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Mt 12,38-42

„Kdyby Pán Bůh každé odpoled-
ne ve tři zahromoval, věřil bych,
že existuje," řekl mi kdysi dávno,
ještě na gymnáziu, jeden můj spo-
lužák. Chtěl tímto způsobem vy-
jádřit svůj údiv nad tím, že jsem
uvěřil. Nebyl zdaleka první. Lidé
se už od pradávna pídí po zázra-
cích. 
Také od Ježíše požadovali jeho
současníci zázrak, znamení jeho
mesiášství. Chtěli, aby tak doložil,
že jej Bůh pověřil vysvobozením
Izraele z područí Říma. Ježíš je-
jich přání nevyhověl. Očekával od
nich víru a věděl, že zázraky
umožňují víru obejít. Nabídl jim
ale znamení proroka Jonáše, mu-
že, který se při plnění, nebo spíše
neplnění svého poslání ocitnul na
pokraji smrti v břiše velké ryby.
Stal se však zázrak. Ona blíže ne-
identifikovatelná mořská obluda

jej po třech dnech na Boží pokyn
vyplivla na břeh živého. Nabíd-
kou Jonášova znamení Ježíš svým
současníkům naznačil, že si na zá-
zrak, kterým doloží své mesiáš-
ství, budou muset ještě nějakou
chvíli počkat. Přislíbil však, že tře-
tího dne po své smrti vstane z
mrtvých.
Chceme, aby se děly zázraky, a
přitom často nejsme schopni doce-
nit, že se ten největší z nich už
před více než dvěma tisíci léty v
Jeruzalémě na hoře Golgotě stal.
Nevěříte? Zkuste spolu s Ježíšem
„zemřít". Určitě vás pak vzkřísí k
novému životu (Ř 6,4). Mám za to,
že takový zázrak bude dostatečně
přesvědčivý pro vás i vaše okolí.

Radomír Jonczy
kazatel 
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Poselství k neděli Reminiscere

Boží bankrot? Začíná nenápadně
ve chvíli, kdy se Bůh rozhodl stvo-
řit svět. Když jej stvořil, chtěl, aby
vedle něho existoval. Pěkně a zře-
telně jej odstupňoval od hmoty k
vegetaci a nad nimi ke všem for-
mám animálního života, ukonče-
ným nejvyšším stvořením, jímž je
člověk s tělem i duší. Takto
odstupňovaný svět se tu neobjevil
náhodou ani jako dílo údajného
Božího protivníka. Je tu podle Boží
vůle! Tak to vyznáváme. Křesťan-
ská zbožnost však za tímto jasným
vyznáním nejen pokulhává, ale
přímo mu protiřečí. Před 90 lety
mne moje venkovská babička učila
večerní modlitbě, z níž se mi vryla
do paměti slova "tělo, svět, ďábla
přemáhám". Dlouho mi trvalo,
než jsem uzmul tělo a svět ďáblu a
vrátil je Bohu do vlastnictví. Na-
učil jsem se je vidět jako Boží stvo-
ření, jehož smyslem je služba
Bohu i lidem. Dlouho to trvalo, ne-
boť už sám letmý pohled na svět a
tělo signalizuje jejich negativní
působení, jaké ovšem některému
kazateli vyplyne z jednostranného
výkladu biblického citátu "svět ve
zlém leží" (1J 5,19-kralicky). Za-
zpívejte si z žalmů 148. "Chválu,
čest Bohu vzdávejte" a z Evan-
gelického zpěvníku 178. píseň,
děkující za stvoření: "Krásná je
modrá obloha, je zázrak pod ní
žít." Jásot, s nímž křesťanské shro-
máždění tyto písně zpívá, do-
svědčuje, že Bůh neodevzdal tělo a
svět do moci ďábla.
Od chvíle, co Bůh stvořil svět, už
není sám, má spolubydlícího, svět
se vším všudy. Jemu to zřejmě tro-
chu stouplo do hlavy, neboť jeho
inženýři pobíhají se svými měřicí-

mi nástroji, aby určili, co všechno
patří světu, tedy nám a co budeme
ochotni nebo nuceni bránit jako
svoje proti všem, i proti Bohu.
Jenže on vzal rád na vědomí, že
část jeho prostoru patří světu a
lidem. Ostatně bylo to tak podle
jeho plánu. On sám nám ten pro-
stor bytí poskytl a svěřil, skoro
daroval. Proto ta radost, když nám
jej slavnostně předává: "Ploďte a
množte se a naplňte zemi, pod-
maňte ji a panujte" (Gn 1,28). Jako
bychom uslyšeli konečně v pravdě
ta slova: "Je to vaše dílo."
Po celá staletí se v křesťanské círk-
vi vedl spor o to, zda Bůh může
strpět, aby vedle něho samostatně
existoval svět. Teprve v 7. století
680. roku na Cařihradském sněmu
zvítězil názor, že Bůh dal světu
samostatné bytí; opačný názor, že
Bůh všechno obsahuje a je v bytí
zcela jediný, byl odsouzen. Do-
kládá to Kristus, jenž je Bůh i člo-

věk, člověk se svou vůlí a Bůh se
svou vůlí. Kdykoli došlo v ději-
nách k převratu v tom smyslu, že
světu bylo odepřeno vlastní bytí a
všechno byl jen Bůh, tato jednota
brzy projevila své ďábelství, pro-
měnila lidi v bohy. S touto domýš-
livostí se pustili do budování měs-
ta Bábel a věže, jež mají zajistit exi-
stenci a budoucnost lidí: "Hle, jsou
jeden lid a všichni mají jednu řeč."
Hospodin tuto jednotu rozmetal
(Gn 11). Dějiny zaznamenaly ně-
kolik velkých, světových pokusů o
vybudování říší na jednotě lidu a
na násilí. Alexander (356-323 před
Kristem), syn makedonského krá-
le Filipa, došel se svými vojsky až
do Indie. Podobně v nové době po
Kristu r. 966 císař Otto založil sva-
tou říši římskou německého náro-
da. Přísná vnitřní kázeň a ovlád-
nutí východních zalabských zemí
udržely říši až do roku 1806. Ať

Jak jsme přivedli Boha na mizinu

Dojala mne drobná zprávička z ET-
KJ 8/2011. Cituje pákistánského
ministra pro ochranu menšin Szah-
baze Bhattiho, který vyjadřuje od-
hodlání pokračovat v boji za zrušení
předpisů ponižujících a diskrimi-
nujících nemuslimy. Mezitím došla
smutná zpráva, že pan ministr
Bhatti byl 2. 3. zastřelen extrémisty,
kterým nestačila ke spokojenosti
likvidace ministerstva odůvodňova-
ná úspornými důvody, ale museli
zlikvidovat i člověka. Motivy jeho
vraždy se podobají nedávné vraždě

guvernéra Taseera, který se zasazo-
val o zrušení kontroverzního záko-
na o rouhání. Situace v Pákistánu je
z hlediska postavení menšin tragic-
ká a spolu s celkovým politickým
rozvratem země se rychle zhoršuje.
Vzhledem k tomu, že jde o chudou
zemi se 170 miliony obyvatel a
jaderným arzenálem, vidím naše
možnosti ovlivnit situaci kromě
modliteb jako skromné. Je mi nad
touto zprávou smutno.

Miloš Hübner

ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

AKTUALITA

Mučedníci tolerance

Ne že bych se rád nervoval u televize a pouštěl si politické debaty, ale tu a tam
v ní bohužel to či ono zhlédnu. Důvodem je pravděpodobně fakt, že někdo
má velký zájem na tom, abych si náhodou nevědomky neodepřel své výsost-
né právo na informace. Snad proto se určité jistě důležité výroky v hlásné
bedně neustále opakují, zřejmě proto, abych si jako občan konečně uvědomil
závažnost momentální situace. Trošku se bojím, že začne platit nové lidové
přísloví: "Když se Čech narodí, dá se do pláče!"
Zvláště nelibě nesu, když spatřím alespoň pro mě docela dosti neoblíbeného
ministra financí Kalouska, který s útrpnou tváří alarmuje, že dopadnem jak
Řecko. Osobně to vnímám tak, že bychom měli platit víc na daních, na důcho-
dovém pojištění, za jídlo, dopravu, benzín, teplo a za všechno, co si nemůže-
me nekupovat. Francouzští socialisté, kteří vymysleli daň z přidané hodnoty
jako jakousi modifikaci komunistické milionářské daně, by se asi divili, kam
až to dospělo. Místo bohatých, kterým by se danil luxus, to paradoxně odne-
sou ti chudší, ale tak to vždycky bylo, je a bude.
Co na tom, že česká důchodkyně bez krize si může nechat jen snít o životní
úrovni řecké důchodkyně v krizi. Hlavně že máme pesimistická očekávání a
že jsme ochotni mít se hůř a snášet svůj osud. Ve skutečnosti se třeba ani tak
špatně nemáme, ale skuhráme přece rádi, tak proč lidi motivovat, aby uděla-
li něco pro svoji prosperitu v duchu protestantské etiky: "Čiň a Bůh Ti pomů-
že"? Proč se v Čechách raději preferuje učení o dvojím lidu, "o těch nahoře a
o těch dole," když čistě teoreticky a demokraticky má každý stejné šance?
Už dlouho hlásám, že úroveň bohatství dané země neurčuje hodnota hrubé-
ho domácího produktu, síla měny či rozvoj průmyslu. Domnívám se totiž, že
kvalitu života mnohem více než peníze mohou ovlivnit takové hodnoty jako
úcta ke stáří, k rodičovství, ochota pomoci sousedce, když jí dojde třeba drož-
dí, vlídnost, vstřícnost, poctivost a motivace ke vzdělávání a k práci.
Jen si představme, jak by se nám žilo nemít peníze, a přesto vědět, že si nás
lidé váží, že jsme potřební a důležití, že nás má někdo rád. Když je nemajet-
ný člověk společností nemilován, opomíjen, znevažován, tak snadno ztrácí
pojem o vlastní hodnotě, nesnaží se, je pasivní, často neví proč žije. Oproti
tomu člověk, který dostává lásku, je mnohdy ochotný všechno ztratit jen
proto, aby o tu lásku nepřišel. Nevěsta přece nemusí mít vůbec nic, a přesto je
šťastná.
Závěrem bych chtěl čtenáře povzbudit, že se nemusí rmoutit nad katastro-
fickými vizemi politiků, těch "nahoře". Totiž to pravé "nahoře" je pro nás u
Krista, který své stádce vyvádí ze všech nesnází v každé době.

Ivo Kraus

Skeptická budoucnost

Dokončení na str. 2

Vstup do kibucu EIN GEDI SPA - viz str. 3



2 ET-KJ

Tak bychom mohli nazvat Jana Ma-
saryka, českého diplomata a politi-
ka. Za 2. světové války čelného
představitele československého od-
boje, od roku 1940 až do své tragické
smrti 10.3.1948 ministr zahraničních
věcí. Neměl politické vzdělání jako
prezident Beneš, neměl vědecký
vztah k politice jako jeho otec. Ne-
měl Churchillovu bojovnost, neměl
právnickou mysl a znalosti věcí hos-
podářských jako jiní politikové. Měl
však něco, co má jen málo lidí ve
vrcholové politice a zvláště i dnes –
zdravý rozum, nenapodobitelný
smysl pro humor, byl skvělý řečník,
ryzí demokrat a především laskavý
a dobrý člověk. Pro tyto vlastnosti
ho měli rádi i političtí odpůrci. Do-
vedl každého odzbrojit svým úsmě-
vem, uměl překlenout nejtrapnější
situaci vtipem a nikdy se nerozčilo-
val. Měl schopnost nalézt překvapi-
vě prostou a jasně výstižnou formu-
laci i pro nejsložitější a nejmlhavější
problémy a situace. Jeho jazyk byl
plný metafor. Ve svých promluvách
z Londýna vléval naději svým po-
sluchačům doma a lidé ho milovali,
když slyšeli jeho neopakovatelný
melodický hlas.
Tento naoko hovorný muž dovedl i
mlčet. Bylo mnoho věcí, které dove-
dl přejít mistrně vtipem, ale které ho
bolely po celý život. Mnoho věcí,
které nedokázal vyřešit a o nichž
hovořil povrchně, jež ho však nikdy
ve skutečnosti nepřestaly trápit. Měl
rád děti a chtěl pro ně to nejlepší, bál
se diktatur, které chtějí z lidí udělat
poslušné, papouškující tvory. Sám
říkal: Myslím na naše děcka, na
všechna. Myslím jen na jednu věc,
jak zabránit tomu, aby z nich někdo
nadělal roboty. Já chci, aby se kaž-dé
z těch děcek naučilo myslet a mluvit
za sebe. Bál se budoucnosti, neboť
viděl, kam situace směřuje. Měl rád
Židy. Být proti Židům znamenalo
pro něj být proti lidskosti. Pomáhal
jim jak jen mohl a těšil se, že budou
mít svůj stát. Také i jeho zásluhou
bylo, že i když tu již nebyl, českoslo-
vensko pomohlo Izraeli uhájit svůj
nově vzniklý stát dodávkami zbraní.
O svém vztahu k Bohu mluvil velmi

zřídka a svůj vztah k Bohu vtělil do
praktických činů – měl lidi rád. Říká:
Kdybyste se mě zeptali na recept na
štěstí, tak asi takhle:
Tak za prvé: Člověče, snaž se mít rád
lidi! A pamatuj si, kdykoli někomu
pomůžeš,- někomu, kdo si to zaslou-
ží-, budeš mnohem šťastnější.
Druhé přikázání: první si budeš stá-
le opakovat. A budeš si také říkat, že
nemusíš být ten nejdůležitější, zkrát-
ka musíš mít v sobě co nejvíce poko-
ry, abys byl užitečný.
Za třetí: Pro Boha tě prosím, člověče,
směj se také někdy! Já vím, že to v
životě není zrovna jednoduché, ale
není to mučírna. Ono by to i s Ham-
letem dopadlo líp, kdyby se i někdy
zasmál.
Za čtvrté: Zkus dělat rád, co oprav-
du děláš. Když nemůžeš být astro-
nomem ve dne, tak se dívej na hvěz-
dy aspoň v noci.
Za páté: Nebuď numismatik! Ono je
lepší sbírat zkušenosti a silné zážitky
než prachy.
Za šesté: Koukej kolem sebe na kaž-
dém kroku a nauč se těšit z malých
věcí. Kdo ví, jak se dívat na věci, ten
může najít na jednom záhoně v
zahrádce víc krásy než na cestě
kolem světa.
Za sedmé: Zajímej se o co nejvíc věcí!
O všechno. A hlavně o každého.
Za osmé: Nerozčiluj se! Rozčilení ne-
ní program, jak říkal můj táta. Nevy-
bouchni pro každou blbost.
Za deváté: Musíš mít nějakého ko-
níčka. To je náramně důležitá věc.
Pomůže to člověku, aby také někdy
vypřáh.
Za desáté..., Ale počkejte. Já to ne-
můžu namačkat všecko do deseti
přikázání. On člověk musí dělat moc
a moc věcí, když chce být šťastný.
Jistě moc důležitých věcí zapomenu.
Ale aspoň tohle – nikomu nic nezá-
viďte, ono to nepomůže. Nezavírejte
se do své skořápky. Tělo chce být
také šťastné, tak choďte na čerstvý
vzduch. Zdraví je náramně důležitá
věc. Ne že by nemocný člověk ne-
mohl být šťastný. Já znal v životě lidi
s těžkými nemocemi, kteří byli přes-
to možná šťastnější než my dva. Ale
zdravý člověk může žít ještě plněj-

ším životem. A znovu co jsme již
řekli v prvním přikázání. Zkus to,
člověče, mít rád lidi. Když je budeš
mít opravdu rád, budeš vždy radši
dávat než brát. A dávat, to nezname-
ná jen rukavice k svátku či bačkory
na Vánoce. To znamená dávat taky
to, co je v tobě ( ukázal na srdce a na
hlavu). To nejlepší, co je v tobě.
Jo, ale ještě jedna věc. Nemysli, že
podle tohoto receptu budeš zaruče-
ně šťastný člověk. Ono se k tomu
potřebuje taky trochu štěstí. Potře-
bujeme k tomu například trochu
tohohle vzácného koření, kterému
se říká láska. A tohle nedostanete na
lístky Ataky to nekoupíte na černém
trhu. Na to musíte mít štěstí. Buď to
najdete, nebo ne. Když to musí být
můžete přidat místo tohohle koření,
o kterém jsem zde mluvil, jiné, kte-
rému se říká všelijak. Moudrost, brát
život jaký je a ještě všelijak jinak.
Však víte, co myslím. - Ale my tady
kecáme a hodiny nestojí. Musíme bě-
žet. Tady honem ještě dopijte a jde se.

K mužům tohoto druhu, k mužům
prodchnutým přesvědčením o dů-
stojnosti lidské duše i rasy se musí-
me obracet, u nich můžeme hledat
inspiraci pro svou cestu životem.
Hlas Jana Masaryka by nikdy neměl
zmlknout i u dalších generací, které
Jana už neznají osobně. Můžeme
čerpat nejednu životní moudrost a
povzbuzení žít pro to, pro co žil on.

Jan Trnka 

(citace z knihy Viktora Fischla 
Hovory s Janem Masarykem)

VÝZKUM RELIGIOZITY VE FRANCII ODHALIL ZMATEK VE VNÍMÁNÍ POJMŮ

Méně než čtyři z deseti Francouzů se prohlašují za věřící a 34 % fran-
couzských „katolíků" tvrdí, že nevěří v Boha. O krizi náboženského
života, ale také o zmatku ve vnímání pojmů jako víra a náboženství
svědčí poslední průzkum religiozity ve Francii, zveřejněný deníkem Le
Parisien.
Podle průzkumu počet věřících ve Francii (36 %) mírně převyšuje počet
ateistů (34 %). Ve zbylé části společnosti 22 % dotázaných neví, zda v
Boha věří, ale klade si alespoň tuto otázku, a 8 % neví, zda v Boha věří,
ale otázku po Bohu si neklade.
Průzkum také ukázal, že 5 % z těch, kdo žádné náboženství neprakti-
kují, tvrdí, že v Boha věří, zatímco 34 % deklarovaných římských kato-
líků uvedlo, že v Boha nevěří.

RaVat

Podle naší věrouky je kázání výkladem Bible neboli Písma svatého. My
evangeličtí kazatelé vykládáme Písmo Písmem, jak nás to učili. Tak
máme jistotu, že kážeme čisté slovo Boží bez lidských nápadů a výmys-
lů. Je to slovo oproštěné ode všech našich moudrostí a duchaplností,
chemicky čisté slovo bez chuti a bez zápachu, asi jako destilovaná voda.
Jenže zkuste pít destilovanou vodu: jak dlouho to vydržíte? Tak ani naši
posluchači nevydrží dlouho poslouchat naše kázání a brzy usínají nebo
myslí na nedělní oběd. Abychom udrželi jejich pozornost, zpestřujeme
kázání praktickými příklady ze života, kterým říkáme ilustrace. Jako
existují ilustrované Bible, tak i kázání potřebují ilustraci. Ukážeme si to
názorně na neděli zvané Septuagesimae, zhruba 70 dní před Velikono-
cemi. Perikopy neboli oddíly z Písma doporučené na tu neděli nabízejí
jako první čtení podobenství o dělnících na vinici z Mt 20,1-6 a jako text
kázání 1. epištolu Korintským 9,24-27, kde apoštol Pavel přirovnává
život křesťana k běhu o závod. Co říkáte následujícímu kázání?
Bratři a sestry! Dělníci z našeho podobenství byli najímáni na práci
postupně během celého dne, tak jak je správce vinice potřeboval. Při
večerní výplatě došlo k nedorozumění, neboť všichni dostali po jednom
denáru, což byla obvyklá mzda za celodenní práci. Těm, kteří pracova-
li celý den, se nelíbilo, že dostali stejně jako ti, kteří byli zaměstnáni
jenom půl dne nebo dokonce pouhou jednu hodinu. Správce je však
přesvědčil, že dostali, kolik měli slíbeno, a že nemají ostatním závidět.
Mravní ponaučení z toho je, že v království Božím platí zvláštní zásady
odměňování, a proto se může stát, že budou poslední první a první
poslední (Mt 20,16).
Jak to ale souvisí se slovem apoštola Pavla, který přirovnal život křes-
ťana k běhu o závod? Stejně jako ve starověku, i dnes spolu soupeří
běžci na běžecké dráze a diváci je sledují. Je to napínavé, pozorovat
druhé v jejich boji o vítězství, ale ideální stav to není. Člověk nemá být
v životě pouhým divákem a sledovat sportovní utkání sedě na tribuně
nebo dokonce v pohodlném křesle u televize. Křesťanův život je běh na
dlouhou trať. Je třeba se zvednout, běžet, bojovat a usilovat o vítězství.
Emil Zátopek vypráví,, jak byl jednou pozván na jakési okresní přebo-
ry, kde pohostinně vystoupil v běžecké disciplíně, aby povzbudil domá-
cí sportovce. Jeho soupeři z místního oddílu nebyli žádná běžecká elita.
Brzy po startu Zátopek poznal, že mu běžci nestačí, a tak ubral na rych-
losti, aby ho dohonili. To se jim stejně nepodařilo a Zátopek běžel po
celý závod daleko před ostatními. Až teprve v cílové rovince se pro jis-
totu ohlédl a ke svému úžasu zjistil, že soupeři jsou mu v patách. Říkal,
že měl tehdy co dělat, aby závod vyhrál. Po závodě se vysvětlilo, jak to
s těmi soupeři bylo: Když viděli, jaké Zátopek nasadil tempo, řekli si
někteří, že si nebudou honit tričko a sedli si na trávník. Přidali se až 
v posledním kole, a protože byli odpočatí, ohrozili vážně Zátopkovo
prvenství. 
A podobně je tomu v křesťanově životě. Nemá nám vadit, když druzí
jsou lepší než my, zdatnější, výkonnější a rychlejší, takže jim nemůžeme
stačit. Začněme běžet třeba i v poslední chvíli, tak jako se dali dělníci
najmout v poslední hodině. Vždyť mnozí první budou poslední a
poslední budou první (Mk 10,31). Tady by přišlo amen.
Milí čtenáři ET-KJ, jak se vám líbí toto kázání? Nelíbí? Mně taky ne. Je
to úsměvný nesmysl, hezké kázání, které se nepovedlo. V čem se stala
chyba? Kazatel ve snaze vysvětlovat Písmo Písmem spojil dva obrazy, z
nichž každý mluví o něčem jiném. Dělník může být zaměstnán polovi-
nu pracovní doby, ale všichni běžci se musí shromáždit na startu, a ne
vstupovat na trať během závodu nebo dokonce v cílové rovince. Jak
komické je takové počínání a jak je to nefér, ukazuje humorné vyprávě-
ní Emila Zátopka.
Je jistě chvályhodné, když se v dogmatice snažíme podat ucelený pře-
hled naší věrouky, v níž všechno souvisí se vším. To je úkolem teologie
jako vědy. Jenže kázání není věda, nýbrž umění. Jako není možné v
umělecké galerii udělat z více obrazů jeden, tak není možné v kázání
libovolně spojovat různá biblická podobenství do jednoho. Každé je
vyprávěním sui generis, svého druhu, a objasňuje některé tajemství
Božího království. Nechtějme vysvětlit všechna tajemství najednou,
stejně se nám to nepodaří. A proto radíme kazatelům: na jedno kázání
jedno podobenství, jedno téma, jednu hlavní myšlenku, a nekázat příliš
dlouho, aby posluchači nespali.

Vlastimil Tlustý

Z církví doma i ve světě Velký syn velkého otce

před Kristem nebo po Kristu jed-
nota docílená násilím mohla být
zase jen násilím udržena. Proto
žádná nevydržela. Nevydržely a
veliký byl pád i moderních jednot,
které uvedli v podobě jednotné a
jediné politické strany do života
lidského společenství komunisti
(bez Boha) a nacisti (s Bohem).
Neobešli se bez násilí a bez válek.
Jejich hrůzy vstupují díky filmové
kameře až k nám domů - k večeři;
nezapomenutelně? - Zítřejší touže-
né pokojné soužití nabourávají
dnes ti, kdo zapomněli, a ti mladí,
kteří nemají co zapomenout. Není
dobojováno. Smutnou podívanou
skýtají Bohu ti, které stvořil a
chová je u sebe v témž prostoru:
zneužili své známosti s Bohem a
překročili hranici, která je oddě-
luje od Boha. Vstoupili do dějin 
se samozřejmostí, která patří jen
Bohu.
Hned zpočátku, když se naplnil
čas, Bůh proti nim zakročil, neboť
litoval, že učinil člověka na zemi:
"Smetu je z povrchu země" (Gn

6,6) a ještě znovu rozehnal jejich
bábelskou jednotu (Gn 11,8). Pís-
mo dál vypravuje, jak si počíná
člověk, který není Bůh, a přece
dostal od něho pověření, aby byd-
lel s ním. Bůh mu ustoupil a po-
stoupil mu část svého prostoru. Že
by ho vzal jako podnájemníka?
Snad, ale Bůh s ním od počátku
jedná jako se svým synem. U člo-
věka se však objevují nápady a ná-
lady, jež ho přivádějí do konfliktu
s otcem. Bůh je připraven ustupo-
vat, tak si syn vyložil jeho laska-
vost a je připraven dobýt na otci
ještě více laskavosti. Už počítá s
tím, že otec mu vyhoví a ustoupí
jeho vůli. Začínáte tušit, že situace
brzy dospěje do známého stadia:
syn dá otce na výměnek. Zviditel-
ní se skutečnost, že Bohu ubývá
místa, je vykořisťován, ale stále
platí synovy dluhy.
Pošetile lidsky řečeno už nemá
kam ustoupit. Ohrožen na životě
rozhodl se uhájit své bytí tou
poslední zbraní: poslal na svět
mezi bezbožné svého vlastního
Syna, aby se svými, budou-li ještě

jací, uvedl svět do původního
pořádku. Jednota bezbožných se
zbožnými uviděla svou příleži-
tost: zabijeme Syna a všechno bu-
de naše. Tak se i stalo. Svět a cír-
kev opustily Božího Syna, zabily
ho a vyzdvihli na kříž. Boží pano-
vání je uvedeno v nic. Bez Syna
nemá budoucnost. A lidé jsou sa-
mi na světě.
Bankrot? Ano, ale zcela jedineč-
ný. Všichni, kdo ho přímo způso-
bili a měli by být potrestáni, že
Ježíše pověsili na kříž, ale i všich-
ni hříšníci tehdy, dnes i zítra, zís-
kávají - odpuštění. Bůh je Pán 
i nad těmi událostmi, proměnil
Ježíšovu porážku ve vítězství a
ve výkupné za všechen lid na
zemi. 
Tajemství toho bankrotu záleží v
tom, že jeho odpuštění dosahují
jen věřící. Pro nevěřící bankrot
zůstává bankrotem. Ale dokud
se na zemi káže Kristovo evan-
gelium, ani oni nejsou bez na-
děje. 

Josef Veselý

Jak jsme přivedli Boha na mizinu
Dokončení ze str. 1

Jak vykládat Bibli?



Zakladatelé moderního Státu Izrael
nepřišli do Svaté země se záměrem
naplnit biblická proroctví. Mnoho z
nich mělo blíže k ideologii socialis-
mu a komunismu než k Bibli.
Svědčí o tom hnutí kibuců, které sla-
vilo 100 let své existence. Dne 28.
října 1910 založila skupina Židů z
Běloruska první kibuc – „Deganja
Alef" – na jižním břehu Galilejského
jezera.
Hebrejské slovo „kibuc" znamená
doslova „shromažďování". Tradice
vycházející z Bible dodnes chová
naději v „kibuc galujot" – „shromáž-
dění rozptýlených", shromáždění
lidu Izraele z celého světa, jak je
předpověděl prorok Jeremiáš: „Ten,
který rozptýlil Izrael, ho shromáždí
a bude ho střežit jako pastýř své
stádo. Vždyť Hospodin vyplatil
Jákoba, vykoupil ho z ruky silnější-
ho nežli on." (Jr 31,10-11) 
Ať už to všechno má souvislost s
biblickými výroky nebo ne, slovo
„kibuc" v posledním století zname-
ná prostě kolektivní zemědělskou
osadu. Společné vlastnictví a
základní demokratické struktury, to
byly principy, které kibuc v jeho
počátcích utvářely. Všechna důleži-
tá rozhodnutí se například původně
odehrávala na členském shromáž-
dění. Lidé v placených vedoucích
funkcích se povinně pravidelně stří-
dali. Oblečení se přidělovalo z
ústředního skladu, členové komuni-
ty se stravovali společně v obecní
jídelně, a dokonce i výchova dětí
byla centralizovaná, takže rodiče
mohli své děti vidět jen v určených
návštěvních hodinách.
Součástí izraelského sekulárního
hnutí kibuců je dnes stále 270 kibu-
ců. Šestnáct komunit tvoří nábožen-
ské hnutí kibuců. Dalších 400 izrael-
ských vesnic je organizováno jako
družstevní „mošavy". V mošavu
jsou výrobní prostředky, jako továr-
ny, chlévy, pole nebo zemědělská
technika, společným vlastnictvím.
Domy, auta a další soukromé vlast-
nictví patří jednotlivým členům.
Nedaleko od Zichron Ja’akov na již-
ním okraji pohoří Karmel leží křes-
ťanský kibuc Bel-El, založený šváb-
skými křesťany v roce 1963. Kibuc
Jad Chana, pojmenovaný podle
známé židovské partyzánky Chany
Seneš (1921—1944), se nachází
nedaleko Tulkarmu, spravovaného
Palestinskou autonomií, a je to jedi-
ný izraelský kibuc, který má napoje-
ní na komunistickou stranu. 
Židé, kteří uprchli před antisemitis-
mem a pogromy z Evropy i z dal-

ších zemí, chtěli založit dělnický stát
a beztřídní společnost. Tak se zrodi-
lo hnutí kibuců. Kibucy hrály rozho-
dující roli jako obranné základny při
židovském osidlování Palestiny.
Některé byly vybudovány přes noc
jako miniaturní pevnosti typu
„hradby a věž". Překonání prvních
těžkých roků židovského státu by
bylo nemyslitelné bez obětavé-
ho nasazení osadníků v kibucech.
Dnešní kibuc už ale není tím, čím
býval v oněch prvních letech Státu
Izrael. Moderní Izraelci myslí indi-
vidualisticky a kapitalisticky. Eko-
nomika volného trhu je jim daleko
bližší než ideál „každý podle svých
schopností, každému podle jeho
potřeb" v duchu principů Karla
Marxe. 
Z čistě praktických důvodů se úzká
rodina stala mnohem důležitější než
kolektivní identita. Mnoho lidí se
vrátilo k tradičním rolím muže a
ženy. Ekonomický tlak si žádá nové
postupy, například v oblasti prů-
myslu a cestovního ruchu. Mnozí
členové dnešních kibuců, jako jsou
lékaři a vědci, pracují mimo komu-
nitu a přispívají na zdravotní a soci-
ální pojištění ve prospěch komunity
částí svého platu. Spolu s rostoucími
požadavky na specializaci v moder-
ní společnosti postupně vyklízejí
pole demokratické principy. Povin-
né střídání osob ve vedoucích funk-
cích se už dnes téměř nepraktikuje. 
Mnozí mladí Izraelci v posledních
letech opustili kolektivní osady a
přestěhovali se do měst. Hnutí kibu-
ců trpí stárnutím populace. Před půl
stoletím, v době největšího rozkvětu
hnutí, žilo v kibucech osm procent
Izraelců. Dnes jsou to slabá dvě pro-
centa. Zbývající osadníci experi-
mentují s novými společenskými
formami života v komunitách, sou-
kromé vlastnictví je samozřejmostí a
členové jsou placeni podle úspěchů
a zásluh. 
Už od izraelské Války za nezávislost
v letech 1948-49 přicházeli lidé z
celého světa jako dobrovolníci, aby
poznali kibucy a pracovali v kolek-
tivních osadách několik měsíců
nebo i několik let. Turisté znají kibu-
cové domy pro hosty, ze kterých se
vyvinuly moderní hotely, jako v
kibucu Lavi nad Galilejským jeze-
rem, v Ramat Rachel s výhledem na
Betlém a pole pastýřů, nebo v kibu-
cu Maale Hachamiša v judských
horách.
Kibuc Gešer (což znamená „most")
proslul svými památnými mosty
přes řeku Jordán, ať už je to starý

most vybudovaný Římany, nebo
železniční most z doby Osmanské
říše a britského impéria. Když byla
před dvaceti lety v Galilejském jeze-
ře objevena v bahně zachovalá loď z
druhého století našeho letopočtu,
stal se kibuc Ginossar známým
kvůli „Ježíšově lodi". V kibucu
Ketura na pláni Arava, daleko od
civilizace, vypěstovala profesorka
Elain Solowey svou palmu „Metu-
šelach" z dva tisíce let staré pecky,
objevené při vykopávkách ve staro-
věké horské pevnosti Massada.
Kibuc Micpe Šalem v judské poušti
se stal známým díky pověstným
kosmetickým výrobkům značky
Ahava. Plážové zařízení „Mineral"
tady zve turisty i domácí ke koupá-
ní v Mrtvém moři nebo k ponoření
do horkých sirných pramenů. V
kibucu Nir David na úpatí hor
Gilboa byla rekonstruována pev-
nůstka typu „hradby a věž" pro
návštěvníky, kteří se zajímají o histo-
rii. Izraelské děti znají Nir David
spíše jako místo koňských atrakcí,
ale především kvůli „Gan Guru" –
parku, v němž mohou návštěvníci
obdivovat australskou faunu včetně
klokanů a medvídků koala. Méně
přístupný a tajemstvím obestřený je
kibuc Palmachim. V jeho sousedství
je umístěna jedna z největších letec-
kých základen izraelské armády a
zkušební raketový polygon Izrael-
ské kosmické agentury. Odtud se
odpalují rakety Šavit, vynášející do
vesmíru družice Ofek. Odtud také
startují letky vrtulníků k misím v
pásmu Gazy, vzdálenému jen pár
kilometrů. 
Dnešní kibucy jsou stejně různorodé
a moderní jako celá izraelská společ-
nost a náhodný pozorovatel v nich
sotva pozná komunity se socialistic-
kým programem. Některé z kibuců
přišly na to, že finanční trhliny, které
zanechala idealistická utopie, lze
zaplnit prodejem cenných pozemků
jako lukrativních stavebních parcel.
Často tak narazíte na komunity,
které – původně založené na komu-
nistických principech – dnes fungu-
jí jako spekulanti na moderním
kapitalistickém trhu s nemovitost-
mi. Je zajímavým zjištěním, že izra-
elské kibucy byly jedním z mála
modelů pragmatického socialismu
20. století, který fungoval po několik
desítek let bez použití násilí proti
svým vlastním lidem.

© Johannes Gerloff, 
Křesťanský mediální svaz KEP
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Sto let izraelských kibuců
Společně pracovat a žít

Koutek písmáka
Zpěvy a modlitby z Taizé
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Doba postní
Píseň – V temnotách našich dnů (Dans nos obscurités)

hudba: J. Berthier

Žalm 25, 1-8
K tobě, Hospodine, pozvedám svou duši,

v tebe doufám, Bože můj, kéž nejsem zahanben,
aby se neradovali moji nepřátelé nade mnou.

Ano, nebude zahanben, kdo skládá naději v tebe,
zahanbeni budou věrolomní, vyjdou s prázdnou.

Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine,
uč mě chodit po svých stezkách.

Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě,
vždyť jsi Bůh, má spása,
každodenně skládám svou naději v tebe.

Hospodine, pamatuj na svoje slitování,
na své milosrdenství, které je od věčnosti.

Nepřipomínej mi hříchy mého mládí, moje nevěrnosti,
pamatuj na mě se svým milosrdenstvím
pro svou dobrotivost, Hospodine.

Hospodin je dobrotivý, přímý,
hříšníkům cestu zjevuje.

Čtení: Ef 2,4-6; L 9,22-25
Píseň
Ticho

Prosby:
Prosíme tě za oběti válek a násilí.
Prosíme tě za ty, kdo bolestně zakoušejí tvrdost života.
Prosíme tě za ty, na něž těžce doléhá stáří, nemoc nebo samota.
Prosíme tě za ty, kdo aktivně usilují o pokoj a spravedlnost, a za ty, kdo
pomáhají trpícím.
Tys za nás zemřel, Kriste, a znovu vstal k životu, aby nás nic nemohlo
oddělit od Boží lásky.

Otče náš

Modlitba:
Slitovný Bože, v evangeliu odkrýváme, že zabývat se tím, co jsme anebo
nejsme, nevede nikam. To podstatné je v pokorné důvěře plynoucí z
víry. A na cestě důvěry je nám dáno poznávat, že Bůh nemůže dát nic
jiného, než svou lásku.
Požehnej nás, Pane Ježíši Kriste, ty, který nás odíváš šatem svého mi-
losrdenství.
Zpěv

(© Ateliers at Presses de Taizé
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Vážení bratři kazatelé, vážení bratři a sestry,
obracíme se na vás jménem přípravného výboru Světového dne mod-
liteb ve věci starší dvaceti let, kterou nám přesto Bůh pokládá na srdce,
totiž kolaborace duchovních a členů sborů s komunistickým režimem. 
Víme, že na počátku devadesátých let minulého století se církve snaži-
ly vyřešit závažný problém svých kazatelů a starších, kteří se zaváza-
li ke spolupráci se státními orgány a na své bratry a sestry donášeli.
Někteří z nich se k této nekřesťanské činnosti přiznali, jiní nikoli. Po
pádu komunismu se vedla diskuze, zda by se tyto věci měly veřejně
přiznat a zda by se tito kazatelé, případně další křesťané měli veřejně
omluvit. 
Byla to velice citlivá a bolestivá otázka, zvláště pro ty, kteří neměli čisté
svědomí. Posléze v církvích převládl názor, že to byla zlá a těžká doba,
a proto bude nejlepší oddělit se od minulosti tlustou čárou zapomenu-
tí. Avšak znamenalo to, že nám Bůh prominul? 
Výstižně to napsal Miroslav Matouš v závěru knihy Studnice útěchy:
„Víme, že například duchovní v činné službě, podmíněné státním sou-

hlasem, to neměli lehké. Každý z nich, a to nejednou, si musil být
vědom, že existuje mez, za kterou ve cti nelze jít. Avšak v této době, kdy
bývalo odvahou i mlčet a kdy i duchovní byli žalářováni a dokonce i
popravováni, nebylo málo takových, o jakých napsal J. B. Čapek, že
,ochotně se vzdávají slova přímého jen proto, aby nebylo ohroženo
jejich pohodlí, jejich výnosná místa, jejich freje, jejich egyptské hrnce‘." 
Byli ovšem i ti, kteří se upřímně mýlili, ale později prohlédli a litovali
svých provinění. Komenský ve svém napomenutí křesťanskému lidu
vyzývá k hlubokému pokání. Zdá se, že záhy poté, co byla v některých
církevních časopisech otiskována slova obecného mírného pokání a
omluv, převládla snaha udělat tlustou čáru za minulostí. Dodnes slý-
cháme, že spolupráce se státními orgány umožňovala na druhé straně
prokazovat církvi dobré služby. I z těchto důvodů možná nemá křes-
ťanství přes rozsáhlé možnosti zdaleka takový ohlas, jak se snad před-
pokládalo.
Ano, Komenský vyzýval křesťanský lid k nápravě všech věcí. Když
psal knihu Oživlý Ageus (Haggaeus redivivus), očekával, že třicetile-

tá válka skončí vítězstvím protestantů a exulanti se vrátí do vlasti.
Jako praktickou příručku k nápravě sepsal právě tento spis, ve kterém
vyzývá k pokání z nejednoty církve a zvláště ze zrady Pána a bratří:
„Zle jste učinili, vy Petrové, že jste neobstáli v malé zkoušce a tříbení,
když jste se dali zastrašit biskupovým vrátným a těmi, kdo se hřejí u
ohně světa. Zle jste ovšem učinili, vy Jidášové, kteří jste pomáhali zra-
zovat, jímat a trápit svého Pána s jeho věrnými sluhy; buďte poručeni
Božímu soudu. Ale vy Petrové, kteří jste zapřeli svého Pána nikoli ze
zlosti, ale oklamáni mdlobou a z donucení, jen ústy a nikoli srdcem,
nezoufejte. Těšte se, že on, náš věčný Spasitel, se za vás modlil, aby
vaše víra nezahynula; pokud ovšem spolu s Petrem poznáváte a s lítos-
tí oplakáváte svůj pád." 
Co by asi Komenský radil nám v dnešní době? Jsme přesvědčeni, že by
opět důrazně napomínal ty, kdo se dopouštěli zrady na Pánu Ježíši a
na bratrech a sestrách. 
Není právě nedokončené vyznání vin jednou z příčin, proč Pán zavřel
nebeské průduchy nad naším národem a stali jsme se nejateističtějším
národem? Není toto jeden z důvodů, proč lidé v naší zemi nemohou
církvi a jejím představitelům věřit? A pokud tomu tak je, je zřejmá i
cesta k nápravě a obnově. Přestože existovalo mnoho duchovních i

Pokání je cesta od minulosti k budoucnosti
Výzva Božímu lidu v České republice

Dokončení na str. 4



Jiří Melmuk se narodil 24. dubna
1926 v Dubně u Příbrami, jako nej-
starší ze čtyř dětí.
Rodina se brzy přestěhovala do
Příbrami, kde si postavila malý do-
mek a zde i Jiří chodil do školy a stu-
doval na klasickém gymnáziu ( učil
se tam nejenom latinu, ale i řečtinu).
Když mu bylo 11 let, ztratil otce. Ten
zemřel v důsledku záchranné akce
pro své kolegy – horníky. Malý chla-
pec tak brzy pocítil i tíhu odpověd-
nosti po boku ovdovělé maminky,
která už zůstala se všemi dětmi
sama.
Po válečném nasazení, a proto po
opožděné maturitě v r. 1946, začal
studovat na tehdejší Husově evan-
gelické bohoslovecké fakultě. Když
dokončil studium, stal se vikářem v
západních Čechách, nejprve v Ne-
pomuku a potom ve Stříbře, kde se
mu 16. dubna 1961, v manželství s
Evou rozenou Šašecí, narodil syn
Petr. Na obou místech zajišťoval sbo-
rům nejen duchovenskou péči, ale i
získával a zabezpečoval prostory
pro setkávání.
V roce 1963 se celá rodina přestěho-
vala do Velké Lhoty u Dačic, a to na
žádost tamního faráře Aloise Valen-
ty, který se chystal do důchodu.
Práce v kraji pod Hradiskem a Ja-
vořicí plnila (a dodnes i v jeho po-
žehnaném věku 85 let plní) další
téměř půl století jeho života. 
Ve Velké Lhotě měl na starosti nejen
kazatelskou stanici ve Valtínově, ale
i administrovaný sbor ve Slavoni-
cích s kazatelskými stanicemi Telč a
Dačice. Obsazení tohoto sboru neby-
lo vůbec snadné, ale nakonec se to

podařilo díky přenesení sídla sboru
do Telče. Tam ovšem kromě kostela
neměl sbor nikde střechu nad hla-
vou a byt prvního vikáře Miloše
Gregara včetně sborové kanceláře
tvořila jedna místnost pronajatá na
předměstí. Nato se bratr farář Mel-
muk, jako administrátor, ujal řešení
této situace tak, že si s vikářem
vyměnili sbory, v Telči na své nákla-
dy zakoupil poškozený dům a se
členy sboru jej opravil a sbor potom
si polovinu domu za 20 000 Kč za-
koupil. Také pro slavonickou kaza-
telskou stanici získal br. farář malý
sborový dům, aby se měli bratři a
sestry kde scházet. Přitom stačil pra-
covat i odborně, má doktorát v
oboru církevních dějin.
Po odchodu vikáře Gregara z Velké
Lhoty pečoval br. farář nejen o telč-
ský, ale i o velkolhotecký sbor; konal
často patery bohoslužby za neděli, 
a to v Telči, Velké Lhotě, Valtínově,
Dačicích a Slavonicích, a kromě
vlastního duchovenského působení
se staral i o četné sborové budovy.
Bylo tomu tak v podstatě až do jeho
odchodu do důchodu. I nyní pomá-
há kde může jak duchovní službou,
tak i pracovní pomocí. Farářkou v
Telči byla od r. 1986 jeho manželka
Eva, které to bylo umožněno po 29
letech ztráty státního souhlasu. Po
něm nastoupil na toto místo, jako
farář ve Velké Lhotě, jeho syn Petr.
Ten nemohl hned po maturitě studo-
vat teologii, získal však v této ne-
dobrovolné lhůtě lepší vhled do běž-
ného života a schopnost vnímat bra-
try a sestry ve sboru v jejich osobi-
tých situacích. Po absolvování Ko-

menského evangelické bohoslovec-
ké fakulty se stal nejprve vikářem v
Liběchově a pak na Mělníku. Odtud
odchází, již se svou manželkou
Olgou , do Velké Lhoty, kde působí
šestnáct let, z toho deset let ve spoje-
ní s Telčí ve formě sborové unie (ofi-
ciální název je sdružení sborů), zru-
šené v roce 2006. Kromě svědomité
péče o sbory je symbolem jeho půso-
bení spolupráce na budování pa-
mátkově chráněného Evangelic-
kého tolerančního areálu ve Velké
Lhotě.
Od poloviny r. 2006 je naším telč-
ským farářem. Nejsme bohatý sbor,
a tak můžeme zajistit jen jeho dvou-
třetinový úvazek, bratr farář, dnes
už otec dvou dospělých dětí, však
současně učí na zkrácený úvazek na
Husitské teologické fakultě Univer-
zity Karlovy. Stačil totiž nejen získat
doktorát teologie, ale také se svědo-
mitě věnovat studentům v oboru
biblistiky. Jsme rádi , že své znalosti
může k našemu prospěchu uplatňo-
vat i při biblických hodinách a setká-
vání střední generace, stejně tak při
vyučování těch nejmladších členů
sboru.
Otec i syn se dožívají významných
životních výročí, 85 a 50 let , a to jen
o týden od sebe navzájem vzdále-
ných. Vzpomeneme obou – docela
symbolicky- v našem sboru v obdo-
bí letošních Velikonoc, které připo-
mínají nadějný výhled pro další
dobré životní úsilí.

Za členy telčského sboru 
i staršovstvo 

Dana Kameníková

Otec a syn
ThDr. Jiří Melmuk a ThDr. Petr Melmuk ThD

I my, pokročilí věkem, se rádi set-
káváme uprostřed lesů, v překrás-
né přírodě s milými lidmi.
Léta plynou a my se tam vracíme,
těšíme se na přátele a poznáváme
nové.
Přijíždíme ze všech oblastí Čech,
Moravy, Slezska. Společně poslou-
cháme svědectví Písma, jindy zají-
mavé vyprávění ze života, literatu-
ry. Nechybí ani hudba a zpěv. 
Povídáme si o svých rodinách, sbo-
rech, přátelích, putujeme přírodou
– a tak vznikají nová přátelství (ně-
kdy na dlouho).
Nezanedbatelné je pohodlí v reno-
vovaných ubytovacích prostorách i
výborná strava. A to vše „za dobrou
cenu".
Co na to říkáte? Přijedete?

Jiřina Nekvasilová

Pobyt se koná od pátku 17. do ne-
děle 26. 6., cena 2.500,- Kč (včetně
diet bez příplatku).
Doprava autobusem z Prahy do
střediska a zpět. Ubytování i terén
schůdný i pro ty, kdo mají pohybo-
vé potíže. Nabídka programu: kro-
mě nedělních bohoslužeb ranní a
večerní pobožnosti, večerní pro-
gram s hostem, celodenní výlet
autobusem, táborák a další. Lékár-
na a lékař v Chotěboři. Pobyt není
určen jen členům církve. Rádi při-
vítáme každého, kdo chce strávit
příjemné dny ve společenství věří-
cích lidí v pěkné vysočinské pří-
rodě.
Další informace podá f. Dana Rot-
kovská ze sboru Libčice n.Vlt.:
233930823, 776798580.

Pojeďte s námi do Chotěboře!

EMAN PRÁVĚ VYDÁVÁ

Hebe Kohlbrugge, Dvakrát dvě
je pět.
Můj nevypočitatelný život od roku
1914

Vzpomínky nizozemské protes-
tantky na její angažmá v předvá-
lečném i poválečném Německu a
v zemích komunistické východní
Evropy. Dějiny Evropy od nástu-
pu nacismu po pád komunismu v
perspektivě protestantky, která se
s nimi odmítala smířit. S před-
mluvou Ladislava Hejdánka. 
Přeložila Monika Žárská.

288 stran formátu A 5, pevná
vazba, bohatý fotografický do-
provod. 
Doporučená cena 248 Kč. 

Při objednávce do 15. března 2011
poskytneme 25% slevu a zašleme
bez účtování poštovného!

Od 7. 3. 2011 se na Vás těšíme v
našem novém internetovém obcho-
dě na známé adrese 
http://eman.evangnet.cz
s kompletní nabídkou knih našeho
nakladatelství.
Z posledních novinek připomí-
náme: 
* Člověče, kde jsi? 

Sborník SpEKu č. 16
* Olinka od Petera de Knegta
OBJEDNEJTE U EMANA
Husova 656, 
256 01 Benešov
tel.: 317 722 215

SENIORÁT PRAHA-MĚSTO

Českobratrská církev evangelická
PRAHA 1 Deutschsprachige Evangelische
Gemeinde Prag – Ne 10.30 h (sv. Martin ve
zdi), f. Frank Lessmann-Pfeifer, f. Andrea
Maria Pfeifer
PRAHA 1 NOVÉ MĚSTO – Ne 9.30 h
Klimentská 1211/18, f. Eva Halamová
PRAHA 1 STARÉ MĚSTO - Ne 9.30 h
Salvátorská 1045/1, f. Josef Daniel Beneš, f.
Svatopluk Karásek
PRAHA 2 VINOHRADY – Ne 9.30 h
Korunní 1440/60, f. Ester Čašková
PRAHA 3 JAROV – Ne 9.30 h
U Kněžské louky 2139/9, f. Elen Plzáková
PRAHA 3 ŽIŽKOV I – Ne 9.30 h (Betlémská
kaple), Prokopova 4/216, j. Ondřej Pellar, 
a f. Jiří Ort
PRAHA 3 ŽIŽKOV II – Ne 9.30 h (Druhý
dům ČCE), Čajkovského 1639/10, f. Jaro-
mír Strádal
PRAHA 4 BRANÍK – Ne 9.30 h
Modřanská 118, f. Jaroslav Pechar
PRAHA 4 JIŽNÍ MĚSTO – Ne 9,30 h (3.ne v
měs. ekum. 18 h)
Donovalská 2331/53, f. Michal Šourek
PRAHA 4 MODŘANY – Ne 9.30 h
Písková 263/6, f. Zvonimír Šorm
PRAHA 4 NUSLE – Ne 9.30 h
Žateckých 1169/11, f. Marta Zemánková, f.
Irena Škeříková
PRAHA 5 RADOTÍN – Ne 9.30 h (kostel)
Na Betonce 14, f. Lýdia Mamulová
PRAHA 5 SMÍCHOV – Ne 9.30 h
Na Doubkové 8/2040, f. Ivo Mareš
PRAHA 6 DEJVICE-BUBENEČ – Ne 9.30 h
Dr. Z. Wintra 15/746, f. Petr Hudec, f. Abi-
gail Hudcová
PRAHA 6 STŘEŠOVICE – Ne 9.30 h
nám. Před bateriemi 950/22, f. Pavel Po-
korný, f. Lenka Ridzoňová
PRAHA 8 KOBYLISY – Ne 9.30 h (Kostel u
Jákobova žebříku), 
U Školské zahrady 1264/1, f. Miroslav
Erdinger, f. Miloš Rejchrt
PRAHA 8 LIBEŇ – Ne 9.30 h
U Pošty 1098/6, f. Roman Mazur
PRAHA 9 HORNÍ POČERNICE – Ne 9.30 h
Třebešovská 2101/46, f. Petr Firbas
PRAHA 10 STRAŠNICE – Ne 9 h
Kralická 1001/4, f. Pavel Klinecký
PRAHA 10 UHŘÍNĚVES – Ne 9 h
Husovo nám. 378/40, f. Vladimír Pír
PRAHA 10 VRŠOVICE – Ne 9,30 h
Tulská 1/14, f. Jiří Ort

Ochranovský seniorát
Domov Sue Ryder, Ne 9.30 h
Michelská 1/7 Praha 4 Michle, f. Eva Šor-
mová

Církev bratrská
ČERNOŠICE – Ne 9.30 h
Hradecká 2192, k. Pavel Paluchník
PRAHA KOREJSKÝ SBOR – Ne 14 h
Skuteckého 1705/3a, k. Moon Key Choi
PRAHA MEZINÁRODNÍ SBOR – Ne 10.30 h
Peroutkova 57, k. John Waldrop
PRAHA 1 SOUKENICKÁ – Ne 10 h
Soukenická 15, k. Pavel Černý, k. Pavel
Plchot
PRAHA 2 VINOHRADY – Ne 9.30 h
Římská 43, k. Pavel Mošner
PRAHA 3 ŽIŽKOV – Ne 10 h
Koněvova 24, k. Bronislav Kaleta, k. Mi-
chal Žemlička
PRAHA 4 JIŽNÍ MĚSTO – Ne 17 h (Kom.
centrum M. Terezy)
U Modré školy 1, k. Robert Filip
PRAHA 4 ŠEBEROV – Ne 10 h
V Ladech 10, k. Robert Hart, k. Matěj Hájek
PRAHA 5 SMÍCHOV - Ne 9.30 h
Vrázova 4, k. Bronislav Matulík
PRAHA 6 DEJVICE – Ne 10 h (hotel Krystal),
J. Martího 2, k. Daniel Heczko
PRAHA 9 ČERNÝ MOST – Ne 10 h
Stoliňská 2502/41b, k. Tomáš Grulich, k.
Pavel Trefný
PRAHA 9 HORNÍ POČERNICE – Ne 9 h
Ve Žlíbku 168, k. Miloslav Kloubek
PRAHA 13 STODŮLKY – Ne 10 h
Nušlova 2273/11, a k. David Novák
ŘÍČANY – Ne 10 h (kaple Olivovy dět. léč.), 
Olivova 224, k. Daniel Kvasnička

Bratrská jednota baptistů
PRAHA 3 VINOHRADY – Ne 9.30 h, 18 h čín-
ské
Vinohradská 68, k. Vladimír Hájek
PRAHA 3 VINNÝ KMEN – Ne 17 h ruské
Vinohradská 68, k. Hennadiy Gavrilov
PRAHA 3 MEZINÁRODNÍ SBOR – Ne 11 h
Vinohradská 68, k. Gareth Morris
PRAHA 4 PANKRÁC – Ne 10 h
Na Topolce 677/14, k. Jáchym Gondáš
PRAHA 6 ŠVCC – Ne 10.45 h
Nad Habrovkou 3, k. Keith G. Jones

Evangelická církev metodistická
PRAHA 2 NOVÉ MĚSTO – Ne 9.30 h
Ječná 19, f. Pavel Hradský
PRAHA 9 HORNÍ POČERNICE – Ne 9.30 h
Křovinovo n. 12/18, f. Radislav NovotnÝ
PRAHA 10 STRAŠNICE – Ne 10 h
Vilová 512/26, f. Alena Procházková

Novinky Bohoslužby

HISTORICKÁ SPOLEČNOST VERITAS
ZVE

„Žilinská synoda 1610 – 2010" je
název přednášky, kterou prosloví
Mgr. Martin Fajmon, bývalý pra-
covník Matice slovenské. 
Bude to na XXXIII. semináři histo-
rické společnosti VERITAS, který
se bude konat v sobotu 26. března
2011 v 10 hodin v sálku na faře
ČCE v Pardubicích, Sladkovské-
ho 638. Fara je 6. dům za evange-
lickým kostelem. Všichni zájemci
jsou srdečně zváni.
Od nádraží jedou k ul. Sladkov-
ského trolejbusy č. 2 a 13 do stani-
ce Třída Míru (3. zastávka).
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Pozvánka

řadových křesťanů, kteří prokázali svou věrnost a odvahu a platili nemalou cenu a
kterým náleží naše úcta a vděčnost, nemůže to být důvodem nečinit pokání tam, kde
je to třeba.
Z těchto důvodů voláme do církví v České republice, aby se ozvali jak ti, kteří už svá
selhání vyznali před Bohem a přijali od něj odpuštění, tak i ti, kteří k tomuto kroku
ještě nenalezli odvahu. Ti první by mohli pomoci společně s církví přistoupit před
Boha a vyprosit odpuštění. Ti druzí mohou minimálně ve své církvi vyznat svá
selhání a napomoci obnovení důvěry v církvi, ale i důvěry nevěřících spoluobčanů
vůči církvi. Pán nás ústy apoštola Pavla vybízí: „Na místě Kristově vás prosíme:
smiřte se s Bohem." 
Věříme, že vhodnou příležitostí pro takový akt pokání a smíření může být Světový
den modliteb v Betlémské kapli 12. června 2011. Tam se setkávají křesťané z mnoha
denominací na místě našeho učitele lásky k pravdě, Jana Husa. 
Pokud vás oslovila naše výzva, ozvěte se, prosíme, do 31. března na adrese Křesťan-
ské misijní společnosti, která akci pořádá. Je možné, abyste svoji vinu vyznali Bohu
před svědkem a nám napsali dopis, ve kterém vyjádříte svoji lítost. My bychom dopis
mohli v Betlémské kapli přečíst a modlit se za odpuštění. Potřebujete-li o své zkuše-
nosti s někým promluvit, doporučujeme vám kontaktovat bratra Petra Šimmera z
Církve bratrské (petr.simmer@cb.cz) nebo oslovte svého kazatele. Věříme, že tento
krok by rovněž mohl být povzbuzením pro mnohé dnešní křesťany, aby nepodlehli
nejrůznějším tlakům současné doby.

Členové přípravného výboru Světového dne modliteb
Křesťanská misijní společnost

Pokání je cesta od minulosti k budoucnosti
Dokončení ze str. 3


