdejšího starozákoníka a děkana
fakulty. Beneš jemně (jak je tomuto
modernímu mysliteli vlastní) pou-
kazuje na některé nedostatky Kubá-
čovy práce (nejsou tu poznámky ani
odborná terminologie, jóbovské
komentáře se objevují jen v závor-
kách atd.). Kubáčova práce je spíše
jen popisná, málo hermeneutická.
Přiznává ovšem, že se Kubáč „nebo-
jí užívat rozporuplné a expresivní
formulace o Božím nepřátelství vůči
Jóbovi" (str. 267). Podle Kubáčova
výkladu má Jób za to, že Bůh, které-
mu dříve důvěřoval, jedná jako pro-
třelý cynik. Beneš se nejprve snaží
načrtnout strukturu knihy Jób a pak
se zaměřuje na subjektivní Jóbovu
výpověď o vztahu jakoby trápícího
Boha vůči němu, na nějž Hospo-
dinova ruka (možná tlapa) doléhá
(dopadá). Beneš koriguje některé
představy: Jóbova žena asi neradí
manželovi, aby proklel Boha, zá-
kladní významovou rovinou slove-
sa b-r-k je žehnat. Podle toho má Jób
požehnat Bohu a umřít, tedy v čiré
zbožnosti. Z Jóbových přátel nutno
víc pozornosti věnovat Elíhúovi,
který byl „ignorován Bohem, Jóbem
i jeho přáteli" (str. 271). Jóbovo
„vyznání víry" má své stupně, v jed-
nom z nich je Jób schvácen (spí-
še než zachvácen) černou skepsí,
později už ani nelpí na životě, ale na
Hospodinu samém lpí nezviklatel-
ně. Ve své finální řeči Jób dochází k
tomu, že není duchovně nosné, po-
suzovat (to je soudit) Boha jen zvněj-
šku, nýbrž vidět ho zvnitřku (můj
výraz – mb) a zaznívají tu (tiché)
tóny smíření. V sérii postupných
modliteb se Jób dopracovává k
novému pochopení Boží suverenity.
Kapitola o vypravěči je možná
nezdůvodněně spekulativní. Důle-
žitější otázkou je, kdo je Jób. Sám se
domnívám, že je to Židovstvo, po-
dobně jako je Židovstvo (i židovství)
vykresleno v postavě „proroka Jo-
náše". K židovství ovšem patří i
Jóbovi „přátelé". Ano, Jóbův Bůh
nebyl mimo jóbovský příběh či
úděl. Ale závěr, že „Bůh má zde ve
světě Jóbovu tvář" (str. 287) je de-
dukce příliš rychlá nebo ještě před-
časná. Ale Benešovo „pater pasus
est" je hodno až zavilého zamyšlení.
Podobně překvapivé závěry lze
shledat (čtěme recenzi M. Šnorkové
– str. 289 – 294) i v Benešově Dva-

náctce. M. Šnorková zdobí knihu
statí Literární kritika knihy Rút (str.
193 – 275). Stále nedoceněno je
zkoumání „problému prehistorie
knihy". Skoro jakoby v duchu S.
Daňka poukazuje naše badatelka
na dosti zřejmé kultické pozadí.
Ale to není (asi) podstatné. Co hle-
dat za Rt 4,17 – davidovské vy-
znění? Je tu genealogie primární či
sekundární? Vždyť (malá) genea-
logie Rt 4,17d „přehodnocuje
důležité události v příběhu – dává
jim nový rozměr“. Ve studii se to
skoro hemží badatelskými autori-
tami, autorka zajímavého pojed-
nání se jimi nedá okouzlit ani
vyplašit a Hospodin ji, jak se zdá,
při dobrém rozumu zachovati
ráčil. Jakési repetitorium, jež není
sice objevné, ale zpřehledňuje
problém, který ani dnes není zcela
dořešen, nabízí pečlivá (jakoby
školní či školská) studie Noemi
Bravené Novozákonní kánon (str.
164–179). Autorka opírající se o
řadu znalců (E. Lohse, K. Alland
aj.) včetně českých nebo sloven-
ských (Merell, Pokorný, Sázava,
Taschner, Kovář, Gábriš) se snaží
vymezit pojem a kritéria kánonu.
Statě rázu technicko-náboženské-
ho nebo archeologického napsali
P. Melmuk (Jeruzalém doby biblické
a Jeruzalém dnešní - str. 255 – 265) a
M. Roubalová, která zkoumala
funkci, tvar a dekor menory (str.
227 – 254). K tomu se obsahově
druží studie E. Vymětalové Hra-
bákové, která se zabývá eschatolo-
gickými otázkami spojenými s
úlohou chrámu (str. 156 – 163).
Benešův sborník bystře vyjevuje,
kolik vědecké vody uplynulo od
dob prvních novozákoníků (nebo
i systematiků) Církve českoslo-
venské husitské. I apokryfní po-
dání může sehrát pozitivní (vstříc-
nou) roli v posouzení povahy no-
vozákonních podání a jejich teolo-
gických zvěstí. Dnes kážou (zvláš-
tě) starozákonně ladění kazatelé
například na texty z knihy Síra-
chovec. Některé studie jsou tro-
chu úporné, a proto i maličko
úmorné, jako by (asi se mýlím) se
někde proklubávalo mínění, že
úvaha je správnější, čím je širší.
Zesnulý kolega Mánek ať nás ze
zázemí laskavě varuje. Karla
Bartha stejně nikdo svou rozsáh-
lostí nedostihne. 
Estetika slova se ve sborníku do-
bře uplatňuje, někde však trochu
kulhá (pár konkrétních podnětů,
str. 188); také biblická jména by
měla být prohlédnuta, na str. 235
se ošklivě objevuje Šalamoun,
správně Šalomoun. Zlidovělé „pře-
ci" se nám staromilcům zdá popu-
listickou karikaturou českého „pře-
ce". V cizojazyčných textech jsou
někde gramatické chyby. Ale s tím
editor Beneš předem počítal,
poněvadž věděl, že všichni jsme
jen tělo a troud. Za nejzávažnější
považuji úvahy J(j)óbovské. Kos-
trbatě a s trýznivými pomlkami
hovořil Jób („věčný Žid") s Pá-
nem, ale ani Pán svého svědka
nešetřil. To podstatné, tedy to, co
stojí pod vším, děje se v nenarýso-
vaných kolonkách mezi argumen-
tacemi. Bůh líbaje kouše a kousaje
líbá. A jak říká jasnozřivec Beneš,
budiž pochválen: čím víc trýzní na
nás Hospodin sesílá, tím víc tím
spolu s námi trpí.

Milan Balabán
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Otevřené dveře Koutek písmáka
Zpěvy a modlitby z Taizé
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Liturgické mezidobí
O Vánocích Kristus přišel na zem, aby nabídl všem lidem společenství
v Bohu. A církev – Kristovo tělo – je povolána k tomu, aby byla tím spo-
lečenstvím lásky.
Proto liturgické mezidobí, které začíná po době vánoční a trvá do doby
postní, je možno také nazývat dobou církve.
Liturgické mezidobí (doba církve) opět pokračuje po letnicích a končí
adventem. Duch svatý, který byl o letnicích vylit, nepřestává působit
svým dechem: vždy znovu zve lidi do společenství a vede je ke smíření.

Píseň – Venite, exultemus Domino

Žalm 8
Hospodine, Pane náš,

jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi!
Svou velebnost jsi vyvýšil nad nebesa.

Ústy nemluvňat a kojenců jsi vybudoval mocný val
proti svým protivníkům
a zastavil nepřítele planoucího pomstou.

Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů,
měsíc a hvězdy, jež jsi tam upevnil:

Co je člověk, že na něho pamatuješ,
syn člověka, že se ho ujímáš?

Jen maličko jsi ho omezil, že není roven andělům,
korunuješ ho slávou a důstojností.

Svěřuješ mu vládu nad dílem svých rukou,
všechno pod nohy mu kladeš:

všechen brav a skot a také polní zvířata
a ptactvo nebeské a mořské ryby a vše, co se prohání po moř-

ských cestách.
Hospodine, Pane náš,

jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi!

Čtení: Gn 12,1-4; Mt 5,1-12

Píseň

Ticho

Prosby:
Prosíme tě, Bože, ať mezi námi vládne tvůj pokoj a tvá láska ať promě-
ňuje náš život.
Dej nám vytrvalost ve víře a vlož do našeho srdce touhu po tvém krá-
lovství.
Veď svou církev po cestách evangelia a svým svatým Duchem ji zacho-
vej v laskavé otevřenosti.
Prosíme tě za všechny, kdo nesou odpovědnost za společnost a stát, aby
rozvíjeli a podporovali úsilí o spravedlnost a svobodu.
Kriste, tys vzal na sebe naše bolesti a naše nemoci. Buď oporou všem,
kdo procházejí zkouškami.
Prosíme tě za všechny, kdo pomáhají utlačovaným, cizincům, osamě-
lým.
Svěřujeme ti své blízké, přátele a ty, kdo nás prosili o modlitbu, a ty,
kteří se modlí za nás.
Prosíme tě, aby křesťané v naší zemi byli opravdovými svědky naděje a
kvasem jednoty.

Modlitba:
Ježíši, naše radosti, chceš nám dát natolik prosté srdce, aby nás ani slo-
žité životní situace nemohly zcela ochromit. Ty každému říkáš: neboj se,
i kdyby tvá víra byla docela malá, já, Kristus, zůstanu vždycky s tebou.
Požehnej nás, Pane Ježíši Kriste, jen v tobě se upokojí naše duše.

Zpěv

(© Ateliers at Presses de Taizé
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Thákurova 3, 160 00 Praha 6,  tel.: 224 310 259, mobil: 608 880 046
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„…v smrti hrozné jámě tvé nám kyne
rámě. Vítej, Králi náš!"

Tak budeme snad jednou i my
sevřenými, ale radostnými srdci
zpívat s Janem Augustou „Vítej,
Jezukriste" a připojíme jásavé „Jezu
Kriste, vstal jsi, nám tím příklad dal
jsi, že nám z mrtvých vstáti, s Bo-
hem přebývati. Pane, smiluj se!"
V letošním adventním čase během
šesti dnů odešli z našeho společen-
ství tři zvěstovatelé evangelia.
Nejprve 3.prosince s. farářka Marie
Taichová. Narodila se v Hraběšíně
u Čáslavi roku 1933. Po studiu teo-
logie pracovala celý život na jed-
nom sboru, v Poděbradech. 31 let tu
věrně kázala evangelium. Vážila ze
studnice Písem vždy nové občer-
stvující Slovo, aby jím potěšovala,
napomínala i uzdravovala lidská
srdce. Vždyť Poděbrady jsou přece
„na srdce". Marie dobrou stránku
vyvolila. Za její život jsme poděko-

vali v opatovickém kostele v pon-
dělí 13.prosince. Bylo tu mrazivo,
ale srdce nám hořelo. 
Rovněž v pondělí odpoledne jsme v
evangelickém kostele v Hranicích
na Moravě Pána Boha chválili a
děkovali mu za sílu a trpělivost, jíž
obdarovával bratra faráře Jaroslava
Batlu v posledních letech jeho živo-
ta. J. Batla se narodil v roce 1920 v
Přerově. Bohosloví studoval za
války jako prozatímní diakon, ale
stejně byl přes dva roky na nuce-
ných pracích v Německu. Vikářská
léta prožil v nově utvořeném sboru
ve Vítkově ve Slezsku (1950-1954).
Byly to roky únavné práce, zvláště
když se ještě staral dva roky o nově
se formující sbor v Odrách. Čtyřicet
a půl roku byl pak farářem v
Hranicích, kde i žil na odpočinku a
kde také 7.prosince zemřel. Teď už
bude Moravskou bránu střežit jen
Jaroslav Vanča.

Br. farář Severin Tůn byl nejstarším
žijícím farářem evangelické církve
(o 16 dní starší než ThDr. Josef
Veselý). Narodil se v Leštině u Zá-
břeha, kde také na odpočinku žil.
Zemřel 8. prosince ve věku téměř
97 let. Byl nejprve leteckým radiote-
legrafistou. Potom vystudoval teo-
logii a stal se seniorátním vikářem
Moravskoslezského seniorátu se
sídlem v Šumperku (1952-1954 za
seniora M.Šourka). Po celých dal-
ších 29 let byl farářem v Ostravici
(Staré Hamry) pod Lysou horou.
Děkovné bohoslužby se budou
konat až na jaře.
Radujeme se, že společně patříme
do „obecenství svatých".
„Pomoz nám všem, milý Pane,
ať i z nás tam každý stane
v oné slávě nevadnoucí,
kde vše slavné jest a skvoucí."

Mir. Frydrych

Vítej, Králi náš Alianční týden
modliteb

Alianční týden modliteb bude tentokrát až ve druhém lednovém
týdnu. Zástupci evangelických sborů v Praze se dohodli na 4 celo-
pražských shromážděních, která začínají vždy v 18.30 hodin. Poslouží
při nich pražští kazatelé:

Pondělí 10. 1. - ČCE Libeň, U Pošty 6 – P. Černý (CB) a P. Procházka
(ECM)

Úterý     11. 1. - CB Soukenická 15 – E. Čašková (ČCE) a L. Ondráček
(KS)

Středa   12. 1. - ECM Ječná 19 – J. Unger (ČEA) a B. Kaleta (CB)

Čtvrtek  13. 1. - BJB Nám. Jiřího z Poděbrad - setkání mládeže
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Diesel II, Roman Šťastný a
Bronislav Matulík, vydalo nakla-
datelství Návrat domů v roce 2010,
125 stran, formát A5

Útlá knížečka se silným příběhem
s podtitulem Autentický příběh,
který ještě neskončil, je výjimečná.
Způsob, jakým je napsaná, by se
dal přirovnat ke sběrným filmo-
vým dokumentům Heleny Třeští-
kové. Svůj dramatický životní pří-
běh vypráví a v řadě dopisů dává
do něj nahlédnout autorovi B.
Matulíkovi muž středního věku
Roman Šťastný, alias Diesel II.
Pořadové číslo ke svému pseudo-
nymu si dal sám. Vyjadřuje tím
změnu, kterou způsobilo jeho set-
kání s Kristem. Život před tím,
pod pořadovým číslem I., je téměř
učebnicovým příkladem, jak se
nevydařené dětství a nepříznivá
shoda okolností fatálně projeví na
lidském životě. Vypravěč nás pře-

kvapí nejen syrovostí svého podá-
ní, ale také smyslem pro krásu a
detail, ve kterém velmi výstižně
vyjadřuje nejhlubší touhy lidské-
ho srdce, které nás všechny spo-
jují.
Není zde účelem zabývat se líče-
ním jednotlivých životních etap.
Na přebalu knihy pěkně shrnul, o
co jde, bývalý hlavní kaplan
vězeňské služby Bohdan Pivoňka:
„Existuje realita, o které většina z
běžných obyvatel naší společnosti
nemá tušení. Odehrává se za za-
vřenými dveřmi klubů, barů, po-
divných firem – a také věznic.
Raději o ní nechceme nic vědět,
hodí se nám výhradně jako kulisa
akčních filmů, hlavně udržet hra-
nici obou světů neprostupnou." 
Asi bude na místě upozornit las-
kavého čtenáře, aby se nedal
zmást jazykem vypravěče, který
autor skvěle zachytil. Řada vulga-
rismů a slangových výrazů dává

nahlédnout, jak vypadá první
linie, ve které církev stojí se svým
evangeliem. Příliš často jsme jako
křesťané nastaveni na typy lidí
nám podobných, ať se to týká
zájmů, vzdělání, či životního sty-
lu. Dveře Božího království jsou
však otevřeny všem - i těm jaksi
atypickým. Literatura tohoto žán-
ru nám může sloužit jako lakmu-
sový papírek, abychom si ověřili,
do jaké míry jsme připraveni na
setkání se skutečným světem,
který nás obklopuje, a do jaké mí-
ry žijeme jako církev v izolaci,
čímž přivíráme dveře do Králov-
ství a bráníme vejít Dieslům I.
Romanův příběh nekončí happy-
endem, vždyť je o skutečném živo-
tě. Končí ale příslibem, že v Ježíši
Kristu máme naději dokud dýchá-
me. Knihu doporučuji nejen pro
její čtivost, bude inspirací i pro
naši evangelizaci.

Daniel Fajfr

Diesel II

EKOLOGICKÁ SEKCE

ČESKÉ KŘESŤANSKÉ AKADEMIE

VE SPOLUPRÁCI

S MEZINÁRODNÍM EKUMENICKÝM

SPOLEČENSTVÍM (IEF) 
se připojuje 

k lednovým modlitbám 
za jednotu křesťanů 

a zve 
na úterý 11. ledna 2011 

od 18. 00 h 
do přízemí kláštera Emauzy

(Praha 2, Vyšehradská 49) 
k Podvečeru modliteb 

za životní prostředí 
a náš vztah k němu. 
Kázáním poslouží 

Michal Šourek,
farář sboru ČCE v Praze 4 -

Jižním Městě.

Pozvánka

ETS

Evangelikální teologický seminář v Praze 

NABÍZÍ

Kurzy pro veřejnost:

Biblické dějiny 
Dobové pozadí Starého zákona 

Duchovní růst
Evangelizace a učednictví

Křesťanská etika 
Neziskový sektor v ČR

Pastoračně sociální řešení hraničních životních situací
Stud jako pastorační problém

Úvod do Nového zákona
Úvod do Starého zákona

Základní přehled hebrejštiny
Biblická interpretace

Sexualita
Katechetika

Inspiro

Lidem z oboru doporučujeme:

Metody sociálního výzkumu
Řečtina - intenzivní kurz

Sociální práce: teorie a metody 
Teologie Starého zákona
Teologie Nového zákona 

Systematická teologie 3: 20. století

Přihlásit se můžete na internetových stránkách školy do 31. 1. 2011
www.etspraha.cz „Kurzy pro veřejnost"

Inzerce

Recenze

Dary na tiskový fond
V roce 2010 jsme s vděčností přijali příspěvky na TF od těchto dárců:

Církev bratrská – Praha 5 Smíchov 5.000 Kč
Evangelická církev metodistická – Ječná 19 Praha 2 10.000 Kč
Farní sbor ČCE – adresa neuvedena 1.500 Kč
II. sbor ČCE – Praha 3 Žižkov 1.000 Kč
MSKJ – BJB Vinohrady Praha  2 2.500 Kč
MSKJ – Pardubice 3.000 Kč
br. Bláha Jan MUDr. 3.000 Kč
ses. Doubravová Milada 2.000 Kč
ses. Flieglová Anna – Praha 5 100 Kč
br. Hanus Ladislav – Horní Holetín 1.000 Kč
ses. Korandová Alena – Zlín 500 Kč
ses. Kotnourová Dagmar – Veselí nad Lužnicí 1.000 Kč
br. Kouřil Jaromír – Postřelmo 200 Kč
ses. Kutíková Michaela 500 Kč
br. Mareček Miroslav – Praha 1.000 Kč
ses. Marečková Marie 1.000 Kč
br. Pawlica Otto – Český Těšín 1.000 Kč
br. Pospíšil Drahomír – Nové Město pod Smrkem 250 Kč
ses. Rádlová Marta 500 Kč
br. Schilla František – Praha 3.000 Kč
br. Soušek Zdeněk ThDr. 1.000 Kč
br. Toncr Radek 500 Kč
br. Toušek Daniel – Zeleneč 3.000 Kč
br. Toušek Marek – Zeleneč 3.000 Kč
ses. Vávrová Marie 500 Kč
ses. Vedralová Miloslava  - Praha 10 800 Kč
ses. Voříšková Lydie 5.000 Kč
nejmenovaný dárce 2.200 Kč

Všem dárcům upřímně děkujeme


