
ČLOVĚK NA BOHA NERAD MYSLÍ
Mk 4,3-9

Kdo dokáže mít soucit, nemůže pře-
hlédnout tento překrásný biblický
příběh a zůstat nedotčen Ježíšovou
situací. V příběhu vystižená lidská
povaha a postoj k Bohu nám jsou

dost blízké. Přestože člověk moc
dobře ví, co je Boží vůle, nerad na
Boha myslí. Děj se odehrává ve zná-
mém prostředí a mezi námi. Ale ne
vždy to, co je nám blízké,ochotně
přijímáme. Kdyby byl Kristus těles-
ně vedle nás, neunikne našemu po-
hrdání. Ježíš je těm lidem až moc
známý. Jeho učení a starost o chudé
přijali skoro za vlastní. Poslání je
třeba brát vážně, starost o potřeby
druhých se opakuje v různých po-
dobách v Novém a i ve Starém zá-
koně. Co asi očekávali od Pána? Že
budou pochváleni? Nechtěl bych se
domnívat, že by za tím byly nějaké
zlé úmysly. Šli za Ježíšem a za to si
zaslouží uznání. I my evangelíci
přece chodíme do kostela a co je
komu do toho, jaké máme úmysly.
Přijali poslání, ale k nositeli poslání
nevědomky přistupovali s opovrže-
ním. Ani na tu nejposlednější úctu
k umírajícímu si nevzpomněl žád-

ný z nich. Jen žena, která sama se
ani necítila hodna před ním posta-
vit, klekne a poskytne mu poslední
službu. Pro ni není žádná cena dost
vysoká a žádný olej není dost vzác-
ný. Nic se nevyrovná službě, kterou
chce poskytnout svému Spasiteli.
Zástup se však soustředil na krásu,
lesk, nádheru a materiální hodnotu
nardového oleje a alabastrové ná-
dobky a zapomněl na to, že Kristus
má ještě větší cenu. Jidáš později
zradil Krista za peníze, ale už dávno
před tím jakoby nevědomě na něj
nalepili cenovku. Ten, který má spa-
sit svět, měl menší cenu než alaba-
strová nádobka a olej z nardu. Spa-
sitel světa měl menší cenu než
chudí tohoto světa. Do dnešního
dne jsme se v tomto ohledu moc se
nezměnili. 

Bob Helekia Ogola, 
farář ČCE Nejdek
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týdeník
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Poselství před Květnou nedělí

Vypravuje se, že hrabě Zinzendorf si
před obrazem Ukřižovaného uvě-
domil, že to hrozné utrpení, které by
mělo skoncovat se životem všech
hříšníků, s hraběcím na prvním
místě, vzal na sebe Kristus Pán. Při
pohledu na jeho ztrápenou tvář řekl:
„To jsi učinil pro mne. Co já teď udě-
lám pro tebe?“ Je to tak: Daru, jímž
Bůh nám daroval sama sebe, odpo-
vídá dar, jímž člověk daruje Bohu
sama sebe. Není-li obdarovaný člo-
věk ochoten činit "na oplátku" Boží
vůli, zřejmě si nepřipustil k srdci ve-
likost daru, který dostal od Boha, a
ještě se nesetkal s Kristovým křížem

ani s Pánem Bohem. Nerad to píšu,
vím, že má pravdu Bonhöffer, jenž
se křesťanů zeptal, zda nekoupili
Boží milost příliš lacino, zda nešetři-
li sebe, když Bůh sebe nešetřil a vy-
dal za nás svého Syna! A já se ptám,
jsme-li my lidé vůbec schopni odpo-
vědět Bohu stejnou mincí?
Vytýká se reformátorům, že dovedli
vyzdvihnout velikost Božího sebeo-
devzdání, ale ušetřili sebe, člověka.
Sledovali výklad Pavlova listu Ří-
manům, který pojednává o spásném
Kristově díle až do 11. kapitoly, ale
ty další kapitoly, které volají věřící-
ho, aby svým chováním a jednáním

projevoval Kristu vděčnost, měli za
jakýsi přídavek, zatímco ve skuteč-
nosti jde o pokračování na stejné
úrovni a důležitosti. Jinými slovy
etika je organickou součástí víry. To
poznání bolí, je jako osten v těle. Ne-
vidím z toho jiné východisko, než
abychom všichni prosili za odpuště-
ní a za sílu k poslušnosti. Naproti
tomu raduji se z toho, že Bůh nebere
svůj dar zpět, i když my jsme nevěr-
ní. Proto smíme doufat, že Bůh svou
věrností vzbudí v nás ochotu napo-
dobovat ho.
To napodobování konkrétně před-

Nejsme moralisti

Je pozoruhodné, jaká reklama se
objevovala na televizních obrazov-
kách během výročí Jana Palacha a
ještě nějaký čas v březnu. Jistě, Jan
Palach to nebyl. Nebyl to ani odevz-
daný buddhistický mnich, nebyl to
ani Jan Hus. Nejednalo se o nechtě-
né samovznícení. Nemuselo se jed-
nat o sebevraždu. Křesťané mají na
takový krajní čin nejspíš různý ná-
hled. Pokud by však šlo o život da-
ný v oběť, to by bylo něco jiného.
Ostatně sám náš Spasitel, Pán Ježíš
Kristus, dal svůj život krvavou daní
pro druhé a o Velikonocích to bude
připomínáno po celém světě. Leč
zpět k připojenému fotu z televizní
obrazovky; běželo vždy jen chvilič-
ku a několikrát jsem na něj musel 
s fotoaparátem číhat. Ani mi nako-
nec nedošlo, jaký produkt měl být

propagován, tak mne to vždy znovu
rozčílilo. Co je pak odporného na té-
to televizní reklamě? Nejen to, že jde
o sprostý kšeft a zneužití lidských
emocí, či smyslu pro černý humor.

Příslušná komise, jež má bdít nad
přípustností námětů i provedením
reklam, zase jednou zaspala. 

Jan Kašper

ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

AKTUALITA

Nechutná reklama

CELOROČNÍ PROJEKT PŘIPOMENUTÍ 60. VÝROČÍ
ZAHÁJENÍ ČESKOSLOVENSKÉHO VYSÍLÁNÍ

RÁDIA SVOBODNÁ EVROPA

Před šedesáti lety v květnu 1951
zazněly v éteru první tóny zněl-
ky Rádia Svobodná Evropa, za-
čalo vysílání československé
redakce. Jedním z prvních, kdo
promluvili k posluchačům do vlasti, byl publicista Ferdinand Pe-
routka. Parafrází jeho slov byla započata kapitola našich dějin, ve
které má jeden svobodný hlas, jedno svobodné rádio, nesmírnou
cenu pro samotnou podstatu svobody. Za dlouhých šest dekád prošlo
rádio mnoha peripetiemi, v mnohém kopírovalo velké zlomy doma 
v Československu, stalo se místem setkávání zcela mimořádných i 
v mnohém rozdílných osobností, jejichž společným jmenovatelem
bylo směřování ke svobodě.
Český rozhlas, Radio Free Europe/Radio Liberty, Filozofická fakulta
Univerzity Karlovy v Praze a další partneři přichystali soubor akcí,
které mají různými způsoby přinést jak ohlédnutí, tak tolik potřeb-
nou aktualizaci tématu svobody slova. Připravujeme souhrnnou pub-
likaci na téma dějin Rádia Svobodná Evropa, na půdě Senátu Par-
lamentu ČR proběhne mezinárodní konference, ve Valdštejnské za-
hradě bude otevřena výstava a uskuteční se slavnostní koncert Sym-
fonického orchestru Českého rozhlasu. Český rozhlas věnuje výročí
mimořádnou pozornost ve svém vysílání, navíc proběhne soutěž stu-
dentů středních škol právě na téma svobody slova. Součástí celoroč-
ního projektu jsou obsahově velmi zajímavé internetové stránky svo-
bodne.rozhlas.cz. Ty byly představeny na tiskové konferenci 1. břez-
na 2011.
Chceme si symbolicky, šedesát let od prvního vysílání, připomenout
tuto silnou tradici, kterou navíc v našem prostředí vnímáme jako ne-
právem opomíjenou. Věříme, že ideály a podstata poselství Rádia
Svobodná Evropa jsou stále aktuální. To je také jedním z důvodů,
proč chceme připomenutí směrovat především k mladé generaci.
Nehledě na to, že tradice Rádia Svobodná Evropa je nejen tradicí
cesty ke svobodě, ale také úctyhodnou tradicí české žurnalistiky.
Nad projektem převzali záštitu premiér České republiky Petr Nečas a
premiérka Slovenské republiky Iveta Radičová. Nad akcemi v Senátu
Parlamentu ČR pak 1. místopředseda horní komory českého parla-
mentu Přemysl Sobotka. Jsme rádi, že tímto způsobem potvrdili naše
přesvědčení, že podobné ohlédnutí má i dvacet let po pádu komunis-
tické diktatury svoji nezastupitelnou roli a důležitost.

Svobodně!

Vjezd do Jeruzaléma - freska v kostele Hosana v Betanii v Izraeli

Dokončení na str. 2
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Hospodin přišel k Noemovi v Bel-
gii v roce 2004. Země byla přelidně-
ná a zpustlá. Pán dal Noemovi úkol
postavit koráb a zachránit v něm po
dvou exemplářích z každého živo-
čišného druhu.
„To je můj plán,“  řekl Bůh, „pospěš
si, protože za šest měsíců začne
pršet po dobu 40 dnů a nocí.“ Frank
Deboosere (hlasatel počasí v belgic-
ké televizi) to nebude umět vysvět-
lit a zase si bude chtít jednou něco
vycucat z prstu. 
Za šest měsíců začalo pršet. Hos-
podin se podíval dolů a viděl, jak
Noe naříká ve své zatopené zahra-
dě, ale žádnou loď neviděl. „Noe,“
zavolal, „kde je můj koráb?“ „Od-
pusť mi, Pane,“ prosil Noe. „Ono se
totiž mnoho změnilo proti tomu,
jak to bylo dříve. Potřeboval jsem
totiž zvláštní stavební povolení.
Moji sousedé tvrdili, že jsem se
svým korábem nerespektoval ma-
ximální stavební výšku. Podali také
stížnost na překročení hlukové nor-
my na staveništi. To vše muselo být
projednáno na městském staveb-
ním úřadě. Ministerstvo dopravy a
správa mostů a komunikací poža-
dovaly záruku na možné budoucí
výlohy s úpravou infrastruktury při

přepravě korábu na moře. Tvrdil
jsem, že voda dosáhne až ke korá-
bu, ale nechtěli tomu ani za mák
věřit. Dalším problémem bylo se-
hnat potřebné dřevo ke stavbě. Ze-
lení byli zásadně proti kácení stro-
mů ve vnitrozemí kvůli ochraně
hnízdišť sov. Snažil jsem se ochrán-
ce přírody přesvědčit, že toto dřevo
potřebuji právě i na záchranu sov a
dalších vzácných ptačích druhů.
Ani slechu!
Chtěl jsem začít se shromažďováním
zvířat. Byl jsem však napaden hnu-
tím na jejich ochranu. Jeho předseda
Michel van den Bossche dokazoval,
že chci držet zvířata proti jejich vůli.
Poukazoval na to, že rozměr lodi je
příliš malý a že je nelidské držet
tolik zvířat na tak omezeném prosto-
ru. Ministerstvo životního prostředí
rozhodlo, že koráb nelze postavit
bez vyhotovení vlivu stavby a do-
konce i předpokládané zátopy na
životní prostředí. 
Mezitím jsem byl zaměstnáván pro-
jednáváním stížnosti Centra pro
rovnoprávnost a potírání rasismu,
podané jeho tvrdošíjným předse-
dou Paterem Lemanem. Podle něho
musím najmout určitý počet cizin-
ců, abych mohl začít stavět. Odbory

naopak žádají, abych výlučně nají-
mal členy odborů se zkušenostmi
ze stavby lodí. Celkovou situaci
navíc ztížila Ústřední celní správa
obstavením mého majetku a zablo-
kováním vkladů. Tím prý chtěla za-
bránit ilegálnímu opuštění našeho
státu s chráněnými a ohroženými
druhy živočichů. 
Nebudu dále uvádět námitky a po-
žadavky ministerstev zdravotnictví
a zemědělství a připomínat soupe-
ření našich politiků, kteří při ja-
kýchkoli problémech prosazují
vlastní, úzce resortní návrhy. Tedy
Pane, odpusť mi, ono to potrvá ales-
poň deset let, než budu moci koráb
postavit.“
Náhle déšť ustal, nebe se rozjasnilo
a slunce opět začalo hřát. Nádherná
duha se klenula nad obzorem. Noe
se díval udiveně: „Má to, Hospo-
dine, znamenat, že svět nezničíš?“
zeptal se.
„Ne,“ odpověděl Pán, „není třeba,
vaše vláda už na tom sama inten-
zivně pracuje.“
Otištěno v časopise "Bible a archeolo-
gie", Antverpy, 2005.
Autor neuveden.

Přeložili 
B. a J. Valachovi, Antverpy

ISLAMSKÍ EXTRÉMISTI NAPADLI KRESŤANSKÉ KOSTOLY V ETIÓPII

Chicago (ELCA). Etiópska evanjelická cirkev Mekane Yesus prosí o
modlitby. Tisícky islamských extrémistov napadli 59 kresťanských kos-
tolov a najmenej 28 kresťanských domov v západnej časti krajiny. Vyše
4000 kresťanov muselo odísť z tejto oblasti. 
Biskup Evanjelickej luteránskej cirkvi v Amerike Mark Hanson povedal:
„Cirkev v Etiópii má mnoho verných Kristových svedkov, za ktorých
ďakujeme Bohu. V tomto čase sa modlíme za situáciu v krajine. Kres-
ťania a moslimovia nažívali storočia v pokoji a bez väčších konfliktov.
Až v poslednom období sa čoraz častejšie objavujú prejavy extré-
mizmu.“ 
V súčasnosti má Etiópska evanjelická cirkev Mekane Yesus 5,3 miliónov
veriacich.

VÝZVA RAKÚSKYCH CIRKVÍ K „MOTOPÔSTU“

Viedeň (TASR). Evanjelická a katolícka cirkev v Rakúsku vyzvali moto-
ristov, aby akýmsi "motopôstom" prispeli k ochrane životného prostre-
dia a ovzdušia pred blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami. 
Podstatou akcie je v období od Popolcovej stredy do Bielej soboty
výrazné obmedzenie používania automobilov, ak nie ich úplné odsta-
venie.
Vlani sa do podobnej akcie zapojilo celkove 5000 ľudí. Účastníci tohto-
ročnej akcie môžu rátať s výhrami v podobe cestovných lístkov od
dopravných spoločností, jednodňových výletov, ako aj týždennej re-
kreácie.

KONFERENCIA EURÓPSKEJ BAPTISTICKEJ FEDERÁCIE V KYJEVE

Kyjev ( EBF.ORG). Našli Ježiša: Čo teraz? Tieto slová boli témou konfe-
rencie Európskej baptistickej federácie pre pracovníkov s deťmi a mlá-
dežou. Na stretnutí v Kyjeve prišlo 35 delegátov z 21 krajín, aby sa
zamýšľali nad otázkou, ako byť verným učeníkom Ježiša Krista v 21.
storočí. Prednášajúci zdôraznili, že činiť Kristových učeníkov z mladých
ľudí je rovnako dôležité ako evanjelizovať. „Evanjelizácia a učeníctvo
idú totiž ruka v ruke.“ 
Mladí veriaci sa spolu modlili a vzdelávali. Zo stretnutia odchádzali
povzbudení a s túžbou v srdci učiť sa povzbudzovať ostatných a tak byť
verným učeníkom Ježiša Krista.

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike

Jesus Christ Superstar
Světově proslulý muzikál znovu v Praze v Hudebním divadle Karlín.
Michael Prostějovský, překladatel libreta, píše: Mnohokrát jsem si kladl
otázku, proč tento muzikál dosáhl takové popularity i v tak sekulární a
ateistické zemi, jakou je právě Česká republika. Odpověď je myslím
jasná. 
Vlastní biblický příběh muzikálu tvoří základ evropské civilizace, nese
morální poselství bez ohledu na to, zda někdo na existenci Ježíše coby
Syna Božího věří či nikoliv. Navíc samozřejmě ani v nejmenším neze-
stárla hudba, která je jeho nedílnou součástí. Nechce se ani věřit, že
autor libreta Tim Rice měl v době vzniku pětadvacet let a autor hudby
Andrew Lloyd Webber jednadvacet let. 
Když v roce 1998 po čtyřech letech uvádění spadla pomyslná opona
tohoto muzikálu v pražském Divadle Spirála, považovali jsme to všich-
ni za definitivní konec. Čas však ukázal, že jméno Ježíš žije dál. 
Mnozí, kteří jsme zažili zrod původní verze, jsme se sešli v Hudebním
divadle Karlín, aby se zrodilo něco nového s jinými lidmi v jiném pro-
středí. Jedno však měly přípravy obou inscenací stejné: vzrušující atmo-
sféru a touhu všech zúčastněných přinést českému posluchači skutečně
špičkový světový muzikál v té nejlepší možné kvalitě.
Ačkoliv jsem neviděl původní verzi, mohu říci, že je to mimořádný
zážitek. V některých pasážích jsem se neubránil dojetí, navíc ještě umoc-
něný předvelikonočním obdobím. Též nádherná hudba, a ani nemusí-
me být vyznavači hudby moderní.
V roce 1971 před broadwayskou premiérou se z novin i kazatelen ozý-
valo, že Jesus Christ Superstar je rouhačským a bezbožným dílem. 
V okolí divadla demonstrovaly náboženské skupiny. Po premiéře se ale
strhlo nečekaně velké nadšení a autoři se přes noc stali jedněmi z nej-
významnějších mužů muzikálového světa.
Podle mého soudu je toto dílo skutečně masovou evangelizací, když si
uvědomíme, že provedení z devadesátých let vidělo přes milion poslu-
chačů.
V tomto provedení je mimořádný i závěr. Nekončí totiž jen ukřižová-
ním. Ano kříž s Ukřižovaným svítí v okolní temnotě, ale najednou
Ukřižovaný kříž opouští a stoupá vzhůru a je tak připomenuto, že to
nekončí křížem, smrtí, ale vzkříšením. Přicházejí účinkující, nadšený
potlesk, ale kupodivu opona stále nepadá; lidé odcházejí a kdykoliv se
ohlédnou, vidí stále osvětlený, již prázdný kříž všem připomínající
vykoupení a naději i jistotu, že Kristus je stále s námi. 

Jan Trnka

Z církví doma i ve světě Noemův koráb

vedl svým učedníkům Ježíš, když
jim umýval nohy. Kristus Pán je ten,
koho křesťanská víra vyznává jako
Pána a je současně ten, koho víra
napodobuje, sklání se a slouží bližní-
mu. Ztratí-li se víře Kristus jako Pán
a jako učitel, pak se v člověku uvol-
ní místo pro moralismus. Jestliže
křesťan odůvodňuje svou jinakost
jinak než napodobováním Krista,
pak jeho řeči a činy dostávají nekřes-
ťanskou vůni moralismu, který je
lidem protivný a propadá i jako uči-
tel dobrých mravů.
Dobré mravy, kdo by si je nepřál?
Ale na ně dojde až po vnitřní pro-
měně člověka, a ta se děje, když je
člověk pozván, aby si sedl ke stolu s
Kristem Pánem. Vzpomeňte si na
vrchního celníka Zachea. Propadl na
lidském soudu - byl v opovrhování,
a asi měl mindráky kvůli svému
zaměstnání (byl výběrčím daní a
jiných poplatků pro římské okupan-
ty). Na druhé straně v očích celníků
dosáhl významného postavení: byl
jmenován vrchním celníkem a i svůj
majetek neobyčejně rozmnožil. Sou-
dím tak z toho, že v Ježíšově přítom-
nosti byl hotov nahradit čtyřnásob-

ně to, co nakradl. Ani mu nevadilo,
že by se finančně zruinoval. Místo
po Ježíšově boku mu bylo nade
všecko. O Zacheovi už v Novém zá-
koně neuslyšíme. Očekávejme, že ve
své víře a oddanosti vydrží a po-
stupně se bude obnovovat a dorůs-
tat podle obrazu svého Stvořitele.
Oblékl královský šat, ale chodit a
mluvit podle královské etikety se
musí učit. Lidé jej budou stále vidět
a soudit jako celníka, a on zatím je
královský syn a dědic všeho.
Tento exkurz mezi celníky chtěl po-
vědět, co snad i pověděl, že ke sku-
tečné změně přivede člověka jen
víra a společenství s Kristem. Každý
pokus dosáhnout takové proměny
bez Krista a bez víry v něho, je dílem
moralismu. Moralismus je studený,
bez vztahu, drží se zákona, ne člově-
ka. V Německu se školním dětem (a
jejich rodičům) nabízí volba vyučo-
vacího předmětu: buď náboženství
nebo etika. Těm, kdo etiku předná-
šejí (dobré chování, zdravit a nepli-
vat na chodník) a kdo jim naslou-
chají, přejeme všechen prospěch.
Snaží se oň od pradávna celé armá-
dy nadšenců nebo už zoufalců ve
školách a v kulturní oblasti včetně

svatebních a pohřebních řečníků.
Nezlehčujeme je. Neposmíváme se
jim, bohužel hlásají zákon bez záko-
nodárce, etiku bez víry, moralismus,
jemuž podstatně chybí teplo lidské
dlaně nebo objetí - láska. Že by nevě-
douce připravovali člověka pro
Krista??
Zákon, studené Desatero se stalo po-
kušením i pro církev. Bála se, že
Zacheus vstane od stolu a chytne se
zase zákona s tím rozdílem, že nyní
mu bude zákon sloužit jako ideál
nebo jako směrovky k dobrému a
správnému životu. Pokud osprave-
dlněný Zacheus uteče ze společen-
ství s Kristem, začne si za jeho zády
se zákonem. Zapomene, že když byl
s Ježíšem u stolu, nepřišla na zákon
řeč a nebyl ze zákona ani zkoušen.
Cítil, že Ježíš je víc než Mojžíš, víc
než zákon, víc než Desatero. V tak
zapomnětlivé, nedůvěřivé církvi se
znovu dostává moralismus ke kor-
midlu. Desatero se dostává před
Krista, moralismus vítězí. Věřící,
kteří této atmosféře Desatera pod-
lehnou, zapomenou na lásku a zač-
nou se měřit, posuzovat a odsuzovat
zákonem. Je konec humoru, konec
laskavosti, konec radosti. Konečně
mají pocit (veskrze falešný), že se 
z toho odvázaného ospravedlnění
pouhou vírou dopracovali k De-
sateru, tedy k vážnosti, která je ná-
boženství vlastní. Přikazuje: Z těch
kamenných nádob vylejte zbytek
vína, pít se bude jen voda, a ta se
hodí i k očišťování lépe než víno.
Nejsme na svatbě!
Moralisti číhají se svými prapory 
s Desaterem. Věřící se však nevzdá-
vají Krista a jeho lásky. Vědí, že to, co
zapisuje Kristus do jejich srdcí, ne-
může žádný zákon suplovat. Zkou-
mají sebe a ptají se: „Váže nás Kris-
tova láska, má nás ve své moci?“ 
(2K 5,14) Jinak upadneme mezi
moralisty.

Josef Veselý

Nejsme moralisti
Dokončení ze str. 1

„NEBUDEŠ MÍTI BOHŮ JINÝCH PŘEDE MNOU"...
Nepředstavitelně dlouhou cestu Božího lidu připomněl ve své přednášce pro členy
pražského seniorátu docent Evangelické teologické fakulty Martin Prudký.
Zasvěceně připomněl, co všechno předcházelo s oddělením se, být lidem zvláštním,
pochopením a přiznáním té odlišnosti, která jedině vede k životu. Co všechno je za
naším vyjmenováním Desatera!
Hospodin rozmlouvá se svými vyvolenými, ti uslyší jeho hlas, tedy spíš slova, ve
viděních, ve snu, ukáže se v podobě tří nebo dvou mužů. Co znamenají ty posvátné
háje, stély v cizí zemi, kam připutoval Abraham? Tam přece buduje oltář Hospodinu,
sází posvátný tamaryšek. Jákob má v Bét-elu sen: kamenný sloup se stane domem
Božím, po zápase s neznámým dostává Jákob nové jméno „Izrael", neboť „zápasil s
Bohem i s lidmi a obstál". V Bét-elu buduje oltář a dává rozkaz zbavit se cizích bohů
zakopáním. Kolik jich jiní asi nesli do svého domu, kolik jich ještě ponesou, kolik jich
poneseme my, nežli je definitivně zakopeme? 
Poutavá přednáška, postřehy posluchačů připomněly i charakteristiku evangelických
křesťanů: neustálá touha po biblickém vzdělání. Toho si byl dr. Prudký zřejmě vě-
dom a své přednášce věnoval nesmírnou péči. 

M. Nekvasil

Biblický příběh v 21. století



„Pro mne tím nejzákladnějším je otáz-
ka, zda jsem opravdu člověkem, nebo
pouhým spotřebitelem. Zda naslou-
chám svému svědomí, nebo každé své
žádosti. Zda stojím na straně mocných
a zajištěných, nebo na straně slabých,
postižených a zapomenutých. Zda jsem
odpovědný bohu peněz, nebo Bohu
milosrdenství.“
Tak to napsal Matthew Scully v jed-
né z kapitol této knížky a zároveň
tím vystihl i její obsah. Šlo by též
říct, že respekt ke všem stvořením,
lidským i mimolidským, péče o
jejich dobro, ochrana před krutostí
a soucit s jejich utrpením je to, co
člověka vskutku činí člověkem.
Jednotlivé kapitoly této útlé knihy
byly vybrány z děl významných
humanistů, filozofů a křesťanských
myslitelů, kteří se otázkou morální-
ho postavení zvířat a odpovědnosti
lidí za jejich ochranu zabývali.
Knížka je vyjádřením hlubokého
zklamání nad lhostejností naší spo-
lečnosti k osudu a utrpení zvířat 
v různých oblastech lidského koná-
ní, a to zejména v soudobém „cho-
vu“ hospodářských zvířat. Záro-
veň nutí k vážnému zamyšlení
nejen nad ztrátou odpovědného
vztahu člověka k mimolidským
tvorům, ale též jeho schopnosti sli-
tování nad jejich utrpením. „Mu-
síme hledat a najít cestu k pokoře,“
píše Andrew Linzey, známý teolog
a ochránce zvířat, v jedné kapitole
této knihy.
Kniha je výzvou k nápravě našeho
porušeného vztahu ke zvířatům a
celé přírodě. Nesmírné ničení pří-
rody, znečištění přírodních zdrojů a
ovzduší, zánik pralesů a vybíjení
divokých zvířat, způsobované pře-
devším stále stoupající živočišnou
výrobou a výstavbou „továrních
velkofarem“ a s tím spojené ne-
smírné utrpení zvířat, nemohou
pokračovat dál, aniž by jejich ná-

sledkem nebyl i skutečný pád člo-
věka. Jak každý z nás na tuto vý-
zvu odpoví, je výrazem odpověd-
nosti vůči nám svěřené přírodě a
jejím tvorům a též naší schopnosti
soucítit s utrpením zvířat, těch nej-
zranitelnějších mezi námi.

Z knihy „Zvířata jsou naši bližní“:
V životě přijdou chvíle, kdy člověku
není třeba žádných doktrín, kdy dokon-
ce práva se stanou zcela podružným
pojmem a kdy život od nás nepožaduje
nic víc než prostý projev úcty k ostat-
ním tvorům, trochu slitování a trochu
lásky. … Jste-li svědky té naprosté lho-
stejnosti k utrpení tvorů sloužících
nám za potravu a nezměrného ničení
tolika životů, pak všechny snahy ospra-
vedlnit takový systém mi připadají jako
prázdné fráze a ubohé výmluvy, které
nemohou zakrýt všechnu tu ohavnost a
bezbožnou domýšlivost, ten neuvěřitel-
ný rozměr a hloubku utrpení, a ne-
změrný zármutek nad tím vším.
Matthew Scully (2002)

Ač spatřujeme moudrost a dobrotu
Stvořitele, tak zřetelně se projevující 

v nejrůznějších druzích zvířat nám
podřízených, vědomí naší vlastní nad-
řazenosti a znamenitosti nás vede k
přesvědčení, že ze všech pozemských
stvoření je to pouze člověk, který zaslu-
huje soucit a milosrdenství, neboť on je
stvořením nejvznešenějším a hodným
nejvyššího uznání. Zaslepeni tímto
předsudkem, velmi nám prospěšným,
pohlížíme na ostatní tvory jako na jaké-
si nezdařilé výtvory přírody nehodné
naší pozornosti, natož zájmu a péče
Všemohoucího.
Humphry Primatt, ThDr. (1776)

Ježíš přišel spasiti svět, celý svět, tedy
všecko tvorstvo v něm! Jeho učení veli-
ké lásky má přinésti svobodu i nešťast-
nému, pronásledovanému a lidskou
bezcitností trpícímu tvorstvu, tak aby
nemuselo se třást v hrůze před tyran-
stvím člověka, ale aby mohlo v něm
zříti svého milujícího Pána, opravdové-
ho syna Božího. 
Přemysl Pitter (1927)

Jiní [lidé] zase úplně přehlížejí anebo
zapomínají, že zvířata mají tak dokona-
le vyvinutý cit a smysl pro bolest jako
my a že pud sebezachování je u nich
neméně silný jako u nás. Zapomínají,
že zvířata jsou skutečně naši mladší
bratři, kteří uznávají i zvláštní, jimi
nedostižitelné vlastnosti člověkovy a
ochotně se před nimi sklánějí. Člověk
však se dopustil těžkého omylu tím, že
tohoto dobrovolného pokoření se zvíře-
te nepoužívá k jeho povznesení, ale
právě naopak, zvíře úplně vykořisťuje
ke svým sobeckým účelům, neštítě se
ani jeho vraždy.
MUDr. Ctibor Bezděk (1928)

Nakladatelství PRÁH 
(prosinec 2010), 200 stran, 

vázaná (224 Kč)
Knihu lze získat v četných knihku-
pectvích a internetových knižních
prodejnách se slevou.

Jan Čejka
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O knize „Zvířata jsou naši bližní“ Koutek písmáka
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Doba postní
Píseň – O Christe Domine Jesu

hudba: J. Berthier

Žalm 86, 1-10
Hospodine, nakloň ucho, odpověz mi,

jsem tak ponížený, zubožený.
Ochraňuj mě, jsem tvůj věrný,

spas, můj Bože, svého služebníka,
který v tebe doufá.

Smiluj se nade mnou, Hospodine,
po celé dny k tobě volám.

Vlej do duše svého služebníka radost,
vždyť k tobě, Pane, pozvedám svou duši,

neboť ty jsi, Pane, dobrý a nabízíš odpuštění;
ke všem, kdo tě volají, jsi nejvýš milosrdný.

Dopřej, Hospodine, mé modlitbě sluchu,
věnuj pozornost mým prosbám.

V den svého soužení  volám k tobě
a ty mi odpovíš.

Panovníku, není ti rovného mezi bohy
a tvým činům se nic nevyrovná.

Všechny národy, tvoje dílo,
se ti přijdou klanět, Pane,

budou oslavovat tvoje jméno,
protože jsi veliký a a konáš divy;

jedině ty jsi Bůh.

Čtení: Ř 10,8-13; L 4,1-13
Píseň
Ticho
Prosby:
Ke komu bychom šli, Pane Ježíši Kriste? Ty máš slova věčného života.
Osvěcuj nás svým slovem.
Pane Ježíši Kriste, ty nám říkáš: vy jste sůl země.
Osvěcuj nás svým slovem.
Pane Ježíši Kriste, ty nám říkáš: milujte své nepřátele.
Osvěcuj nás svým slovem.
Pane Ježíši Kriste, ty nám říkáš: dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí.
Osvěcuj nás svým slovem.
Pane Ježíši Kriste, ty nám říkáš: buďte milosrdní.
Osvěcuj nás svým slovem.
Pane Ježíši Kriste, ty nám říkáš: proste, modlete se, hledejte a naleznete.
Osvěcuj nás svým slovem.
Pane Ježíši Kriste, ty nám říkáš: hledejte nejprve Boží království.
Osvěcuj nás svým slovem.
Otče náš
Modlitba:
Ježíši Kriste, když máme pokušení tě opustit, ty se v nás modlíš. A ty
nás voláš, abychom nezůstávali v temnotě, ale žili z tvého světla.
Požehnej nás, vzkříšený Ježíši, ty nás zveš, abychom vše začínali v dů-
věře srdce. V tom je tajemství svěžesti evangelia.
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)

Orientace Lidovek přinesla diskusi o
osobnosti protireformace/rekatoli-
zace Antonína Koniáše („Knihy páli-
li před Koniášem i po něm“ 12.3.).
Pomineme motivy týkající se dneš-
ních aktuálních polemik a všimně-
me si hodnocení oné osoby v podání
Petra Moreé (asistent ETF), Martina
C. Putny (literární historik), Ivany
Čornejové (Ústav dějin UK), Jana
Regnera (jezuita).
Petr Moreé: „V evangelické literatu-
ře slouží Koniáš především jako
šifra, která má dokázat, že po Bílé
Hoře evangelíci zástupně trpěli za
celý český národ. Tedy, že evangelíci
přes svou nepočetnost tvoří elitu. 
V tomto výkladu se pak zdůrazňuje,
že osud českého národa se rovná
osudu evangelíků. Toto paradigma
je dodnes přítomno mez evangelíky.
v některých menšinových kruzích
až velmi silně, u většiny spíše latent-
ně. Nové poznatky rozbourávají
škatulkové představy. Vyplývá 
z nich silné přesvědčení jezuitů o
úkolu vést církev i společnost v křes-
ťanském duchu. Jejich motivací tedy
nebylo mýcení hereze, ale šíření
křesťanské kultury. Do té v jejich
pojetí nepatřily některé jevy, napří-
klad „nebezpečné“, či „zavádějící
knihy.“
Jan Regner: „Jako jezuita chci sebe-
kriticky přiznat, že Koniáš spolu 
s některými dalšími členy řádu byli
opravdu přespříliš horliví ve vymí-

tání všeho, co pokládali za škodlivé.
Ostatně vysloužili si za to kritiku i
od svých spolubratří. Souhlasím 
s názorem, že psí hlavu mu nasadil
hlavně Jirásek ve svém Temnu. Co
se týče pálení knih, Koniášovo jed-
nání lze pochopit, jen když se poku-
síme vcítit do doby, ve které žil.
Husité vypalovali kláštery, zabíjeli
řeholníky a pálili knihovny plné
vzácných rukopisů, často i s knihov-
níky.“
Martin C.Putna: „Celá doba nábo-
ženských válek byla odporná a zů-
stává skvrnou na dějinách křesťan-
stva. A to se nevylučuje s těmi umě-
leckými skvosty, které nám z té doby
zůstaly a které kolega Regner připo-
mněl. U nás vyhráli katolíci a chova-
li se jako mocenská hovada, a třeba 
v Anglii vyhráli anglikáni a necho-
vali se ani o trochu lépe. Když našli
tajného, katolického kněze, vyku-
chali ho, rozčtvrtili a vláčili městem.
Pozitivních případů z doby rekatoli-
zací a reprotestantizací je jen málo.
Třeba Sedmihradsko, kde existovaly
tři rovnoprávné a tři tolerované kon-
fese. Jenže to zase bylo možné jen
díky té křehké a delikátní situaci –
ve specifické autonomii pod turec-
kou svrchovaností. A právě reakcí
na to konfesní šílení bylo pak osví-
cenství. A osvícenství vůbec nemu-
selo být protikřesťanské, viz americ-
ké „otce zakladatele“ nebo našeho -
pražského – Bolzana."

Iva Čornejová: „Ano, Antonín Ko-
niáš byl velmi horlivým misionářem
a při mísích pobral (a také zapálil)
množství nekatolických knih. Ko-
niáš nebyl specifickou osobností
vůbec, byl skutečně horlivým misio-
nářem, ale takoví byli i jiní, nejen 
v katolické církvi. Samozřejmě pla-
tí, že smutné a temné období je
každé, během něhož se užívá nási-
lí v jakékoliv době a pod jakými-
koliv hesly.“
Co říci závěrem? Ve stručnosti snad
jen tolik, že je s podivem, že až na
Martina C. Putnu nikdo nezmínil ji-
ný koncept, než „čí zem, toho nábo-
ženství“, který se po třicetileté válce
přijal jako legitimní norma. Je přeci
známo, že 16. století v zemích Koru-
ny české se ubíralo směrem ke vzá-
jemné snášenlivosti a toleranci.
Ostatně ač Habsburk, sám císař
Maxmilián se projevoval výrazně
svobodomyslně, pokud jde o věc
vyznání. Neprojevil snahu potlačit
českou reformaci, dokonce ani v po-
době Jednoty bratrské. Až vstříc 17.
století se výrazně radikalizovala no-
vá generace na obou stranách. A
navzdory Bartolomějské noci i ve
Francii vešel nakrátko v život Edikt
nantský, stejně jako u nás na pár let
Rudolfův majestát. Žel, takovémuto
směřování, mělo být v Evropě
odzvoněno. 

Jan Kašper

Koniáš očima dneška



Hrad Rábí v jihozápadních Čechách,
považovaný za nejrozsáhlejší čes-
kou hradní zříceninu, je spjat s ži-
votními osudy Jana Žižky z Troc-
nova. Zde totiž husitský vojevůdce
utrpěl v červenci 1421, tedy před 590
lety, těžké zranění oka s následkem
oslepnutí. Jednalo se tehdy o již
druhé dobývání hradu, pokládané-
ho za jeden z nejpevnějších v celém
království. Žižka v roce 1420 Rábí
dobyl ve velmi krátkém čase a vypá-
lil ho. Protože však jeho majitel Jan
Švihovský, známý odpůrce husitů,
hrad záhy znovu opravil a opevnil,
došlo v následujícím roce (1421) 
k novému dobývání. Tehdy byl
Žižka při útoku zraněn střelou do
tváře tak, že bylo zasaženo i jeho
druhé oko. Ani léčení v Praze, kam
byl ihned převezen, nepomohlo a
Žižka oslepl úplně, což však nijak
neomezilo jeho další válečnické akti-
vity.
K těmto historickým událostem se
vztahuje řada lidových pověstí a tra-
dic, zaznamenaných v okolí Rábí.
Charakteristickým rysem rábských
pověstí je snaha o vysvětlení Žižko-
vých úspěchů. Rábí, ač obklopeno
gloriolou nedobytnosti, přece bylo
Žižkou dobyto - dokonce dvakrát.
Tuto těžko pochopitelnou skuteč-
nost lidové podání vysvětlovalo
pokusy o racionální výklad a niko-
liv, což je zvláště zajímavé, zásahem

nadpřirozených sil, běžným u větši-
ny pověstí o dobývání hradů. Ob-
jevuje se v něm motiv toho, že Žižka
dokonale znal situaci na hradě a z ní
pak těžil při obléhání. Pověst vyprá-
ví, že Žižka po vypálení rodného
dvorce Rožmberky se potuloval po
šumavských lesích a byl přijat do
služby na Rábí, kde delší dobu slou-
žil jako panoš. Z té doby prý hrad
dobře znal. Jiná pověst vysvětluje
dobytí hradu husity tím, že se útoč-
níci dostali dovnitř podzemní chod-
bou, vedoucí na Rábí z Práchně. Tak
se prý podařilo ozbrojenému oddílu,
vedenému Žižkou, proniknout na
Rábí, na něž husité zatím jen před-
stírali útok, a překvapit tak posádku.
Podle pověsti se Žižka o podzemní
chodbě dověděl od některých svých
bojovníků, zběhlých poddaných 
z rábských statků. Přesnou polohu
chodby mu pak sdělil ovčák, s nímž
se husité táhnoucí k hradu setkali a
jehož sám Žižka oslovil:"Bratře,
pověz, kudy na Rábí pod zemí?" Tak
se v lidové tradici odráží historická
skutečnost, že Žižka při svých váleč-
ných operacích těžil z dokonalé zna-
losti místních poměrů a z informací
tamního obyvatelstva, které s ním
sympatizovalo. K prvnímu obléhání
Rábí se vztahuje ještě pověst o spále-
ní pokladů uložených na hradě,
která má historický základ. Je to
nepochybně ohlas na biblicky zdů-

vodněné husitské a zvláště táborské
názory na světskou nádheru a
bohatství.
O druhém dobývání hradu (1421)
vyprávějí místní pověsti ve vztahu k
Žižkovu zranění. Při cestě k hradu
potkal prý husitský hejtman ven-
kovskou stařenku, která ho varova-
la: „Vůdče táborů, nechoď proti Rá-
bí, neboť neuzříš zpáteční cesty!“
Okolnosti Žižkova tragického zraně-
ní pak lidové podání líčí v několika
variantách. Podle jednoho vedl Žiž-
ka osobně své bojovníky k útoku, při
němž byl zasažen šípem do oka. Jiná
pověst vypráví, že jednooký hrdina
unaven odpočíval ve stínu staré
hrušně. Střelec z hradu, který se ho
snažil zasáhnout, sice netrefil, ale
střela odrazila třísku z hrušně a
vehnala ji Žižkovi do jediného zdra-
vého oka. Pověsti se rovněž rozchá-
zejí v určení střelce, zda to byl ze-
man Sezema Kocovský z Kocova či
Přibík Kadovský. Jedna varianta
pověsti uvádí ještě jakéhosi kněze
Pavla, největšího prý nepřítele Žiž-
kova, který pobídl mladého zemana
ke střelbě. Rovněž není jednoty v lo-
kalizaci této události. Lidová tradice
ji někdy umisťuje na dnešní první
nádvoří, které tenkrát, na počátku
15. století, bylo ještě mimo areál
hradu, jindy na protilehlé návrší.
Výjev byl později namalován na
bráně nazývané Žižkovou, zboře-
nou roku 1792. K této bráně se váže
pozdější pověst o Žižkově posmrt-
ném působení, o tom, jak se po smrti
mstil. Pověst má reálný základ - při
bourání brány na konci 18. století se
podkopáním zřítil kus zdiva s vy-
obrazenou Žižkovou hlavou a za-
bil sedláka Vondrouška z Budětic.
Všichni v tom viděli projev pomsty
mrtvého Žižky a nikdo prý již oby-
vatele k práci na hradě nedostal. 
Historické pověsti a tradice mohou
být pramenem k objasnění i pocho-
pení názorů a myšlení širokých lido-
vých vrstev na společenské poměry
určité doby i na významné osobnos-
ti. V případě rábských pověstí a tra-
dic lidové podání vychází z historic-
kých základů, když zpracovává sku-
tečné události ze Žižkova života a
obohacuje je o legendární motivy. I
pověsti z Rábí jsou tedy dokladem
životnosti husitských tradic, ucho-
vávaných po generace.

Michal Flegl

Hrad Rábí a Žižka v pověstech
EMAN PRÁVĚ VYDÁVÁ
dotisk žádaného titulu

JOSEF VESELÝ, VĚŘIT A ROZUMĚT
Výběr z teologizujících esejů vý-
razného evangelického teologa.
Autor zasazený v teologii 20. sto-
letí a dobře obeznámený s refor-
mačními důrazy umí vytříbeným
jazykem a s pochopením pro sou-
časného člověka sdělit to, co je na
křesťanství podstatné.
„...křesťanův prvotní zájem leží jinde:
záleží mu především na biblické zvěsti
o ospravedlnění hříšníka z Boží milos-
ti pouhou vírou. Záleží mu na tom,
aby se tato zvěst dostala k dnešní-
mu člověku, jenž je postaven před
velké změny dnešního světa. Kdo mu
může podstatně pomoci v jeho strachu
i v jeho nadějích? Cílem zvěstování
ospravedlnění je svoboda.“
128 str. 13,5*18 cm, brož, 
DPC 144 Kč, při objednávce u na-
kladatele 19% sleva
Novinky zasíláme bez účtování
poštovného.
Objednejte v novém emanském
internetovém obchodě 
http://eman.evangnet.cz 
nebo mailem, 
telefonem (317 722 215) 
či poštou na adrese: Husova 656,
256 01 Benešov
Tituly z našeho nakladatelství
jsou též k dostání v distribuci
Kosmas: 
http://kosmas.cz 
a v knihkupectví Kalich.

SENIORÁT MORAVSKOSLEZSKÝ

Českobratrská církev evangelická
BRUNTÁL Ne 10.00
U potoka 383/34, adm. f. Vlastislav
Stejskal
ČESKÝ TĚŠÍN Ne (polské a c 8.00) čes-
ké 9.00
nám. Dr. M. Luthera 1, f. Marcin Pilch,
f. Štěpám Janča
FRÝDEK – MÍSTEK Ne 9.00
Husova 377, f. Pavel Křivohlavý
HODSLAVICE Ne 9.15
Hodslavice č. 96, f. Lubomír Červen-
ka, f. Mária Jenčová
HRABOVÁ Ne 8.30
Hrabová č. 117, Zábřeh 1, f. Jan Hudec
HRANICE Ne 8.30
Farní 43, f. Pavlína Lukášová
JAVORNÍK U JESENÍKU Ne 9.45
Lidická 162, adm. f. Daniela Havirová
JESENÍK Ne 9.15
Bezručova 7/41, f. Daniela Havirová
KRNOV Ne 9.45
Albrechtická 746/92, j Radovan Ro-
sický, adm. f. Jan Lukáš
NOVÝ JIČÍN Ne 9.00
Janáčkovy sady 184/1, f. Pavel Prejda
ODRY Ne 8.15
1. máje 63, adm. f. František Hruška
OLOMOUC Ne 9.00
Blahoslavova 916/1, f. Jana Rumlová 
OPAVA Ne 9.00
Lidická 747/2, f. Jan Lukáš
ORLOVÁ Ne 9.00
Palackého 787, f. Štěpán Janča
OSTRAVA Ne 9.30 
Husovo nám. 1188/4, f. Aleš Wrana
OSTRAVICE Ne 9.20
Hamrovice 230, f. Pavel Janás
PROSTĚJOV Ne 10.00
U kalicha 2574/1, f. Jan Jun
PŘEROV Ne 10.00
Čapky Drahlovského 912/1, f. Petr
Kulík
SUCHDOL NAD ODROU Ne 10.00
Malá Strana 45, adm. f. Pavel Prejda
ŠENOV U OSTRAVY Ne 9.30
Hasičská 1131, j Štěpán Marosz, adm.
f. Pavel Křivohlavý
ŠTERNBERK Ne 9.30
U horní brány 130/4, f. Vlastislav Stej-
skal
ŠTRAMBERK Ne 9.00
Zauličí 473, f. František Hruška
ŠUMPERK Ne 8.45
Revoluční 1174/8, f. Hana Chroustová
VÍTKOV Ne 9.15
Opavská 116, adm. f. Jan Lukáš
ZÁBŘEH NA MORAVĚ Ne 10.00
U Vodárny 545/2, adm. f. Hana
Chroustová

Církev bratrská – Severní Morava
FRÝDEK – MÍSTEK, Ne 10.45
Jiřího z Poděbrad 260, k Petr Kučera
FRÝDLANT N. O. , Ne 16.00
Padlých hrdinů 1275 (Dům zahrádká-
řů), k. Lubomír Hlavačka
HAVÍŘOV, Ne 9.00
Fryštátská 21, k Martin Grohman
OPAVA, Ne 9.00
Hradecká 50, adm. k. Karel Buba
OSTRAVA, Ne 9.30
tř. 28. října 148, k. Martin Jurčo
OSTRAVA-PORUBA, Ne 16.00
M. Majerové 1733/6 (Středisko AS), 
k. Petr Polách
VELKÁ LHOTA, Ne 9.30
Velká Lhota č.102, k. Radek Palacký
VSETÍN, Ne 9.30
Horní Jasenka 102, k. Josef Fišer
VSETÍN - MAJÁK, Ne 9.00
Smetanova 1484, k. Bedřich Smola
Zlín, Ne 10.45
Okružní 4551/17, k. Pavel Škrobák

Církev bratrská - Těšínsko
ČESKÝ TĚŠÍN, Ne 9.00
Studentská 25, k. Tadeáš Firla
HORNÍ SUCHÁ, Ne 8.45
Těrlická 64/353, adm. k. Tadeáš Firla
HRÁDEK, Ne 9.30
Hrádek č. 74, k. Stanislav Stebel
TŘINEC, Ne 9.30
Dolní Lištná 9, k. Otto Rusnok
TŘINEC – TERASA, Ne 9.30
Chopinova 463, Třinec–Lyžbice, 
k. Slavoj Raszka

Bratrská jednota baptistů
OLOMOUC, Ne 9.30
Klub Sidia, Jeremenkova 36 (u hl. ná-
draží) k. Petr Coufal
OSTRAVA, Ne 9.00
Závoří 101/32, k. Erik Poloha
SUCHDOL NAD ODROU, Ne 10.00
Malá Strana 40, k .Tomáš Mrázek
ŠUMPERK, Ne 9.30
Štefánikova 10, k. Pavel Mrázek
VIKÝŘOVICE, Ne 9.30
Šumperská 272, 
PŘÍBOR, Ne 10.45
nám. S. Freuda 20

Novinky Bohoslužby

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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Pozvánky
OLGA GRUŠINOVÁ
ŽIVOT A SNY ANATOLIJE SUCHANOVA
Podmanivá kniha ruské autorky (1971), žijící
ve Washingtonu, byla na Západě přijata s
velkým nadšením (2005) a je hodnocena jako
mimořádné dílo navazující na nejlepší lite-
rární tradice Ruska. Hlavní postava románu,
v mládí avantgardní malíř a později umělec-
ký kritik, si v sovětském Rusku postupně
vybudoval skvělou kariéru. Přichází však
doba ,perestrojky‘ a nejen vnitřní, ale i vnější
tlaky nutí talentovaného, ale už rezignova-
ného muže, aby promýšlel a revidoval svá
životní rozhodnutí i postoje. Autorka k tomu
zvolila velmi působivou formu: snové obra-
zy minulosti se střídají s přítomností a snovou budoucností. Její kniha je tak
nejen plastickým obrazem vnitřního přerodu ruských intelektuálů po dlouhých
letech totality, ale zároveň nadčasovým podobenstvím o zápasu člověka o vlast-
ní lidství. Vyniká zároveň důvěrnou znalostí ruského i světového malířství, od
ikonografie přes Rubleva až po novodobé umění, zejména surrealismus
(Malevič, Filonov, Chagall, Salvador Dalí a další).
Přeložil Daniel Konrád.
Edice světové prózy Prvotisky, sv. 9, váz., 400 str.
Cena 330 Kč, v Kalichu do 30. 4. 2011 za 264 Kč.


