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Milí bratři a milé sestry,
jistě si všichni přejeme, aby se nám 
v životě vždy dařilo dobře. Pán Bůh
nás ale také provádí zkouškami, aby
naši víru zocelil.
Abraham dlouho čekal na narození
svého syna Izáka. Dočkal se, ale br-
zy tohoto milovaného syna měl Bo-
hu obětovat v zemi Mória. Chtěl
snad Bůh tímto krutým příkazem 
v Abrahamově srdci pokořit posled-
ní skrytý kousek hrdosti? Překva-
puje nás odevzdanost, s níž se Abra-
ham ,,hned za časného jitra“ vydává
na cestu. 
Obdiv vzbuzují také záhadná slova
víry, že vše dobře dopadne: ,,...vzdá-
me poctu Bohu a pak se k vám vrá-
tíme.“ Nechává služebníky se svým
oslem stát a pokračují s Izákem dále
pěšky sami. 
Víra ve šťastný konec mohla však

být zpochybněna Izákovou otáz-
kou: ,,Hle, oheň a dříví je zde. Kde
však je beránek k zápalné oběti?“
Abraham odpovídá ,,...Bůh sám si
vyhlédne beránka k oběti zápalné.“
Potom Abraham pokládá Izáka na
dříví oltáře! A tu teprve zazní roz-
hodné Boží zavolání: ,,Nevztahuj na
chlapce ruku, nic mu nedělej! Právě
jsem poznal, že jsi bohabojný, neboť
jsi mi neodepřel svého jediného sy-
na.“ Po těchto osvobozujících slo-
vech se Abraham rozhlíží a vidí, že
si Bůh vyhlédl skutečně beránka 
k oběti zápalné, a toho obětuje Bohu
místo svého syna.
Právě ve zkouškách víry se prově-
řuje naše věrnost Bohu. Současně
zde krásně vidíme, že se zkouškou
Bůh připravuje své východisko. 

Samuel Fürst,
kazatel CB, Opava
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Poselství k neděli Judica

Dobře známé je přísné upozornění
těm, kdo by k poslední knize No-
vého zákona něco přidali nebo ubra-
li: „Nebudou mít podíl na stromu
života ani místo ve svatém městě“
(Zj 2, 18.19). Bezpochyby je nám tím
řečeno, že text celé Bible je pod
zvláštní Boží ochranou. Nechť čtenář
Bible ví, že stojí na rozhraní života a
smrti. Snad ne přidat, ale ubrat, vy-
škrtnout z Bible některou větu, která
nás bodá jako osina za krkem a hrozí
smrtí, k tomu máme velkou chuť. Se
stejnou vážností vzkazuje apoštol
Pavel všem křesťanům, že evangeli-
um, které jim kázal, je víc než výhra
v loterii, je to výhra života. Vždyť
Ježíš přišel, „aby vydal sám sebe za
naše hříchy a vysvobodil nás z ny-
nějšího zlého věku.“ Ty, kdo po Pav-
lovi přišli do Galatie s evangeliem
bez Krista, proklel, odevzdal Boží-
mu soudu. Toto poblouzení - nábo-
ženství bez Krista - není mezi námi
křesťany neznámé, projevuje se jed-
nostranným zájmem o Starý zákon,
a to do té míry, že pro starozákonní-
ho Hospodina, Otce všemohoucího
a vzdáleného opustí blízkého Bo-
ha v člověku Ježíši. Tíhnou k židov-
ství. 
Třetí případ se objevil ve 20. století,
kdy jsme se v nastalé svobodě začali
zajímat o politiku a vznikly politické
strany různého zaměření. Politika se
dostala i do kostela, obvykle ve vy-
pjatých situacích, za války nebo po
katastrofách. Nejodpornějším přípa-
dem bylo žehnání zbraní a nejod-
pornější figurou, která na kazatelně
sloužila politické moci, byl polní
kurát Katz. Po těchto zkušenostech
jsme my čeští evangelíci citliví a pře-
dem odmítaví, když se v kostele
ozve jen náznak politického stranic-
kého zájmu. Čím dál silněji se ozý-

valo přesvědčení, že politika do círk-
ve nepatří. Není divu, že politici za-
jásali, vyložili si totiž ten názor ve
svůj prospěch. Hlásali: my se bude-
me starat o politiku a církev si bude
hledět svého a nebude do politiky
nijak zasahovat - jako by jí nebylo. 
A církev, jak se mi to jeví, přijala
tento způsob spolužití v domnění,
že bude moci v kostele zvěstovat
čisté evangelium, jako by politiky
vůbec nebylo.
Je načase, abychom pověděli, co je
čistota evangelia, hlavně zda je prav-
da, že bude čisté, nepřijde-li s politi-
kou vůbec do styku. Ptejme se tedy,
jaký je vůbec vztah politiků k církvi.
Zjišťujeme, že nejsou odedávna

ochotni nechat církev žít bez jejich
vlivu. Zmocnit se kazatelny je jejich
prastará touha. Kdykoli v tom ztros-
kotají nebo uznají, že to není v jejich
moci, hlásají naprostou oddělenost
církve od politiky, jak jsem už po-
věděl.
V nové době se objevila jiná dohoda,
která řeší vztah církve ke státu a
naopak podle sloganu: svobodná
církev ve svobodném státě. Jak tomu
rozumíme? Nechť si stát vyloží a
praktikuje svou svobodu po svém.
Církev mu nechce a ani nemůže nic
předpisovat. My si povězme, jak cír-
kev rozumí své svobodě ve svobod-
ném státě. Svobodnou se cítí, když

Kázat evangelium - ale čisté!

K počátku akademického roku
2010–2011 se ředitel Centra biblic-
kých studií Akademie věd ČR a
Univerzity Karlovy v Praze prof.
ThDr. Petr Pokorný, DrSc. vzhle-
dem ke svému věku vzdal funkce a
jeho nástupcem se stal biblista novo-
zákoník Jan Roskovec, Th.D., které-
ho rektor UK a předseda AV ČR po-
stavili do čela CBS k 1. 1. 2011.
Centrum biblických studií, které má
své sídlo v budově ETF UK v Černé
ulici a druhé pracoviště v sídle Ka-
binetu pro klasická studia AV ČR na
Florenci (vedoucí Jan Dus, Th.D.),
rozvíjí svou badatelskou činnost 
v biblistice a dějinách raně křesťan-
ské literatury. Vydává „Knihovnu
raně křesťanské literatury", „Český
ekumenický komentář k Novému
zákonu" a v jeho rámci působí Kop-

tologický pracovní kruh a Pracovní
společenství řeckého jazyka. V mi-
nulém roce byla pracovníku CBS
Janu Duškovi, Ph.D. udělena pres-
tižní cena Učené společnosti pro
mladé badatele.
V budoucnosti plánuje CBS založení
archeologického a papyrologického
týmu, edice starověkých textů vzta-
hujících se k výkladu Starého záko-
na, ekumenického komentáře k Sta-
rému zákonu a založení pracovní a
studijní specializace kulturní biblis-
tika. 
Prof. Pokorný zůstává v CBS jako
vědecký pracovník a současně pů-
sobí jako 1. místopředseda Učené
společnosti ČR, která zastupuje AV
ČR ve vztahu k zahraničním sbo-
rům akademiků.

cbs

ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

AKTUALITA

Nové vedení
Centra biblických studií

Jestliže si také myslíte, 
že antisemitismus je nákaza, 

která znovu ohrožuje civilizaci, 
přijďte a připojte se tak k těm, 

jimž to není jedno.

Česká pobočka Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruza-
lém (ICEJ) Vás zve do Prahy na veřejnou akci „Kulturou proti antise-
mitismu“, která se koná v neděli 17. dubna 2011. 
Jedná se o „Pochod dobré vůle“ centrem Prahy a následující veřejné
shromáždění v sídle Senátu ve Valdštejnské zahradě. Sraz účastníků
Pochodu dobré vůle je před 13.30 h na Staroměstském náměstí, od-
kud vyjdou do Valdštejnské zahrady, kde se připojí k navazujícímu
shromáždění. Cílem je vytvořit pokojným a kulturním chováním
kontrast k agresivním vystoupením rasistů a neonacistů a společně
deklarovat, že antisemitismus do slušné společnosti nepatří. Podobně
jako v předchozích letech, kdy se pochodu zúčastnilo několik stovek
lidí, bude i letos připravena umělecká náplň. 
Hlavním motivem letošního pochodu bude píseň s hebrejským tex-
tem ze 122. žalmu „Proste o pokoj pro Jeruzalém“. Tato píseň v růz-
ných interpretacích se bude několikrát opakovat na různých místech
na trase a pak znovu na pódiu ve Valdštejnské zahradě. Na programu
se budou podílet známí umělci, kteří svou aktivní účastí podpoří
myšlenku celé akce. Nebudou chybět hráči na šófar, tradiční beraní
roh, herci a hudebníci. K dnešnímu datu potvrdili účast houslový vir-
tuos Václav Hudeček, herci Tomáš Töpfer a Jan Potměšil či kantor li-
berecké židovské obce a zpěvák Michal Foršt, který zajistí hudební
část společně s Lenkou Lichtenberg a její kapelou. Vrcholem setkání
bude osobní vzpomínka pamětnice, která sama zažila nacistický ho-
lokaust: o své svědectví se podělí předsedkyně Terezínské iniciativy
Dagmar Lieblová.
Zvolený biblický text písně odkazuje na tradici, která je společná
křesťanům a židům. Obě komunity se také již po léta na přípravě celé
akce společně podílejí a vytvářejí tak konkrétní příklad spolupráce ve
vzájemné úctě a respektu.
Záštitu poskytli 1. místopředseda Senátu Přemysl Sobotka, předsed-
kyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová a primátor hl. m. Pra-
hy Bohuslav Svoboda.
Tuto akci pořádáme již osmým rokem. Vede nás k tomu alarmující
skutečnost, že počet útoků na Židy a židovská zařízení ve světě se
neustále zvyšuje a kromě toho Židé čelí sofistikovaným novým for-
mám protižidovských předsudků, které je obviňují z rasismu, srov-
návají je s nacisty a zpochybňují legitimitu Státu Izrael. Filosof Ed-
mund Burke kdysi řekl, že k triumfu zla postačí, když slušní lidé ne-
budou dělat nic. Zveme vás, abyste společně s námi dali najevo, že
jsme se z minulosti poučili.

Mojmír Kallus
předseda ICEJ ČR

Další podrobnosti a aktuality naleznete na www.vsichnijsmelidi.cz

Kulturou proti antisemitismu

Dívčí pěvecký sbor z Velké Británie, který vystoupí 9. dubna v Lysé nad Labem

Dokončení na str. 2
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Navazuji na články Michala Fleg-
la „Evangelíci v Chýnicích"(ET-KJ
1/2010) a „Toleranční hřbitůvek u
Dobříče" (ET-KJ 22/2010) a ráda
bych doplnila další údaje - jména
evangelíků z Chýnic a Dobříče,
kteří se přihlásili v prvním roce po
vydání tolerančního patentu. Na-
jdeme je ve jmenném seznamu z li-
stopadu 1782, který byl přílohou 
k žádosti evangelíků z Prahy a
okolí o povolení pastora a modli-
tebny, zaslané na České gubernium.
V Praze, místě počátků české refor-
mace, se po vydání tolerančního
patentu 1781 nenašlo potřebných
100 rodin nebo 500 jednotlivců, aby
mohli založit evangelický sbor.
Základní počet byl proto doplněn o
evangelíky-cizince žijící v Praze a o
další osoby z vesnic v okolí Prahy. 
Z Chýnic, to je z Rakovnického kra-
je, se připojili: Jan Linhart, krejčí, a
Josef Linhart, švec z čp. 7, sedlák
Jan Fiala, žena Alžběta a syn Jan 
z čp. 12.
Evangelící z Dobříče, Kuchaře a
Mezouně byli poddaní Karlštejn-
ského panství (kraj Beroun). Ačkoli
se původně přihlásili k reformova-
nému vyznání, v pražském sboru
se účelově stali luterány. Byli to Ma-
těj Rybář a Matěj Nedbal z Dobříče,
Václav Vlasák z Kuchaře a Jan Tru-
neček z Mezouně.
Zatímco jména přihlášených z Chý-
nic jsou pouze v pražském sezna-
mu z r. 1782, o evangelících z Dob-
říče známe další podrobnosti. Má-
me písemnou přihlášku čtyř rodin
předanou 24. února 1782 na úřad
Karlštejnského panství a dále i
„ověřené opisy“ slavnostních při-

hlášek a protokoly o vyšetřování -
„přemlouvání“ k jiné víře. Vše je 
v archivu Českého gubernia z r.
1782 uloženém v Národním archi-
vu v Praze-Dejvicích. Přepis přihlá-
šek a záznamů o vyšetřování najde-
me v Edici tolerančních přihlášek,
kraj Beroun, vydané historickou
společností Veritas o. s. Edice je
volně k dispozici i na internetu na
adrese http://veritas.evangnet.cz.
O přihláškách evangelíků z Karl-
štejnského panství se nedávno zno-
vu hovořilo v opakovaném sledu
rozhlasových Toulek českou minu-
lostí (v díle 598 a 599 – zde šlo o
citace z knihy Evy Melmukové
Patent zvaný toleranční).
Informace v ET-KJ o tolerančním
hřbitově v Dobříči podnítilo zájem-
ce o „malé sborové výlety" našeho
sboru k tomu, že jsme se jednu pod-
zimní sobotu vydali na západ od
Prahy s cílem onen hřbitůvek najít.
Ten ale není na současných mapách
vůbec zakreslen, na historické ma-
pě (na internetu) jižně od obce
Dobříče je psáno německy „Fried-
hof“, není však k němu zakreslena
žádná cesta. Internetové stránky
obce Dobříče udávají cestu kolem
lomu „Skála“. Na pomoc jsme si
vzali ještě jednu mapu: indikační
skicu k stabilnímu katastru z roku
1840 (také v NA v Praze). Do místa,
kde je na historické mapě slovo
„Friedhof“ (hřbitov), zasahuje cíp
pole s malým remízkem patřící 
k čp. 6 – Josefu Rybářovi. Žádný
údaj o hřbitově, který měl být zalo-
žen v roce 1803, tam ale nebyl. Jen
tužkou zakreslený obdélník zahr-
nující remízek a stejně velkou plo-

chu z pole Josefa Rybáře dosvědču-
je to, že místo pro evangelický hřbi-
tov poskytl buď přímo Matěj Rybář
(v pražském seznamu se píše Mat-
hes), nepochybně vedoucí pracov-
ník skryté církve (a první, kdo se na
Karlštejně přihlásil), nebo jeho po-
tomek. (Ve slavnostní přihlášce Ma-
těje Rybáře se sice říká, že se jeho
manželka odhlásila, ale v pražském
seznamu už uvedena je, i se dvěma
dětmi.)
Nakonec musím oznámit, že jsme
hřbitov našli. Je v krajině téměř ne-
rozeznatelný. Jen od západu malý
kousek zdi, další zbytky zdí je třeba
hledat v hustém porostu. Leží na
pomyslné přímce vedoucí od „Pro-
středního mlýna“ na východ přes
zatopený lom nahoru k „remízku“
mezi poli. Dojdeme k němu cestou
kolem „Skály“: ze silnice mezi Chý-
nicemi a Tachlovicemi odbočuje
přes Radotínský potok přes mostek
cesta (někde vyznačená jako cyk-
lostezka) v blízkosti Prostředního
mlýna. Půjdeme-li po cestě stále
rovně a do kopce, ke hřbitovu snad-
no dojdeme. 
Pak se vrátíme k rozcestí, a pokud
budeme chtít pokračovat do obce
Dobříče, dáme se doprava kolem
zatopeného lomu (odtud uvidíme i
budovu mlýna). Cesta je poměrně
pohodlná a vede na sever a mírně
do kopce. 
Když budeme procházet Dobříčem
směrem k autobusové zastávce,
můžeme blízko radnice poznat i
domy, kde kdysi žili Rybářovi,
Hamplovi a Nedbalovi. 

Žofie Vobrová

GENERÁLNÍ TAJEMNÍK SVĚTOVÉHO LUTERSKÉHO SVAZU NA NÁVŠTĚVĚ V ASII
Ženeva (LWI). Generální tajemník Světového luterského svazu Dr. Mar-
tin Junge je v těchto dnech na oficiální návštěvě členských církví v Asii
a Indonésii. Jak sám poznamenal, bude to čas společného uvažování o
možnostech vzájemné spolupráce s celosvětovým společenstvím luter-
ských církví. „Velmi se těším na návštěvu jednotlivých církevních spo-
lečenství, abych si vyslechl jejich plány a projekty. Bude mi zároveň po-
ctou osobně poděkovat našim spolubratřím v Asii za všechny úžasné
dary, kterými obohatili naše společenství,“ řekl Junge před odjezdem na
první setkání v Malajsii. Světový luterský svaz má v Asii 52 členských
církví s více 8,8 mil. členů. 

GENERÁLNÍ TAJEMNÍK SVĚTOVÉ RADY CÍRKVÍ NA KYPRU
Ženeva (WCC). Generální tajemník Světové rady církví se setkal na
Kypru s arcibiskupem Chrisostomem II. a kyperským prezidentem
Christofiasem. Na setkání s církevním představitelem Olav Fykse Tveit
hovořil o důležitosti náboženského dialogu a úloze náboženského před-
stavitele, zvlášť v období konfliktů a rozdělení země. K průběhu setká-
ní Tveit dodal: „Povzbudilo mě, že arcibiskup iniciuje setkání s turec-
kým náboženským vůdcem a že vyjádřil ochotu spolupracovat. Je to
znak naděje.“ Světová rada církví se totiž už roky snaží apelovat na
dodržování lidských práv a uplatňování náboženské svobody. Na set-
kání s prezidentem Tveit diskutoval aktuální témata, představil práci
organizace a vyslovil naději, že i na Kypru padnou hradby - mezi lidmi,
ale i ty, které zem rozdělují.

PÔSTNE ZAMYSLENIA
Ženeva (WCC). Svetová rada cirkví pripravila na pôstne obdobie sériu
zamyslení na tému „Voda a spravodlivý mier“. Počas nasledujúcich
siedmych týždňov budú môcť veriaci premýšľať o využití vody, ale aj o
problémoch, ktoré má mnoho krajín s týmto vzácnym tekutým pokla-
dom a spravodlivosťou. Rozhodnutie zvoliť túto tému podnietili situá-
cie v mnohých cirkevných zboroch a spoločenstvách v jednotlivých kra-
jinách sveta, kde sú tieto otázky a problémy každodennou realitou.

CÍRKVE REAGUJÍ NA DRAMATICKOU SITUACI V JAPONSKU
Ženeva (WCC). Církve a církevní organizace na celém světě reagují na dra-
matickou situaci v Japonsku. Do země směrují kondolence a listy se slovy
povzbuzení. Církve zároveň přislíbily materiální a duchovní pomoc.
Generální tajemník Světové rady církví Reverend Olav Fykse Tveit vyzval
věřící na celém světě k modlitbám a solidární pomoci trpícím v Japonsku.
„Vyjadřujeme  své nejhlubší sympatie a modlíme se za všechny oběti, za
jejich rodiny a za všechny, kteří nyní žijí ve strachu z dalších neštěstí.
Modlíme se za ty, kteří ztratili své blízké. Prosíme všechny, kteří chtějí
pomoci jakýmkoli způsobem, aby tak učinili prostřednictvím aliance ACT,
která má zastoupení v mnohých zemích světa.“

VÝZVA EVROPSKÉHO PARLAMENTU PÁKISTÁNSKÉ VLÁDĚ
Francie / Štrasburk (RV). Vrhnout světlo na všechny aspekty vraždy
pákistánského ministra S. Bhattiho; co nejrychleji postavit před soud vraha;
jmenovat nového ministra pro náboženské menšiny a nadále pokračovat 
v obraně náboženských menšin a mezináboženského dialogu – toto jsou
požadavky Evropského parlamentu, adresované pákistánské vládě. EU je
přijala na shromáždění v Štrasburku, na návrh finského poslance, který
Bhattiho osobně znal. Právě na jeho pozvání navštívil Bhatti Evropský par-
lament v souvislosti s usnesením, které vyzývá k ochraně lidských práv,
ochrany práv náboženských menšin a zrušení zákona o rouhání v Pákis-
tánu.

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike 

Z církví doma i ve světě Toleranční evangelíci v Dobříči

evangelium má svobodný, volný
vstup do oblasti kultury i politiky.
Není oblasti, která by mu byla nepří-
stupná. Nepřichází přece vládnout,
ale sloužit prospěchu pravdy a lás-
ky. Rozvážnost však usoudila, že na
kazatelnu nepatří politické kázání.
To je takové kázání, které má politic-
ký záměr, z něho vychází a k němu
směřuje a k tomu používá Bible,

evangelia. Je-li obratné, posluchač
hned nepozná, že byl obelstěn. Na
kazatelnu nepatří ani čisté kázání,
biblické, ale nepolitické. To je takové
kázání, které nepřihlíží k času, mís-
tu, politickým a hospodářským po-
měrům, v nichž jeho posluchači žijí,
takže je bude možno proslovit dnes
nebo v době Krista Pána, v roce 2050
a vůbec kdykoli a kdekoli. To ovšem
nemůže být správné kázání čistého

evangelia. Obojí je ohyzda, jedno je
snad ohyzdnější. 
Jaké je tedy správné kázání? Mys-
lím, že váš farář káže čistě, správně
biblicky, nebojí-li se případně zmínit
události a poměry sociální, politické
a kulturní, v nichž posluchači žijí, a
případně na ně reagovat. Základní
zvěst Bible je sice nadčasová, vydá-
vá však ze sebe světlo, které pojed-
nou svým kuželem osvítí dnes tu a
zítra jinou oblast života v církvi a ve
světě.
Zahanbuje nás poznání, že církev, i
naše církev, přikryla kužel světla
pravdy kbelíkem nebo jej zbaběle
ukryla k nenalezení mezi haraburdí
ve sklepě. Vy dobře víte, kdy se to
stalo: naposled za vlády totalitních
režimů 20. století, nacistického a
komunistického: církev mlčela, když
měla mluvit. Po této zahanbující
zkušenosti už snad víme, že nestačí
kázat světu čisté, bezzubé kázání,
ale odhalit, označit a pojmenovat
lež, podvod nebo nespravedlnost,
které podrývají společenský řád.
Avšak stejně je církev povinna po-
svítit a svítit tímtéž světlem evange-
lia do svých řad, abychom se nedali
spoutat žádnou tradicí ani svým
politickým zaměřením ani zvyklost-
mi své měšťanské morálky, ale opro-
štěně, svobodně odpovídali na vý-
zvy evangelia a nebáli se nové refor-
mace, kterou (prý) vyhlížíme.
Nevysloveno vévodí této úvaze o
čistém evangeliu poznání víry, že
smyslem kázání je představit osobu
a dílo Ježíše Krista, Božího Syna,
světla světa a jeho Spasitele.

Josef Veselý

Kázat evangelium - ale čisté!
Dokončení ze str. 1

Z církevních škol vyšla celá řada vynikajících evangelických učitelů,
a jedním z nich byl František Kučera, který působil v Opolanech,
Chvaleticích a v Praze u Klimenta. Pracoval také ve staršovstvu, 
v Ústředním výboru pro českou evangelickou církev (mluvil i na Ge-
nerálním sněmu 1918) a v Evangelické besedě (kde organizoval
prázdninové pobyty pražských dětí na Vysočině).
Dopisoval do církevních časopisů (Hlasů ze Siona, Kalicha a Kost-
nických jisker) a redigoval dětský časopis Růžový palouček. 
Jako katecheta propagoval moderní pedagogiku a kromě učebnic
náboženství pro děti napsal také osnovy a metodiku.
Jeho básně pro děti najdeme ve sbírkách Kytice z Paloučku, Z písní
malého bratra, Vánoční besídka a Našim broučkům. Řadu let redigo-
val také Kalendář evangelický. 

Jistě ho charakterizuje výrok: 
Jde o vítězství pravdy Páně v národě a v celém světě, k němuž máme
napomáhati způsobem Božích bojovníků od Husa až po Masaryka...
Nuže sáhněme k pluhu, zpět se neohlížejíce! (Kalendář českobratrský
1939)

Bohuslav Vik

Evangelický učitel a básník
František Kučera 
(*26. 9. 1880 v Proseči u Skutče- +6. 4. 1946 v Praze)

Memorandum o krizi v církví ...
Počátkem února vyšlo v Německu memorandum, podepsané více než
260 profesory a profesorkami katolické teologie o, "krizi v církvi". Cír-
kev potřebuje hluboké reformy, říká se v něm. ...Máme poslední šanci
ještě něco udělat...
Tyto reformy vyžadují otevřený pohled na současnost i do budoucnos-
ti: Obnova církevních struktur se nezdaří v ustrašeném odloučení od
společnosti ... Církev není samoúčelná, jejím posláním je hlásat lidem
osvobozujícího a milujícího Ježíše Krista ... Bezpodmínečný respekt vůči
každé lidské osobě, úcta ke svobodě svědomí, úsilí o právo a spravedl-
nost, solidarita s chudými a utlačovanými, to jsou základní teologická
měřítka ... Orientace na biblickou zvěst svobody zahrnuje diferencova-
ný postoj k moderní společnosti...
Memorandum vyzývá pak k co nejširšímu dialogu, zaměřenému na šest
oblastí činnosti: 1. Struktury církevního života; 2. Společenství církevních
obcí; 3. Právní kulturu; 4. Svobodu svědomí; 5. Smíření; 6. Bohoslužbu. Celý
text je na www.memorandum-freiheit.de z 4.února 2011.
Předseda německé katolické biskupské konference arcibiskup Robert
Zollitsch ovšem požadavky memoranda odmítl."Církev se musí sou-
středit na to, jak v moderní společnosti udržet tázání po Bohu a jak je
křesťansky zodpovídat. K tomu je potřebí víc než jen nějaká opravna
církví, která tu a tam dotáhne šroubek...". Potvrdil však ochotu k rozho-
vorům o reformních krocích. „Také my biskupové vycházíme z pře-
svědčení, že změny církevního života a struktur jsou možné a nejspíše
nezbytné.“ Zollitschova replika byla uveřejněna v časopise Welt am
Sonntag.

(Podle Getsemany *ih)



Pamatujte na své vůdce, 
kteří vám předložili Boží slovo: 

všímejte si výsledku jejich života a
berte si příklad z jejich víry.   

Žd 13,7
Zamýšleli jsme se nad tímto veršem
a vzpomínali na naše vůdce, kteří
nám předkládali Boží slovo. Nelze
všechny jmenovat, a tak se kratičce
soustředíme na jednoho požehna-
ného vůdce, který se narodil před
130 lety 19. 3. 1881 v Hluboké n/Vlt.
v katolické rodině. V Českých Bu-
dějovicích se vyučil knihařskému
řemeslu a tam přišel do styku se
Svobodnou reformovanou církví,
kde pod kazatelnou kazatele Karla
Volfa uvěřil a v roce 1898 byl přijat
do sboru v Českých Budějovicích.
Tam se brzy osvědčil jako hluboce
věřící člověk, který také ve sboru
pilně pracoval. V roce 1904 se usadil
v Letovicích na Moravě, kde získal
knihkupeckou koncesi s knihařskou
dílnou. Osmnáct let (1904-1922) pak
pracoval jako knihař, knihkupec a
evangelista Josef Štifter v Letovicích,
kde na dobrém základu povstal
samostatný sbor. Vedle kazatelské
služby šířil ve svém knihkupectví
dobrou literaturu, kterou také vydá-
val vlastním nákladem. V popřevra-
tové době v tzv. přestupovém hnutí
se osvědčil jako evangelista pod ši-
rým nebem a táborový řečník při
jubilejních oslavách. V dobrém man-
želství s Františkou, roz. Ochrano-
vou, se v Letovicích narodilo Štifte-
rovým šest dětí, 2 synové a 4 dcery.
Na rodině kaz. Štifter lpěl, ale často
býval mimo domov, ve službě pro
Pána viděl svůj prvořadý úkol. O
rodinu se starala velmi dobře jeho
manželka: od mládí učila všechny
děti pracovat a doporučovala jim
nejen slovy, ale i svým příkladným

životem, že život s Pánem Ježíšem je
nejdůležitější ze všeho.  
V roce 1922 byl Josef Štifter povo-
lán vedením církve, tehdy již Jed-
noty českobratrské, aby se ujal jako
kazatel práce ve sboru v Olomouci.
Vrhl se do práce s vervou jemu
vlastní. V olomouckém sboru se ta-
ké v letech 1922-1929 manželům
Štifterovým narodily ještě 3 děti, 2
synové a jedna dcera. Z Olomouce
jezdil často do Ostravy, kde pomá-
hal vznikajícímu sboru Jednoty čes-
kobratrské a také v té době navázal
úzký styk se Spolkem Božích bojov-
níků. Na jeho působení vzpomínal
br. Josef Fajmon (1897 – 1990) z Bra-
trské jednoty baptistů ve svém dopi-
se dětem: „Já, když jsem byl v roce
1925 v Olomouci na voj. cvičení, tak
jsem tam také chodil do shromáždě-
ní Jednoty, byl tam tenkrát kazate-
lem Štifter, a to mně připadalo jako
když je člověk doma. Štifter, to byl
také jeden z nejlepších kazatelů...“
V roce l929 se přestěhoval kazatel
Štifter se svou rodinou na Kladno,
kde byl 5 let pastýřem sboru. V roce
1934 byl zvolen kazatelem sboru 
v Praze na Vinohradech, kde pak
sloužil až do 1942, kdy odešel do

výslužby, nikoliv však z práce. Té
zůstal věren byť v jiné podobě až
do samého odchodu na věčnost 
29. května 1960. V bohatém životě
zastával mnoho celocírkevních
funkcí, řadu let byl členem výboru
Svazu Křesťanských spolků mláde-
že (období 1932-1933 předseda),
byl předsedou Božích bojovníků a
redaktorem časopisu Naše vítězství
(1928 – 1936), předsedal výročním
konferencím církve 1931, 1937,
1940; od roku 1936 – 1945 byl čle-
nem Rady a ve dvou obdobích 1936
– 1938 byl místopředsedou. Před-
nášel na Biblické škole v Kutné Ho-
ře (homiletiku), pro studenty zpra-
coval pěkná obsažná skripta, vydal
např. Malou konkordanci (1941).
Jako člen zpěvníkové komise vyko-
nal podstatný kus práce pro před-
poslední vydání Křesťanského kan-
cionálu a přeložil z angličtiny, něm-
činy, švédštiny a norštiny na dvacet
titulů, které vyšly tiskem. Přeložil i
několik oblíbených písní (např.:
Kdybych tě neměl, Ježíši, můj Pane
a  Jméno znám, jež nevybledne, ča-
su proud ho nesmyje). Byl věrný a
pracovitý služebník evangelia Kris-
tova. Nakonec musíme konstato-
vat, že život kazatele Josefa Štiftera
přinesl veliký užitek i v tom, že byl
se svojí „mátí“ nenásilným vůdcem
i pro svých 9 dětí, které se všechny
snažily o následování Ježíše Krista
jako svého vůdce a Spasitele. Již
žije pouze 5 dětí, které na svoje ro-
diče vzpomínají s velikou láskou a
vděčností.

Velmi stručný přehled o životě
kaz. Josefa Štiftera zpracoval 

nejmladší syn Ladislav Štifter 
a vnuk Bohumil Kejř.

Perokresbu vytvořil 
podle fotografie Daniel Kepr
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Vzpomínka na kazatele 
Josefa Štiftera, narozeného 1881

Koutek písmáka
Zpěvy a modlitby z Taizé
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Doba postní
Píseň – Zůstaňte a bděte se mnou (Bleibet hier)

hudba: J. Berthier

Žalm 90, 1-4; 12-14
Po všechny věky jsi, Pane, byl

vždy naším domovem.
Než se hory zrodily,

než vznikl svět a země,
od věků na věky jsi ty, Bože.
Ty člověka v prach obracíš,

pravíš: „Zpět, synové Adamovi!“
Tisíc let je ve tvých očích

jako včerejšek, jenž minul,
jako jedna noční hlídka.

Nauč nás počítat naše dny,
ať získáme moudrost srdce.

Vrať se, Hospodine! Ještě dlouho se chceš hněvat?
Měj se svými služebníky soucit,

nasyť nás svým milosrdenstvým hned ráno
a po všechny své dny se budeme radovat a plesat.

Čtení: Jr 31, 31-34 ; J 12, 23-32

Píseň

Ticho

Prosby:
Kriste, tys zachoval věrnost až do smrti a ukázal nám  tak cestu největ-
ší lásky.

Kriste, tys vzal na sebe tíhu hříchu a ukázal nám tak cestu milosrden-
ství.

Kriste, ty ses modlil za ty, kdo tě křižovali, a ukázal nám tak cestu
odpuštění.

Kriste, tys otevřel brány ráje kajícímu se zločinci a zažehl v nás tak
naději.

Kriste, přijď na pomoc našemu nedostatku víry.

Kriste, stvoř nám čisté srdce, obnov a posiluj našeho ducha.

Kriste, tvé slovo je blízko. Kéž v nás vždy přebývá a ochraňuje nás.

Otče náš

Modlitba:
Ježíši Kriste, i kdybychom nepociťovali nic z tvé přítomnosti, ty jsi s
námi neustále. Tvůj svatý Duch v nás působí bez přestání a otvírá stez-
ky vedoucí od pochybností k důvěře.
Požehnej nás, Pane Ježíši Kriste, nás, kteří tě milujeme, i když jsme tě
neviděli.

Zpěv
(© Ateliers at Presses de Taizé

notový záznam: Rosa, hudební vydavatelství, 
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, 

tel.: 224 310 259, mobil: 608 880 046, 
e-mail: info@rosamusic.cz

internetový obchod: www.gimel.cz)

Vytříbená zbožnost
Bratr Ilja Herold v negativní reakci na informační článeček o Popeleční
středě psal též o vytříbené zbožnosti. Jistě nejen já, ale možná i jiní čte-
náři by byli rádi, kdyby nám bratr něco blíže o této zbožnosti sdělil.
Doufám, že důraz prvního postního dne - čiň pokání a věř evangeliu -
tuto vytříbenou zbožnost neohrozí.

Jan Trnka

Vydalo nakladatelství Euromedia
Group, k. s. – Knižní klub 2009. Tema-
tika vyprávění je vzata z temné stránky
života, která se nevyhýbá žádné spo-
lečnosti. Na rodinném výletu nijak vý-
znamného Američana Mackenzieho
zmizí nejmladší dítě Missy, podle oči-
tých svědků uneseno a v opuštěné cha-
trči zavražděno. Čtenář nemůže být
neúčasten na „velkém smutku“ posti-
žené rodiny. Sotva který lidský příběh
nás dojme víc než takový, v němž
zahyne dítě. Hlava rodiny v plné míře
na sebe bere odpovědnost a řadu let
nevychází z krize a deprese. V čase,
kdy se zdá, že neveselá atmosféra ro-
dinné komunity už nemůže být žád-
nou událostí rozjasněna, najde milý
Mack v poštovní schránce podivné po-
zvání do osudné „chatrče“, na němž je
podepsán „taťka“. Je to snad další lsti-
vá intrika dosud nevypátraného vra-
žedníka? Smutný muž neodolá a vy-
praví se tam. A v rozmezí, jež se vzpírá
zařazení do občanského času, se ode-
hrají věci, jež by se daly pojmenovat
biblickým „co oko nevídalo, ucho ne-
slýchalo“. Mack se setká s Bohem a ne-
vratná temná realita je krok za krokem
prosvětlována až ke zklidnění a usmí-
ření. 
V dějinách se najde řada případů, kdy
je pozemšťan konfrontován se skuteč-
nostmi, které nijak nezapadají do lid-
ské zkušenosti. A nejsou to jenom sta-
rozákonní proroci a vybraní svědkové
Nové smlouvy. (Jana z Arku jako sou-
časnice husitů, Kristina Poniatowská,

Mikuláš Drabík, Kotter v životě Ko-
menského.) A těch vizí ve všech do-
bách, které daly podnět ke stavbě kos-
telů a klášterů!? Proč osvícenecky pro-
hlašovat, že svobodná Boží řeč k sou-
časníkovi se vylučuje? 
Na Mackenzieho případu je zvláštní
to, že na poznatky a zážitky v chatrči
navážou vyšetřující orgány a policejně
doloží průběh zločinu. To je přesvědči-
vé a průkazné. 
Přes několikeré zdůraznění, že vyprá-
vění je autentické a tudíž pravdivé, ne-
lze přejít údaj, že na vzniku knihy mají
zásluhu další tři poctivě vyjmenovaní
lidé. To znamená, že základní zážitek
byl stylizován. To čtenáře napadne při
různých úvahách o tom, co je dobro a
co zlo, o tom, že záleží spíše na vzta-
zích než na samotných činech, o prvot-
ním hříchu, který je charakterizován
jako úsilí o nezávislost na Bohu, a roz-
sáhlých pasážích o odpuštění. Osnova
uvažování se drží křesťanského učení. 
Co vyloženě vadí: Ten výraz „taťka“ (v
ženské podobě), ten bodrý a laskavý
kumpán Ježíš (kde zůstal Pán evange-
lií, který přijde soudit živé i mrtvé, kde
jeho kosmický rozměr epištol a Zjeve-
ní Janova?) i ta roztomilá poletavá by-
tost Saraju v roli Ducha svatého, tedy
celá ta polidštěná, zdemokratizovaná
a ochočená Trojice. Jako by tu autor 
k pochopení „polopatě“ chtěl přivést
veškerá Boží tajemství. 
Také to smírné vyrovnání a odpuštění
neznámému zlotřilci se musí jevit jako
příliš rychlé, účelové a laciné. Černoš-

ce bohu to bylo všechno líto, vrchní
soudkyně tíhu soudu posléze obrátí
na sudiče Mackenzieho. Takže z toho
závěru by mohli úchyláci dobře usou-
dit: Budeme vesele vraždit dál, je tady
přece nekonečné Boží odpuštění, když
i otec děvčátka odpustil! Proč spisova-
tele nezajímala temnota toho zvrhlého
činu; jak vzniká, jak je připravován,
které okolnosti mu napomáhají!?
Zrovna to zůstalo mimo obzor. 
Výbornou prodejnost knihy lze zdů-
vodnit atraktivním námětem: Koneč-
ně dobýváme zónu Boží skrytosti!
Podtitul literárního díla přece zní: Cha-
trč, kde se tragédie setkává s věčností.
Vzpomeňme, jak velikému zájmu se
těšila Moodyho kniha Život po životě
(která mimochodem skončila patově;
někteří lidé měli při klinické smrti jedi-
nečné zážitky, ale jiní vůbec žádné). I
nevěrce přesvědčující argument pro
život věčný zase není! Ani nemůže být.
Ten je přece výhradní záležitostí víry!
Sledování atraktivity a prodejnosti
knihy je hodně pozemská záležitost.
Biblicky orientovaný křesťan ví, že
„blahoslavení, kteří neviděli, a uvěřili“
(evang. Janovo 20,29). A také: že nemá-
me kouzlo vůči „velkým smutkům“ a
že následování trpícího Krista, nesení
kříže a nesení břemen jedněch druhý-
mi zůstávají doporučením pro Kris-
tovy učedlníky všech dob. Nejsme
však bez skvělého Božího závdavku, a
tím je: Kristus vstal z mrtvých jako
první z těch, kteří zesnuli (1 K 15).

Ludvík Klobása

Nad knihou WM Paula YOUNGA CHATRČ 

Z názorů čtenářů



Božena Veselovská pochází z rodu
Součků. Její předkové odešli v dru-
hé polovině 19. století z Čech na
Ukrajinu. Spolu s ostatními Čechy
založili českou vesnici Kručenec 
v Žitomirské oblasti a hospodařili na
přidělené půdě. Zde se také 16. 12.
1923 narodila Božena jako třetí dítě
do prosperující bohaté zemědělské
rodiny. Rodina mimo jiné pěstovala
chmel z Čech, na jehož nezaměnitel-
nou vůni Boženka celý život vzpo-
mínala. Její otec však rok po jejím
narození zemřel na následky úrazu
a žil pak v mysli své jediné dcery
jako drahý obrázek poskládaný 
z vyprávění po celý její život. Její
matka se třemi dětmi statečně vzdo-
rovala další nepřízni životních okol-
ností v podobě násilné kolektivizace,
zabavení majetku, hladomoru a po-
sléze i válečných útrap. Přestože tyto
vnější okolnosti byly velmi nepřízni-
vé, vnímala Božena své dětství i do-
spívání jako šťastné období s mnoha
dobrými lidmi, na které až do po-
sledních chvil života ráda vzpomí-
nala.
Toužila se stát zdravotní sestrou a
starat se o potřebné. Ačkoli úspěšně
složila zkoušky a byla přijata ke stu-
diu na zdravotní škole, této možnos-
ti se vzdala, aby se postarala o svou
těžce nemocnou ochrnutou mamin-
ku. Přesto však byla po celý život
vždy pro lidi ve svém okolí laska-
vou a pečující sestrou.
Po válce se téměř všichni Češi z Kru-
čence vrátili do Čech a zakoupili
domy a půdu ve vysídlených pohra-
ničních oblastech. Také Božena s ne-

mohoucí maminkou a již ženatými
bratry se vrátili a usadili se na Frýd-
lantsku v severních Čechách. Bože-
na s maminkou začaly žít v malém
domku v Krásném Lese. Nový začá-
tek byl krušný – bez prostředků, 
s maminkou vyžadující celodenní
péči. Původní komunita z Ukrajiny
se rozpadla a známí lidé z ní se roz-
prchli do různých koutů republiky.
Ale dobří lidé ochotní pomoci 
v nouzi se najdou všude. Našli se i 
v Krásném Lese. A jednoho z těch
dobrých lidí, Rudolfa Veselovského,
si Božena v roce 1947 vzala za muže.
Záhy poté její maminka zemřela.
V nové rodině se narodily tři děti, z
nichž ale prvorozený syn při těžkém
porodu zemřel. Božena se společně s
manželem starala o děti a domác-
nost a zároveň pracovala v zeměděl-
ství. Po přestěhování do Nového
Města pod Smrkem v roce 1958 pak
nastoupila v místní textilní továrně

jako sukařka. Odtud po téměř 25
letech odešla s mnoha oceněními
vzorné pracovnice do starobního
důchodu. Její obdivuhodná vitalita a
pracovitost ji ale neopustily. Chodila
brigádnicky vypomáhat při sklizni
brambor a do lesní školky, věnovala
se zahradě, domácím zvířatům a
lidem, kteří potřebovali povzbudit a
říci dobré slovo, a v neposlední řadě
svým postupně přibývajícím vnou-
čatům, kteří v ní našli milující a sta-
rostlivou babičku.
V době těžké nemoci svého manžela
mu byla oporou, útěchou a vzornou
pečovatelkou. Po 52 letech manžel-
ství ovdověla. Těžce nesla svou sa-
motu, byť jí povzbuzením byli její
nejbližší, přátelé a sousedé i sborové
společenství.
Ale Bůh má pro své věrné vždycky
řešení. Po třech letech samoty se jí
podařilo navázat kontakt se svým
přítelem z dětství a mládí, její první
láskou. Před 60 lety, ještě na Ukrajině
je odloučila válka a následné deseti-
leté nespravedlivé věznění Josefa 
v sibiřském gulagu, ze kterého se
podařilo vrátit jen málokomu. Od té
doby se neviděli. Když se znovu set-
kali, spojilo je dávné přátelství a
vdovecká samota. Ve svých 80 letech
se Božena podruhé provdala za Jo-
sefa Merunku a prožili spolu pokoj-
ných 7 let.
I naplnili se její dnové a Pán života i
smrti povolal dne 7. března roku
2011 Boženu v jejích 87 pozemských
letech k sobě.

Pro rozloučení připravila dcera
Alena Heřmanová

Životní běh sestry B. Veselovské
Sbor ČCE Nový Jičín nabízí rekre-
ační ubytování. (CHKO Poodří,
řada hradů a zámků v okolí,
Beskydy). Kontakt: 556 707 882,
732 638 517. 
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Českobratrská církev evangelická

ČESKÉ BUDĚJOVICE, Ne 9.00
tř. 28. října 28, f David Nečil, f Daniel
Freitinger

JINDŘICHŮV HRADEC, Ne 9.30
Bratrská 129/IV, f David Balcar

PÍSEK, Ne 9.00
Fügnerovo nám. 48, f Jiří Ježdík

SOBĚSLAV, Ne 9.00
ul. 28. října 277/II, f Daniel Matějka st.

STRAKONICE, b d Ne 8.45
Bezděkovská 216/59, a Hynek Tkad-
leček 

STRMILOV, Ne 10.00
Studenská 382, f Jaroslav Pechar

TÁBOR, Ne 9.30
Bílkova 963/3, f Ondřej Soběslavský

VOLYNĚ, Ne 10.30
Lidická 124, f Hynek Tkadleček

Církev bratrská

ČESKÉ BUDĚJOVICE, Ne 9.00
J. Š. Baara 64, k Svetozár Slavka

HUSINEC, Ne 10.00 
Kostnická 85, k Pavel Fér

PÍSEK, Ne 9.30 
Tyršova 15, k Ondřej Kyml

TÁBOR, Ne 9.30 
Bechyňská 2, Petr Jareš

Bratrská jednota baptistů

ČESKÉ BUDĚJOVICE, Ne 9.30 
U Hvízdala 11, k Jaroslav Hrůza

Evangelická církev metodistická

BECHYNĚ, Ne 15.00 (1.3.5. ECM; 2.4.
ČCE)
Čechova 284, f Josef Červeňák

ČESKÉ BUDĚJOVICE, Ne 9.00
Palackého náměstí (Husův dům
CČSH), Dalimil Voříšek

PROTIVÍN, Ne 9.00
Mírová 171, f Josef Červeňák

TŘEBOŇ, Ne 9.00
Seifertova 449, f Richard Novák

Bohoslužby

POHÁDKA Z ČAJOVÝCH HOR

Ekologická sekce České křesťan-
ské akademie zve na besedu s Klá-
rou Hejkrlíkovou z Ekumenické
akademie Praha o indickém Dar-
jeelingu a tamním pěstování fair
trade čaje. Beseda bude v úterý
12. dubna 2011 od 17.30 h v příze-
mí klášte-ra Emauzy v Praze 2,
Vyšehradská 49.

JNe

* * *

RIBSTON HALL HIGH SCHOOL

Dívčí pěvecký sbor z Velké Bri-
tánie vystoupí v sobotu 9. dubna
od 19.00 h v evangelickém kostele
v Lysé nad Labem.
Zazní skladby světových a anglic-
kých autorů.Vstupné dobrovolné

* * *

FARNÍ SBOR ČCE V PRAZE 1 – NO-
VÉ MĚSTO (KLIMENT) zve srdečně
bývalé klimentské sdružence star-
ší 70 let na setkání v sobotu 16.
dubna ve 14.30 h do sborového
domu v Klimentské 18.

* * *

V neděli 17. 4. 2011 bude církevní
kantor Ladislav Moravetz ve sbo-
ru ČCE v Lysé nad Labem po bo-
hoslužbách povídat o práci na
novém zpěvníku a od 14.00 hodin
přednese varhanní koncert, při
kterém zazní skladby autorů od
renesance až po současnost. 
Srdečně zveme k účasti.

Jiří Šmída
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Inzerce

Oznámení

Pozvánky

V sobotu 6.března jsme se při pohřeb-
ních bohoslužbách v pozděchovském
evangelickém kostele rozloučili s bra-
trem farářem Vlastimilem Kovářem.
Pro většinu z nás, kteří jsme ho znali, to
byl Vlastík. Narodil se 21. listopadu
1954 ve Vsetíně. Dětství a školní léta
prožil v Hošťálkové. Po vystudování
gymnázia ve Vsetíně - snad nejvíc pod
vlivem své babičky, která byla hluboce
věřící, a pod vlivem hošťálkovského
evangelického sboru - se rozhodl pro
studium na Komenského evangelické
bohoslovecké fakultě, kterou absolvoval
v letech 1973-1978. 
Oženil se s Jiřinou, rozenou Valchářo-
vou, která mu byla po celý život velkou
oporou. Po ukončení studia na fakultě,
před nástupem na základní vojenskou
službu, krátce působil na vikariátu 
v olomouckém sboru. Jeho první kaza-
telské místo byl Suchdol nad Odrou.
Přišel do sboru, kde fara i přilehlé budo-
vy potřebovaly nutné opravy a Vlastík
se s elánem jemu vlastním těchto oprav
fary a okolí ujal. To přinášelo možnosti
organizování brigád, především z řad
mládeže, a tyto příležitosti využíval 
k duchovnímu působení mezi mladými.
Protože pracoval s mládeží, znamenalo
to, že musel čelit mnohým tlakům bý-
valé totalitní moci. Suchdolská fara a
byt rodiny Kovářových byly vždy otev-
řeny pro každého, kdo potřeboval pomoc
nebo radu. Zde jsme se také společně
scházeli s přáteli ze Suchdolu a připra-
vovali různé akce pro děti a mládež a
také organizovali tajné křesťanské tábo-
ry pro děti v přírodě. V letech, kdy pů-
sobili v Suchdole, se manželům Ková-
řovým narodily tři děti - syn Ondřej a
dcery Magdaléna a Miriam. 
V roce 1989 po náhlém úmrtí bratra

faráře Zátorského byl Vlastík pověřen
administrací sboru v Novém Jičíně. V té
době jsme prováděli generální opravu
sborového domu. Zde jsme poznali jeho
zručnost při různých pracích a jeho
organizační schopnosti, které s opravou
souvisely. Znovu organizoval brigády
také z řad mládeže, která přijížděla z růz-
ných sborů naší církve. V roce 1992 se
Vlastík se svou rodinou přestěhoval do
opraveného sborového domu. Po před-
chozím zvolení zde nastoupil jako kaza-
tel a správce sboru. Nový Jičín se stal
jeho druhým působištěm. Spolu se svojí
manželkou Jiřinou se seznamovali se
členy tohoto sboru. Fara i byt jejich rodi-
ny byly opět jako v Suchdole otevřeny
každému, kdo přišel žádat o radu nebo si
přátelsky popovídat. Rádi vzpomínáme,
jak jsme společně prožívali sborové
zájezdy do různých míst naší země i
zahraničí, které bratr farář organizoval.
Ty se za jeho působení staly tradicí a
vedly k budování sborového společen-
ství. Pro svou kamarádskou povahu měl

mnoho přátel mezi lidmi všech generací,
jak v církvi, tak i mimo ni. 
Po patnácti letech působení v našem
sboru se rozhodl, že ještě před odchodem
do důchodu poslouží jinde. Proto přijal
pozvání Pozděchovských a v roce 2007
se sbor v Pozděchově stal jeho třetím
působištěm. I zde za krátkou dobu vyko-
nal spoustu práce, jak v oblasti duchov-
ní, tak i při různých opravách sborových
budov. Když jsme se v roce 2010 dozvě-
děli o jeho těžké nemoci, pořád jsme dou-
fali a modlili se za jeho uzdravení. Velmi
nás zasáhlo, když jsme se 25. února
dozvěděli, že jeho pozemská cesta byla po
tak krátkém čase v Pozděchově ukon-
čena. 
Vlastík byl pro nás příkladem odevzdání
se ve víře Pánu Ježíši Kristu. Byl pro nás
nejen farář, ale také kamarád a přítel.
Rozloučili jsme se s ním s pocity smut-
ku, ale také s vděčností, co pro nás v
našem sboru vykonal. Jsme vděčni za
jeho život a odevzdáváme ho do rukou
toho, který řekl: "Já jsem vzkříšení i ži-
vot. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel,
bude žít."

Jaroslav Loukota, Nový Jičín

Rozloučení s V. Kovářem

Kulturou proti antisemitismu
Neděle 17. dubna 2011 

* POCHOD DOBRÉ VŮLE - 13.30 hodin - Praha, Staroměstské náměstí
Připojte se k nám a přijďte pokojně a kulturně reagovat na agresivitu a
nevědomost rasistů. Na trase do Valdštejnské zahrady vás čeká taneční
a hudební překvapení, k němuž se můžete sami připojit.

* VŠICHNI JSME LIDI - 15 hodin - Praha, Valdštejnská zahrada
Kulturní program pokračuje a graduje v sídle Senátu. Zapojí se do něj
Václav Hudeček, Jan Potměšil, Tomáš Töpfer a další.  

K triumfu zla postačí, když slušní lidé nebudou dělat nic!

Pořádá Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém ve spolupráci
s Magistrátem hl. m. Prahy a Senátem Parlamentu ČR. Vstup volný. 

www.vsichnijsmelidi.cz

(Navazuje na: Reportáž o 20. století, ET–KJ 8/2011)

Slovenský Evanjelický cirkevný
zbor v Diakovcích se v chrámu
Páně rozloučil s duchovním pas-
týřem Mgr. Dušanem Albinim,
který zemřel 11.3. ve věku nedo-
žitých 88 let. 
Po úmrtí otce ještě v útlém věku
se odstěhoval s matkou Olgou,
roz. Janoškovou, dcerou l.gene-
rálního biskupa SECAV, do Lip-
tovského Mikuláše z Prahy, kde
se narodil 12. 4. l923. Po studiu
na Teologické fakultě v Brati-
slavě a ročním pobytu ve švéd-
ské Uppsale působil v církev-
ních sborech SECAV, mnohdy za
nepřízně státních orgánů,napo-
sledy 28 let v církevním sboru 
v Diakovcích. Po roce 1989 byl
zvolen ředitelem Vydavatelství
Tranoscius v Liptovském Miku-
láši. 
SECAV v něm ztrácí věrného slu-
žebníka a oddaného pastýře
mnohých ovcí, kterým věrně po
celý svůj život sloužil a nakonec
mohl vejít v radost svého Pána
(Mt 25,21).

Mgr. Vlastislav Svoboda


