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„VSTAL PÁN PRÁVĚ... 
a ukázal se Šimonovi!" Ježíšovi si-
rotci vítají noční příchozí jako pro-
měnění. V očích lesk opatrné na-

děje, ta tam je pohřební nálada,
kterou ti dva přispěchali rozptýlit:
„Potkal nás a vtáhl mezi proroky.
Že Boží Služebník odtamtud jinak
dopadnout nemohl. Až když nad
stolem rozlomil chléb, svitlo nám,
ale to už byl pryč...“ A zas, co a jak
kdo viděl a slyšel, mají před očima
onu páteční hrůzu, když vtom: Fi-
lip si oči protírá, „vidíš to, co já?"
šeptá Jakub užaslému Janovi, Ježíš
se postavil uprostřed nich a řekl
jim: „Pokoj vám.“ (L 24,36) Závan
záhrobí? Duch vyvolaný těmi řeč-
mi? Sugesce společné představy a
touhy? „Proč se tak lekáte a myslí-
te na nejhorší?" vlídně protrhl ten
přízrak hrobové ticho...
Lukáš pak přibližuje, jak Vzkří-
šený musel tu čeládku přemlou-
vat, smrtelnými svými zraněními
se prokazovat a přitom je zvykat,
že po dokonání v podobnosti těla
hřícha (Ř 8,3) nezůstává časopros-

torem, který stvořil, určen ani
omezen. Z tečky protivníků dělá
dvojtečku a nejhorší zdaleka ne-
má za sebou. Za průsvitkou ra-
dosti a SLÁVY vzkříšení sálá biči
rozervané tělo na kříži: „Beránek
jako zabitý“ (Zj 5,6). „Ježíš skoná-
vati bude až do konce světa“ (B.
Pascal, Myšlenky, Praha 1937 s.
309). Vehikulum záchrany i včas-
né varování, čeho jsme schopni 
(J 3,14.15). „Skutečná tragédie
spočívá v tom, že obyčejní, nor-
mální, slušní lidé páchají v urči-
tých situacích zvěrstva" (Z. Bau-
man, Modernita a holokaust). Pán
vpravdě z mrtvých vstal, aby to
zvíře v nás zneškodnil (Ř 4,25).
Avšak slepí jedou na červenou a
riskují, že příští globální tsunami
hřícha bude strašlivější těch minu-
lých.

Samuel Jan Hejzlar, 
emeritní kazatel ČCE (Dobříš)
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Poselství velikonoční neděle

Během svého života si všiml kříže
každý, i ten, kdo k němu nemá
žádný vztah. Je jedno, zda pro něj
něco znamená, odmítá jej, nebo
mu je protivný. Ono také mít
osobní vztah ke kříži, to není je-
nom tak. Což není něčím jako po-
pravčí špalek a sekyra, gilotina či
šibenice? Nedivme se proto Říma-
nům prvních století našeho leto-
počtu, že je kříž strašil ze spaní, ať
už patřili ke „ctihodné“ vrstvě
společnosti, nebo její spodině. Pře-
ce považovat ukřižovaného otroka
za spasitele lidstva nedává žád-
ný smysl, to by mohlo být nejspíš
zvrhlé a úchylné. A tak v římských
katakombách kolem roku 200 je
možno nalézt posměvačný, ruhač-

ský krucifix. Dokonce starší než
namalovaný a dochovaný od prv-
ních křesťanů. Mělo je to zle tnout,
když možná právě cestou na svou
bohoslužbu uviděli náhle ukřižo-
vaného koně či osla! Křesťané byli

tehdy ovšem ztotožněni spíše s tě-
mi, kteří byli „na odpis". Poníže-
ní, nikoli slavící triumf. 
Co dnes čekáme od Velikonoc?
Něco roztomilého. Velikonočního
zajíčka, vajíčka z 90% čokolády, pi-
kantní pomlázku? Snad i zastave-
ní v kostele. 
Je pozoruhodné, že sám apoštol
Pavel nazval kříž skandálem, k ně-
muž je možno se absurdně při-
znat. Dnes, jako jindy, se jej může
chopit utrhačná karikatura stejně
jako živá víra. Kříž jako symbol
ponížených, opovrhovaných. Těch,
kdo jsou „v autu“ a nejsou nic moc
cool. Protiklad konzumní společ-
nosti. Paradoxně i její naděje.

Jan Kašper

Paradox kříže

Naplnit životem evangelickou faru
v Chrástu a otevřít ji veřejnosti - to je
hlavní smysl projektu "Živá fara
Chrást". Uskutečnit ho pomůže veli-
konoční chrámová sbírka ve sborech
Českobratrské církve evangelické.
Cílem projektu "Živá fara" je vytvo-
ření víceúčelového centra setkávání,
které vznikne rekonstrukcí sborové-
ho domu Českobratrské církve
evangelické (ČCE) v Chrástu u Plz-
ně. Místní evangelíci tak nejen získa-
jí plnohodnotné prostory po život
společenství, ale slibují si od přestav-
by především otevření sboru lidem
v obci a okolí. Po dokončení vznikne
vedle modlitebny komorní prostor,
kde chtějí ve spolupráci s dalšími

partnery vytvořit například klubo-
vnu pro rodiče s dětmi nebo kavár-
ničku pro seniory, pořádat kulturní
akce a vzdělávací kurzy nebo nabí-
zet jednoduché ubytování se záze-
mím pro víkendová nebo prázdni-
nová setkání. 
Stavět začnou Chrástečtí v létě a dílo
by mělo být dokončeno během příš-
tího roku. Na neděli 19. 6. od 14 ho-
din chystají na farské zahradě slav-
nostní zahájení projektu s bohatým
doprovodným programem, v němž
nebudou chybět vystoupení několi-
ka hudebních a divadelních uskupe-
ní nebo koncert skupiny Traband.
Sbírka tzv. Hlavního daru lásky
Jeronymovy jednoty probíhá každo-

ročně na Boží hod velikonoční ve
všech sborech ČCE. Letos jeho vý-
nos podpoří projekt Živá fara Chrást.
Archaický název Jeronymova jedno-
ta označuje zvláštní zařízení ČCE,
jehož posláním je podporovat fi-
nančně obnovu a výstavbu církev-
ních budov.
Kromě Hlavního daru lásky Jerony-
movy jednoty získal už sbor příslib
dalších 750 000 Kč od Pomocného
díla evangelických církví ve Švýcar-
sku (HEKS).

Karel Šimr, 
farář Farního sboru 

ČCE v Chrástu
739 244 774

http://chrast.evangnet.cz

ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

AKTUALITA

Velikonoční sbírka pomůže oživit faru v Chrástu

V sobotu se konal v Krupce pochod extremistické DSSS, městem
nepovolený a rozhodnutím soudu umožněný. Bylo přítomno mnoho
policistů, kteří nakonec zasáhli proti modlitebnímu shromáždění,
jeden duchovní byl zraněn a vše proto, aby pochod neonacistů mohl
projít schválenou trasou. Tolik několika větami, více lze nalézt ve
zpravodajstvích.
Na shromáždění v Krupce jsem nebyl, byli tam však bratři a sestry 
z některých církví české ekumeny. Považuji za správné, že zorganizo-
vali modlitební shromáždění na ochranu práv menšin a za pokojné
soužití v naší republice.
Byl jsem překvapen, že Policie ČR proti tomuto shromáždění zasáhla
a podporuji všechny ty, kdo žádají posouzení jejího zásahu nejen 
z hlediska zákonů České republiky, ale též vhodnosti zásahu proti
pokojnému náboženskému shromáždění.
Extremismus a neonacismus zlověstně ovlivňují život společnosti
také tím, na jakých principech utváří vztahy k menšinám, imigrantům
i vůči postiženým. Tyto zlé a nebezpečné trendy mají svůj prostor
také proto, že značná část společnosti zůstává lhostejná a její pasivita
v odporu vůči tomuto zlu je dobrým podhoubím pro jejich zhoubný
vliv.
Událost v Krupce povzbuzuje každého z nás, abychom netolerovali
všechno to, co nemá místa ve společnosti, pokud chce být dobrým
domovem pro všechny a nikoliv jen pro vybrané. Takovým domovem
však naše společnost nebude, pokud jeho základy budou stát na
nenávisti a lživém myšlení.
Uvědomuji si, že soužití s lidmi jiných kultur a jiných pohledů na

Vyjádření 
synodního seniora ČCE 
k událostem v Krupce

Peter Paul Rubens: Vzkříšení

Dokončení na str. 2
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Svým členům, čtenářům a přízniv-
cům jsme v čísle, které vyšlo 2. 3.
2011, podávali zprávu, že jsme byli
vyzváni Evangelickou církví meto-
distickou, v jejíž budově Kostnická
jednota sídlila desítky let, abychom
jí uvolnili prostory pro jejich další
aktivity.  
Vyjadřovali jsme, že se tím dostává-
me do složité situace – najít /a za-
platit/ komerční nájem; jinou va-
riantu jsme nenašli, ačkoliv jsme se
pilně dotazovali. Bylo zapotřebí
zredukovat to, co bude potřebí pře-
stěhovat… Nakonec je situace tako-
vá, že jsme již předali největší míst-
nost /kde byl archiv plus stohy nej-
různějších starých tiskovin atd./. A
po několika týdnech nejistoty se
objevila možnost, že bychom mohli
díky vstřícnosti metodistické církve
zůstat sice na stejné adrese, ale v ji-
ném objektu. I když ze tří místností
se musíme vejít do jediné kanceláře,
je to asi to nejlepší řešení. Stěhování
bude sice pouze „přes dvůr", nic-
méně stěhování to bude. Již teď
jsme museli zlikvidovat spoustu
předmětů a zařízení, pro které ne-
budeme míti použití.
Jsme vděčni těm, kteří zareagovali
na naši prosbu o pomoc (mezi jiný-
mi i přibližně 15 dárců, jména ča-
sem zveřejníme).
Podařilo se nám domluvit, že listi-
ny a dokumenty spolku „Kostnická
jednota" budou uloženy v archivu

synodní rady ČCE, kde budou také
lépe spravovány a zpřístupněny.
Stále se ještě průběžně věnujeme
třídění dalších materiálů, které zde
zůstávají, a připravujeme se na čas,
kdy dojde k vlastnímu stěhování.
Doufáme, že nakonec těmito kom-
plikacemi projdeme jako ústředí
občanského sdružení, redakce a ad-
ministrace Evangelického týdeníku
zdárně (i když určité vypětí je patr-
né) a budeme pokračovat ve vydá-
vání Evangelického týdeníku bez
omezení. 
Velice uvítáme, když i nadále pro-
kážete porozumění pro tento nároč-
ný čas našeho působení.
O dalším vývoji zase přineseme
zprávy.

Předsednictvo Kostnické jednoty
- Sdružení evangelických 

křesťanů

* * *

ARCHIVNÍ MATERIÁL KOSTNICKÉ
JEDNOTY ULOŽEN V ÚSTŘEDNÍM
ARCHIVU ČCE

Na základě žádosti Bohumila Kejře,
předsedy Kostnické jednoty, adre-
sované synodní radě ČCE, převzal
dne 23. 3. 2011 Ústřední archiv ČCE
k uložení do svého depozitáře, dal-
šímu zpracování a badatelskému
zpřístupnění archivní materiál Kost-

nické jednoty. Nejstarší dokumenty
převzaté agendy KJ jsou z roku
1905 /Kostnická jednota vznikla 28.
září 1903 a jako spolek se ustavila
roku 1905/, další písemnosti mapu-
jí činnost KJ až do 90. let /20. stol./.
Archivní materiál se týká z větší
části Ústředí KJ v Praze, zčásti také
Místních odborů KJ, České župy KJ
a redakce Kostnic-kých jisker. 
Ke zmíněnému zpracování archiv-
ního materiálu patří uspořádání pí
semností a vytvoření podrobného
soupisu, který bude sloužit jako ar
chivní pomůcka pro orientaci ve
vzniklém archivním fondu, který se
tím stane badatelsky přístupným.
O podrobnějším obsahu archivního
fondu Kostnické jednoty, jeho roz-
sahu a badatelském zpřístupnění
budeme informovat.
Badatelské služby Ústředního ar-
chivu ČCE je možné využít každé
pondělí a středu v době od 9.30 do
16.30 h. K návštěvě badatelny je
nutné se předem objednat – telefo-
nicky nebo e-mailem /archiv@e.cir-
kev.cz; zejfartova@e.cirkev.cz/.
K prezenčnímu studiu badatelů je 
k dispozici také příruční knihovna
archivu.
Další informace o ÚA ČCE nalezne-
te na webových stránkách ČCE
www.e-cirkev.cz

Referentka ústředního archivu:
Vendula Zejfartová

NOVÉ VARHANY V PRAŽSKÉM CHRÁMU U SALVÁTORA

V sobotu 9. dubna 2011 se v pražském evangelickém chrámu u Sal-
vátora (Salvátorská 1, Praha 1) uskutečnil slavnostní zahajovací kon-
cert při příležitosti ukončení rekonstrukce chrámových varhan.
Ve 14.30 hodin se nový nástroj rozezněl a naplnil chrámovou loď
Bachovým Preludiem C dur, kterou zahrál Pavel Černý. Úvodní slovo
pronesl farář salvátorského sboru Pavel Dvořáček. „Nikdo, jak jsme
tady, tu nejsme náhodou. Ale ať už zastupujeme jakýkoli podíl na
tomto společném díle, nechme promluvit právě ty salvátorské varha-
ny,“ řekl na úvod Dvořáček.
Kurátor sboru, Otakar Keller, pak přivítal významné hosty, kterými
byli: Jens Eikaas, velvyslanec Norského království v České republice,
Jiří Besser, ministr kultury České republiky, Dita Fuchsová, zastupu-
jící nadaci Zdeňka Bakaly, Ladislav Mečkovský, zastupující Magistrát
Hlavního města Prahy. Přivítal a pozdravil také všechny zaměstnan-
ce a pracovníky firmy Hermann Eule Orgelbau, která salvátorské
varhany postavila. Otakar Keller v závěru své řeči připomněl, že 
v letošním roce si salvátorský sbor připomíná 400. výročí postavení
salvátorského chrámu.
Ke shromážděným poté promluvil velvyslanec Norského království,
ministr kultury České republiky a zástupce magistrátu Hlavního
města Prahy. Všichni hosté byli za svou pomoc oceněni symbolickou
stříbrnou varhanní píšťalou zasazenou ve dřevě.
Následovala Bachova skladba Ach, was soll ich Sünder machen?, kte-
rou ve čtyřhlasé úpravě zazpíval Salvátorský pěvecký sbor doprová-
zený varhaníkem Lukášem Vendlem.
Josef Beneš, rovněž farář sboru u Salvátora, pak zhodnotil celý pro-
jekt a vyjádřil obdiv k tomuto velkému a významnému dílu, za nějž
poděkoval především Pavlu Janečkovi, který celý projekt rekonstruk-
ce varhan inicioval a řídil.
V krátkém projevu pak vystoupil zástupce firmy Hermann Eule
Orgelbau, pan Jiří Kocourek, a ředitel festivalu Pražské jaro, pan
Roman Bělor. Oba zdůraznili výjimečnost nového nástroje a jeho kva-
litu. Jiří Kocourek poděkoval za možnost postavit zde velké varhany:
„Postavit velké barokní varhany ve stylu vrcholného baroka ve stylu
středního Německa je jedinečná šance, která se vyskytuje v životě
velké varhanní firmy snad jednou, snad dvakrát za půl století," řekl
Kocourek. Roman Bělor dodal: „Uvedením těchto varhan do provozu
se významně mění i mapa koncertních prostor v Praze a nechci mlu-
vit do větru: mohu vás jako ředitel Pražského jara pozvat na koncert
tohoto festivalu, který se tady bude konat přesně za pět neděl.“ 
Na závěr celé slavnosti zazněla slova poslání a požehnání od faráře
Pavla Dvořáčka a Bachova Toccata d moll v podání Pavla Černého.

www.e-cirkev.cz

TEOLOGIE A CÍRKEV

(Do čela bavorských luteránů zvolen Heinrich Bedford-Strohm)
Bezprostředně před volbou nového evangelického zemského biskupa
pro Bavorsko otiskl týdeník Die Zeit (č. 14/2011, s. 64) rozhovor s jed-
ním z kandidátů – jednapadesátiletým teologem z university v Bam-
bergu Heinrichem Bedford-Strohmem. 
Ten se zde nejprve distancuje od praxe, kdy se teologové za každou
cenu vyhýbají používání slova „Bůh“, a všímá si „vnitřní a vnější per-
spektivy“ teologie: „Teologie musí dokázat pochopit, co mají lidé na
mysli, když hovoří o Bohu. Musí však také kriticky zpochybňovat nábo-
ženství. Kritika je velkou službou, kterou může teologie církvi prokázat,
neboť to jí pomáhá pohybovat se a obnovovat se.“ Na otázku, zda víra
činí člověka šťastným, říká: „Ekonomové nedávno prokázali, že nábo-
žensky žijící lidé jsou šťastnější. Unikl by nám však smysl víry, pokud
bychom ji degradovali na recept na štěstí. Víra není zaměřena na uži-
tek ...“ Zdůrazňuje: „Křesťanství je modelem budoucnosti v neposlední
řadě z toho důvodu, že zde může růst pokora.“ Na otázku, zda má
pravdu německá kancléřka Angela Merkelová, když říká, že potřebuje-
me více křesťanství, odpovídá: „Ano, pokud je to křesťanství, které je
kritické a nenechá se stranicky instrumentalizovat. Toho by se právě bis-
kup neměl dopustit.“ Podtrhuje dále, že „církev není spolkovou agen-
turou pro hodnoty“. (Spíše než neměnný „kánon hodnot“ by podle něj
měli křesťané do širší společnosti vnášet určitá „základní zaměření“.)
Na závěr říká: „Bolí mě, když křesťané vystupují z církve. Neboť křes-
ťanská víra je koncipována na společenství ... Přeji si hezké bohoslužby,
ze kterých lidé odcházejí radostní a potěšení. Zde dochází k obnově
každého jednotlivce, ale i společenství. Když jdu do kostela a chci si
něco nechat říci, pak dojde k tomu, že mi něco řečeno bude.“
Rozhovorem v týdeníku Die Zeit prof. Bedford-Strohm nepochybně
„zabodoval“ a byl potom 4. dubna 2011 do čela 2,7 milionu bavorských
luteránů zvolen. Podle komentáře Reinharda Bingenera v deníku
Frankfurter Allgemeine Zeitung zvítězil bamberský teolog nakonec jako
„smějící se třetí“, přičemž hlavní favoritce Susanne Breit-Kesslerové prý
uškodilo to, že „nejenom byla krajně ctižádostivá, ale také jako krajně
ctižádostivá působila“. Mnichovští synodálové tak zjevně nepřitakali
šéfredaktorovi protestantského měsíčníku Chrismon, který si nedávno
vzal na mušku tradiční stereotypy předvádění skromnosti („Vůbec o
tuto funkci nestojím, ale když jinak nedáte …“).
Do úřadu bavorského zemského biskupa má být Heinrich Bedford-
Strohm slavnostně uveden 30. října 2011. V mediálních vystoupeních
těsně po volbě prohlásil za jednu ze svých hlavních priorit rozvíjení
vztahů s katolickou církví.

František Schilla

Z církví doma i ve světě Průběžné informace z ústředí KJ

Ani jediný den v životě člověka není
dnem bez události, ani jeden není
bez zásadního významu, ať zdá se
jakkoliv nudný a prázdný. A nezá-
leží na tom, zda jste švadlena ne-
bo královna, čistič bot nebo filmová
hvězda, uznávaný filozof nebo dítě 
s Downovým syndromem. Protože
každý den ve vašem  životě se najde

příležitost projevit trochu laskavosti
vůči jiným,  ať už jde o vědomý pro-
jev vůle, nebo nevědomý skutek.
Každý sebemenší  laskavý skutek –
dokonce i jen slova naděje, když jsou
zapotřebí, přání k narozeninám,
pochvala, která vyloudí úsměv – se
rozezní ozvěnou na velkou vzdále-
nost a na dlouhou dobu a ovlivní

život lidí, které člověk,  jehož štědrá
duše byla zdrojem té dobré ozvěny,
nezná, laskavost se předává dál a sílí
pokaždé, kdy k ní dojde, dokud se
za několik let někde daleko z prosté
zdvořilosti nestane činem nesobecké
odvahy, 
Stejně tak každá sebemenší podlost,
každý projev nenávisti, každý zlo-
čin, závistivý nebo  hořký skutek,
bez ohledu na jejich nepatrnost,
mohou inspirovat ostatní, a být pro-
to semenem, které nakonec zplodí
špatné ovoce a otráví lidi, s nimiž
jste se nikdy nesetkali a nikdy neset-
káte. Všechny lidské životy jsou tak
dokonale a složitě propleteny – živo-
ty mrtvých, živých i životy příštích
generací -, že osud všech  je osudem
každého jednotlivce a naděje lidstva
spočívá v každém srdci a každém
páru rukou.   
Proto při každém neúspěchu musí-
me znovu usilovat o úspěch, a když
jsme postaveni tváří v tvář konci
jedné věci, musíme z popelu zbudo-
vat něco nového a lepšího, stejně
jako z bolesti a žalu musíme utkat
naději,  protože každý z nás je důle-
žitým vláknem,  na němž závisí
pevnost a skutečné přežití – lidského
gobelínu.
Každá hodina v životě každého 
v sobě zahrnuje často nerozpozna-
telný potenciál ovlivnit svět a velké
dny, po nichž ve své nespokojenosti
tak často toužíme, jsou již tady s ná-
mi. Všechny velké dny a vzrušující
možnosti jsou vždycky již součástí
tohoto památného dne. 
Prosvětlete koutek, kde jste, a rozsví-
títe celý svět.

(Z knihy "Koutkem oka" od Deana
Koontze opsal Miroslav Šlechta)

Nakl.: BB/art s.r.o ; 
www.bbart.cz

e-mail: bbart@bbart.cz

Prozářit dnešní den

život není snadné, jeho budování však je právě tou půdou, ze které
má vzejít něco nového. Ponižování, diskreditace a bezpráví vůči dru-
hým takovou půdou není a nikdy nebude.
Orgány státní a veřejné správy žádám, aby se nezříkaly toho nést při-
jatou odpovědnost v okamžiku, kdy je třeba naplnit elementární
principy jejich poslání – chránit všechny, kdo slouží dobru, a stavět se
do cesty těm, kdo slouží zlu.
Českobratrská církev evangelická, stejně jako velká část křesťanů 
z ekumenického společenství církví, pomáhá různou formou budovat
dobré soužití mezi lidmi a nevyhýbá se hledání pomoci pro dobré
soužití s Romy a k ochraně života menšin. Nedílnou součástí služby
církví je výchova k osobní odpovědnosti a statečnosti právě tehdy,
kdy jde o ochranu toho, co dobrého nám Pán Bůh v druhých lidech
dává.
Doufám, že se politováníhodná událost v Krupce ze závěru minulého
týdne stane výzvou všem uvážlivým a soudným lidem k tomu, aby
nedovolili budovat tuto společnost na ponižování a sociálním vylu-
čování a naopak intenzivněji rozvíjeli to, co můžeme sdílet s druhý-
mi k našemu společnému užitku a prospěchu.
Každého, koho nárůst extremismu v zemi děsí a koho zneklidnil zá-
krok policie v Krupce, prosím, aby se nenechal dohnat k úvahám o
bezmoci nebo odplatě. Existují ještě další cesty, jak proměnit myšlení
i nitro druhých. Takovou cestou je také modlitba. Jsem rád, že na její
význam a roli upozornili ti, kdo se v sobotu postavili do cesty extre-
mistům a kdo se, žel Bohu, setkali s takovou podobou odmítnutí ze
strany státní moci.

Joel Ruml
synodní senior Českobratrské církve evangelické

a předseda Ekumenické rady církví v ČR

Dokončení ze str. 1

Vyjádření 
synodního seniora ČCE 
k událostem v Krupce



Především konstatuji, že jsem za
tyto pořady nesmírně vděčná.
Nedělní přenosy bohoslužeb na
stanici 2 Českého rozhlasu v 9 h
jsou pro starší, dlouhodobě nemoc-
né, či jinak doma vázané poslucha-
če prostě nenahraditelné. Tím více
je pak k politování, když druhé ve-
řejnoprávní medium ČT 2 vysílá
prakticky ve stejnou dobu od 9.30 h
podobný kvalitní pořad Žijeme 
s vírou.
Když si v neděli přivstanete, může-
te na stejném kanálu v 5.30 h sledo-
vat reprízu Uchem jehly a v 6 ho-
din Cesty víry.
Ještě k přenosu bohoslužeb. Úroveň
je v naprosté převaze velmi dobrá.
Zpěv shromáždění a nejrůznějších
skupinek je, žel, dost málo přínosný.
Především proto, že posluchači ne-
vlastní zpěvníky všech křesťan-
ských církví a většině textů písní
shromáždění nerozumí. Je to škoda,
protože písně obsahují důležité po-
selství. Při jednom nedávném pře-
nosu seděl nedaleko mikrofonu
zpěvák s dobrým hlasem i výslov-
ností. Recitovat do melodie text by
nebylo možné? Nadšeně s radostí,
vděčností někdy až dojetím sleduje-
me vystoupení našich dětí a mláde-
že, jejich nasazení a snahu posloužit
při shromážděních zpěvem a hud-
bou. Mikrofon zcela nelítostně od-
halí každou chybičku a opět, jen vý-
jimečně je rozumět. Díky za sna-hu
zařazovat písně, které mají stejné
nápěvy v různých církvích.
Stále ještě vzpomínám na pořad

Paprsky naděje vysílaný Českým
rozhlasem v sobotních podveče-
rech. Byl údajně nahrazen pořadem
s obdobným obsahem zařazeným
do různých vysílacích časů. Pře-
devším prý proto, aby zasáhl více
posluchačů. Od těch dob jsem něco
podobného na Praze 2 slyšela pou-
ze jednou. Pravidelnost a pevný čas
mají určitě své přednosti.
Křesťanský magazín: dokázala jsem
pochopit, že byl v rámci programo-
vých změn přeložen z nedělního
odpoledne na ČT 1 na nedělní pod-
večer na ČT 2. Nemohu se smířit 
s tím, že byl od Nového roku přelo-
žen na sobotu 9.10 h dopoledne!
Od té doby jsem viděla Křesťanský
magazín pouze dvakrát, podruhé
asi jen 10 min (je konec března).
Opakování v pátek v 7 h, či v úterý
v 8 h, kdy potenciální diváci jsou
většinou už v zaměstnání, naprosto
nemohou toto nevhodné zařazení
vyvážit. Křesťanský magazín přece
jen, i když z časových důvodů vel-
mi kuse a stručně, podává proti
ostatním převážně monotematic-
kým pořadům informace o dění 
v církvích. Nemám k dispozici žád-
né statistiky, ale jsem si jista, že
tento pořad převážně sledují ženy.
Která žena, i vyšší věkové katego-
rie, do níž se řadím, má čas si v so-
botu dopoledne v 9 h sednout k te-
levizi, když musí nakoupit, uklidit,
uvařit, vyprat nebo vyžehlit? Tyto
práce nemůže a nechce nechat na
neděli - Bohem oddělený den. Ne-
pochybuji, že lze najít vhodnější

vysílací dobu. Musíme to ovšem
dát, jako poctivě platící diváci,
České televizi zřetelně najevo, nej-
lépe písemně, především vedení
ČT, či přímo Radě pro rozhlasové 
a televizní vysílání.
Cesty víry – osvědčený pořad na-
štěstí zůstal, podobně i Sváteční
slovo.
Vedle občas uveřejňovaných ko-
mentářů k filmům, u nichž větši-
nou nehrozí riziko vysoké návštěv-
nosti z řad čtenářů ET-KJ, by bylo
dobré a záslužné upozorňovat na
pořady i programové změny veřej-
noprávních médií a komentovat je-
jich kvalitu. 
Pořad Uchem jehly na ČT 2 byl 
z počátku bez upoutávek a z pro-
gramového přehledu nebylo mož-
no vyčíst informaci o náplni. Z ná-
zvu jakoby zaznělo i „snáze projde
…“, tedy zkusila jsem. Jedná se o
kvalitní pořad, který by mohl zau-
jmout a oslovit i lidi mimo církev.
Vděčně bych uvítala soustavnější
informace o pořadech s duchovní
tematikou i v jiných než ryze „křes-
ťanských" pořadech. Pomohly by 
k lepší orientaci nás čtenářů a
posluchačů. Vliv médií je nezpo-
chybnitelný, až děsivě. Je proto tře-
ba trvale usilovat o prostor pro
zvěst evangelia a svědecké slovo.
Často si stýskáme, že nás křesťany,
zvláště evangelické, je málo vidět a
slyšet. Je to především naše vina,
neboť pro využití tohoto misijního
pole nic, nebo jen málo děláme.

E. Žárská

3ET-KJ

Několik poznámek ke křesťansky 
zaměřeným pořadům v médiích

Koutek písmáka
Zpěvy a modlitby z Taizé
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Svatý týden
V období Svatého týdne doprovázíme Krista na jeho cestě utrpení, které
nakonec vede k až k velikonoční radosti. Křesťané jsou spojeni s ukři-
žovaným Kristem, spolu s ním volají k Otci a do jeho rukou svěřují
svůj život i utrpení těch, kdo procházejí zkouškami.

Píseň – In manus tuas, Pater (Otče, do tvých rukou odevzdávám svého
ducha)

hudba: Taizé

Žalm 116, 1-9
Hospodina miluji; on slyší 

můj hlas, moje prosby,
sklonil ke mně ucho.

Po všechny své dny chci k němu volat.
Provazy smrti mě obklopily,

hrůzy hrobu mě přepadly,
úzkost a trápení mě přemohly!

Vzývám však Hospodinovo jméno;
Hospodine, prosím, zachraň mi život!

Hospodin je milostivý, spravedlivý,
náš Bůh se slitovává.

Hospodin je ochráncem nezkušených:
byl jsem vyčerpán, a dopřál mi zvítězit.

Můžeš opět odpočinout, moje duše,
neboť Hospodin se tě zastal.

Ubránils mne před smrtí,
mé oko před slzami,
moje nohy před zvrtnutím.

Před Hospodinem smím dále chodit
na zemi mezi živými.

Čtení: Iz 53, 1-7; Mt 26, 26-29

Píseň

Ticho

Prosby:
Kriste, Spasiteli, tys zemřel jako semeno, které padlo do země. Ve spo-
jení s tebou náš život ponese hojné ovoce.
- Chvála tobě, Pane!
Kriste, tys přijal do krajnosti lidský úděl, jsi blízko všem opuštěným.
- Chvála tobě, Pane!
Ve své  lásce jsi na sebe vzal naše hříchy, ve své nevinnosti jsi podstou-
pil smrt, abys nás ze smrti vysvobodil.
- Chvála tobě, Pane!
Svou láskou jsi přemohl nenávist a smrt a navěky žiješ s Otcem.
- Chvála tobě, Pane!
Ty nám ve své dobrotivosti nasloucháš a přicházíš na pomoc v neštěstí.
Ukaž nám svou  jasnou tvář, a naše srdce se bude radovat.
- Chvála tobě, Pane!

Otče náš

Modlitba:
Ty, Kriste, dáváš vše, svůj život a své odpuštění.
A my ti s dětskou jednoduchostí odpovídáme: ty to víš, Kriste, miluji tě,
možná ne tak, jak bych chtěl, ale miluji tě.
Požehnej nás , Pane Ježíši Kriste, ty, jenž jsi nehrozil, nýbrž odpouštěl
těm, kdo ti ubližovali.

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)

S Velikonocemi se pojí jeden z klí-
čových momentů mého zrání. Od-
malička jsem vyrůstal v teologic-
ky střízlivé evangelické církvi.
Vždycky jsem se divil tomu, že co
jsem v ní slyšel, nenalézalo mezi
lidmi větší ohlas. Bylo to přece
racionální a ušlechtilé zároveň.
Určitě v tom byla vyšší kvalita než
v řečech, které jsem slýchal na
ulici. Jako gymnazista jsem však
přece jen na jeden problém nara-
zil. Bylo jím vzkříšení. To prostě
do systému přírodních věd za-
komponovat nešlo. Ještě na teolo-
gické fakultě jsem si lámal hlavu,
jak oddělit Velikonoční neděli od
Velkého pátku a zbavit se tak toho,
co jsem nechápal.
Jsem rád, že se mně to nepodařilo.
Někteří moji spolustudenti a
pozdější faráři to štěstí neměli.
Prostě Velikonoční neděli od Vel-
kého pátku odřízli. Uchovali si tak
punc kritických intelektuálů. Platí
za to ovšem tím, že to pod jejich
kazatelnami příliš životem netepe.
Není se čemu divit. Co se dá kázat,
když nemá farář odvahu říci:
„Kristus vstal z mrtvých.“ Jenom
moralismus. A kdo má chuť po-
slouchat moralistické řeči? Nikdo.
Kde končí křesťanské zvěstování
Velkým pátkem, tam končí i cír-
kev. Výsledky sčítání lidu nám
opět brzy potvrdí, že čím liberál-
nější církev, tím strmější je její pád.
Řešením není začít z pudu sebezá-
chovy horečně vykřikovat věty,
kterým nevěříme. Zavádějící by
bylo rovněž pokoušet se přehlušit,
čemu jsme se naučili v hodinách
přírodopisu, opakováním veliko-

nočních liturgických manter. Pros-
tě se musíme snažit vyjádřit zvěst
o vzkříšení jinak. Nezbavit ji jejího
fascinujícího obsahu, ale inter-
pretovat jej způsobem dnešnímu
člověku přijatelným. Znamená to
uvědomit si, v čem spočívá nej-
hlubší smysl toho, co se onoho
prvního dne po sobotě odehrá-
lo, co chtěli evangelisté naznačit
prázdným hrobem a co Ježíš sdě-
loval všem, s nimiž se před ním
podle nich setkal.
Dnes už je mně to naprosto jasné.
Vzkříšení vyjadřuje, že Ježíšův
život měl smysl. Jeho ukřižování
bylo tragédií. Nikoli však absurd-

ní. Evangelisté nás svým líčením
velikonočních událostí nezavlékají
do nějakých fantasmagorií. Při-
vádějí nás naopak k té nejhlubší
studnici moudrosti. K odhalení, že
život, jako je Ježíšův, má absolutní
hodnotu. I když fyzicky končí, ve
vesmíru po sobě zanechává ne-
smazatelný otisk. Kaifáš, Herodes
ani Pontský Pilát v něm po sobě
nezanechali nic. Zvěst o vzkříše-
ní je ve své iracionalitě vlastně ne-
smírně racionální. Je tím nejmoc-
nějším impulzem pro morální
život.

Emanuel Vejnar

Vzkříšení



Diakonie ČCE a Nadační fond
Diakonie vyhlašují v letošním roce
již podruhé „Velikonoční sbírku soli-
darity zaměstnanců 2011“. Výtěžek
sbírky bude opětovně věnován na
humanitární projekt v etiopském
Bahir Daru, kde se Diakonie podílí
na jednom z tamních významných
programů.
Shromážděný finanční dar bude
věnován na přímou podporu ovdo-
vělých žen v oblasti Bahir Dar, jež se
svými dětmi samy čelí následkům
nemoci HIV/AIDS. Zapojením do
systému humanitární pomoci získa-
jí místní ženy základní obživu a
jejich rodina se dokáže stabilizovat.
Ženy se zároveň po zaučení stávají
terénními sociálními pracovnicemi,
které pomáhají ve svém okolí dalším
obětem pandemie nemoci.
Sbírka je dobrovolná a je realizována
mezi zaměstnanci ve všech středis-
cích a školách Diakonie ČCE. Tuto
zkušenost převzala tuzemská DČCE
z tradice německých a rakouských
kolegů.

Jak může přispět veřejnost?
Sbírka není a priori vyhlášena jako
veřejná, nicméně zapojit se zde
může i sympatizující veřejnost.
Prostředky lze zasílat až do 10. 5.
2011 na konto Nadačního fondu
Diakonie ČCE u LBBW Bank CZ na
číslo účtu: 5045221301/4000, varia-
bilní symbol 100. (Potvrzení o daru
je samozřejmostí.)

Hlavním cílem projektu je poskyt-
nout zdravotní péči, stravu, vzdělá-
ní, oblečení a psychologickou pod-
poru nejvíce potřebným sirotkům v
oblasti tak, aby z nich vyrostli soběs-
tační lidé. Pětiletý projekt pro obdo-
bí 2008 – 2012 probíhá s finanční
podporou Evangelické luterské círk-
ve v SRN, koordinaci projektu přija-
la od r. 2009 Luterská světová fede-
race. Diakonie ČCE se podílí na pro-
jektu úměrně svým možnostem.

Nastínění problému
Regionální stát Amhara patří k ob-
lastem tvrdě zasaženým pandemií
AIDS. Město Bahir Dar je metropolí
regionálního státu, ležící severový-
chodně od hlavního města Addis

Abeba. Podle statistik městského
úřadu zde žije téměř 20 000 sirotků,
z nichž 66 % je úplně osiřelých (tj.
oba rodiče již zemřeli na AIDS).

Očekávaný výsledek projektu
1. 250 dětem – obětem AIDS je po-
skytována nezbytná základní péče
včetně stravy, oblečení, zdravotní
péče a poradenství. 
2. Děti získají přístup k základnímu
vzdělání včetně znalosti prostředí a
výhledu jejich životních perspektiv. 
3. Dětem se dostane nezbytného po-
radenství, "rodičovské" péče a pod-
pory.
4. Dětem a jejich opatrovníkům
(vdovám) se dostane potřebné asi-
stence k získání dovedností pomocí
výučních programů k uplatnění na
trhu práce. 
5. Děti a jejich opatrovníci (vdovy)
jsou začleněni do různých aktivit
vytvářejících finanční příjmy s cí-
lem pomoci jim zajistit trvalý zdroj
obživy. 
6. Redukce šíření HIV / AIDS ná-
kazy.
7. Redukce stigmatu a diskriminace
obětí AIDS.

Diakonie respektuje potřeby jednot-
livců, podporuje rodinné prostředí
se zachovanými vazbami, pomáhá
všem bez ohledu na vyznání!
Sledujte prosíme pravidelně nové
webové stránky Diakonie ČCE. Tě-
šíme se na další spolupráci!
Kontakt: Mgr. Vendula Kodetová,
Public Relations DČCE, m: 739 244
788, e: kodetova@diakoniecce.cz

Velikonoční sbírka solidarity 
směřuje opět do Etiopie Sbor Praha 4 – Jižní Město srdeč-

ně zve na hod beránka ve svém
kostele (Donovalská 2331/53),
který se bude slavit na Zelený
čtvrtek 21. 4. od 18.00 h. Citujeme
z pozvánky: „O tom, jak a proč se
hod beránka slavil, si budeme
nejenom povídat, ale budeme
sami slavit: ochutnávat, co se jed-
lo a pilo (třeba karpas nebo charo-
set či nekvašený chleba), a přitom
poslouchat  zvěst o Boží záchraně
a vyvedení Izraele z Egypta i o
Boží spáse, kterou přinesl Boží
Beránek Kristus..." Přihlášky sbírá
farář Michal Šourek (739 244 681). 
Přihlásit se je možné do naplnění
kapacity (cca 60 míst). 
Příspěvek na pokrytí nákladů
slavnosti dělá cca 100 Kč.

* * *
Zveme na vybrané akce projektu
Svobodně:
* 4. května 2011, 17.00 hodin,
foyer budovy Českého rozhlasu,
Vinohradská 12, Praha - Prezen-
tace knihy „Svobodně!“
Představení publikace a CD „Svobod-
ně!" a setkání veřejnosti s autorským
týmem knihy. 
* 4. května 2011, 19.00 hodin, kos-
tel svaté Ludmily, Náměstí Míru,
Praha 2 - Mše za zesnulé česko-
slovenské pracovníky RFE
Celebruje Mons. Václav Malý, titu-
lární biskup marcelliánský a pomoc-
ný biskup pražský
* 5. května 2011, 9.00 – 16.30 h, Senát
PČR, Valdštejnské nám. 4, Praha 1 -
Konference k 60. výročí zahájení čsl.
vysílání RFE
Celodenní konference mapující nejen
významné okamžiky v minulosti RFE a
osudy předních postav československé
redakce. Součástí konference určené
také studentům a mladé generaci bude i
panelová diskuse za účasti Václava
Havla, Václava Malého, Karla Hvížďa-
ly a Jiřího Stránského.
* 5. května 2011, 18.30 – 19.00 h,
Valdštejnská zahrada, Senát PČR,
Praha 1 - Vernisáž výstavy „Svo-
bodně!"
Zahájení výstavy za účasti osobností
českého politického, kulturního a spo-
lečenského života. Výstavu slavnost-
ně otevře 1. místopředseda Senátu
PČR Přemysl Sobotka.
* 5. května 2011, 19.00 – 20.30 h,
Valdštejnská zahrada, Senát PČR,
Praha 1 - Slavnostní koncert Sym-
fonického orchestru Českého roz-
hlasu
Dirigent Christian Vásquez (Vene-
zuela), sólista Jan Simon (klavír), pro-
gram: George Gerschwin – Rapsodie 
v modrém, Antonín Dvořák – Symfo-
nie č. 9 e-moll, op. 95 „Z Nového
světa“.

SENIORÁT BRNĚNSKÝ

Českobratrská církev evangelická

BOSKOVICE – Ne 9.30 h
Hybešova 9, f. Marek Zikmund
BRNO-HUSOVICE – Ne 9 h
Netušilova 720/26, p. Brno 14, f.
Štěpán Hájek
BRNO-ŽIDENICE – Ne 9 h
Konečného 6/8,  p. Brno 15, f. Pavel
Kašpar, f. Romana Špačková
BRNO I – Ne 8.30 h + 10 h (červenec
– srpen 9 h)
Opletalova 600/6, p. Brno 2, f. Jiří
Gruber, f. Olga Tydlitátová
BRNO II – Ne 9 h
Lidická 719/79, f. Jaroslav Vítek, f.
Ondřej Kolář
BŘECLAV – Ne 8.45 h
nám. Svobody 2056/14, a f. Jarmila
Řezníčková
DAMBOŘICE – Ne 9 h
Dambořice č. 73, f. Jana Gruberová
HERŠPICE – Ne 9.30 h
Heršpice č. 117, p. Slavkov, f. Jar-
mila Řezníčková
HRABĚTICE – Ne a c 9 h
Šanovská 304, a f. Ondřej Titěra
HUSTOPEČE U BRNA – Ne 10 h
Masarykovo nám. 390/4, a f. Ond-
řej Macek
KLOBOUKY U BRNA – Ne 9,30 h
Brněnská 30/218, f. Luděk Korpa
MIROSLAV – Ne 8,30 h a 19 h
Husova 67/44, f. Ondřej Titěra
MORAVSKÁ TŘEBOVÁ – Ne 9 h
Svitavská 961/40, f. Alois Němec
NIKOLČICE – Ne 8.15 h
Nikolčice č. 70, a f. Luděk Korpa
NOSISLAV – Ne 9 h (nešpor-zima 14
h, léto 18 h)
Masarykova 156, f. Ondřej Macek
OLEŠNICE NA MORAVĚ – Ne 9 h
Rovečínská 131, f. Olga Smrčková
PROSETÍN U BYSTŘICE N. PERNŠTEJNEM
– Ne 9.30 h
Prosetín č. 44, f. Jaroslav Coufal
ROVEČNÉ – Ne 9,30 h
Rovečné č. 174, f. Ondřej Ruml
SILŮVKY U BRNA – Ne 8,30 h
Kopaninky 184, f. Martina Kadle-
cová
SVITAVY – Ne 9.30 h
Poličská 3, f. Filip Keller
VANOVICE – Ne 9 h
Vanovice č. 60, f. Pavel Freitinger, f.
Lenka Freitingerová
VESELÍ – Ne 9 h
Veselí č. 21, p. Rovečné, a f. Ondřej
Ruml, j Martin Litomiský
ZNOJMO – Ne 10 h
Rudoleckého 928/15, f. Jana Špina-
rová

Církev bratrská

BRNO BETANIE – Ne 10.30 h
Kamenná 1, a k. Jiří Lukl, 2.k. Aleš
Kratochvíl
BRNO KOUNICOVA – Ne 9 h
Kounicova 15, k. Jan Asszonyi, 2.k.
Jakub Škarvan
BRNO KRÁLOVOPOLSKÁ – Ne 10 h
Královopolská 810/74, Brno Žabo-
vřesky, k. David Kubíček
KYJOV – Ne 9.30 h
Urbanova 716, k. Mirko Tichý
LETOVICE – Ne 9 h
Okružní 13, k. Zbigniew Lipus
TŘEBÍČ – Ne 9.30 h
Kpt. Jaroše 638/7, k. Karel Šustek

Evangelická církev metodistická

ARCHA BRNO – BYSTRC -  Ne 9 h
Lýskova ul., f.Jana Křížová

Bratrská jednota baptistů

BLANSKO – Ne 9 h
Svatopluka Čecha 11, k. Michal
Petratur
BRNO – Ne 9 h
Smetanova 20, k. Pavel Coufal
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Pozvánky

Výstava „Svobodně! 
1951 – 2011 60 let RFE“

6. května – 17. června 2011 
Valdštejnská zahrada, Senát PČR

Výstava připravovaná do prostor Valdštejnské zahrady představí
významné osobnosti Rádia Svobodná Evropa, jejich myšlenky a
komentáře.  Historický kontext bude sice jejím logickým rámcem,
nicméně důraz výstavy bude více než na chronologický přehled dějin
československého vysílání položen na vizualizaci tématu, vystižení
emotivní roviny a atmosféry tohoto šedesátiletého období.
Z osobností Rádia Svobodná Evropa budou zastoupeni např.
Ferdinand Peroutka, Pavel Tigrid, Jan Stránský, Julius Firt, Michal
Múdrý, Karel Belák-Berger, Jiří Kovtun a další. Na více než třiceti vel-
koformátových panelech expozice bude představen bohatý fotogra-
fický materiál dokumentující šest dekád dějin Rádia Svobodná
Evropa. 

Záštita: MUDr. Přemysl Sobotka, 1. místopředseda Senátu PČR


