
HOSPODIN SE SMILUJE
Ezechiel 34,1–13.31

Viděl jsem film Obřad. Když
odhlédnu od hodnocení jeho
kvality, oslovila mě postava otce
Lucase, exorcisty. Ten svoje po-
slání změnil na čistou profesio-
nalitu, až se dostal zcela do moci
satana a místo toho, aby pomá-
hal, škodil.
O tomto mluví i Ezechiel. O
zlých vůdcích, kteří se již zajíma-
jí jen o sebe, svoji kariéru, jsou
nemilosrdní, lhostejní a bezcitní.
Pán jim bere právo starat se dále
o ovce, ujímá se jich on sám a
ustanovuje nad nimi svého Pas-
týře, Ježíše Krista. On je ten dob-
rý pastýř, který zná své ovce a

pokládá svůj život za ně. Jeho
ovce slyší jeho hlas a následu-
jí jej. 
Kdo jsem já? Jsem tou dobrou
ovcí, která přijímá péči Dobrého
pastýře? Nedělám druhým zle?
A jako kazatel, vůdce, neztrácím
své poslání? 
Díky tobě, Pane, za tvé slovo,
které tvrdě napomíná, ale i laska-
vě potěšuje. Odpusť, když jsem
hledal svůj vlastní prospěch a
nikoliv to, co je potřebné, tvé krá-
lovství zde na zemi i v nebi.

Daniel Jurčo, 
kazatel CB Ostrava
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týdeník
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Poselství k neděli Misericordias Domini

Již na počátku křesťanské církve
musel apoštol Pavel utěšovat bra-
try v tesalonickém sboru (1Te
4,13nn), jimž někdo z jejich blíz-
kých zemřel. Ti bratři uslyšeli z
apoštolových úst radostnou novi-
nu, evangelium, že Ježíš Kristus za
ně zemřel a z mrtvých vstal.
Rozuměli tomu tak, že smrt pře-
stala vládnout a všichni, kdo věří
v Ježíše Krista Pána a očekávají
jeho vítězný příchod z nebe, neo-
kusí smrti, ale živí vstoupí se
svým Pánem do nebe, do nového
života. Tyto představy nemusel
apoštol příliš korigovat, jen zdů-
raznil, že zemřelí o nic nepřijdou,
Bůh je přivede spolu s Ježíšem
jako první. Chtěl, aby věděli, že
smrt nezvítězí, musí kapitulovat,
odejde s prázdnou, nemůže vás
uvěznit. Živí nebo mrtví patříte
Bohu. Brzy se v církvi prosadilo
vědomí, že všichni musíme ze-
mřít, abychom mohli s Kristem
vstoupit do věčného života.
Vzkříšení a nový život s Kristem je
poslední etapa všemocné lásky
Stvořitele k člověku. Ta se, člově-
če, o tebe postarala dřív, než ses
jako embryo objevil lékaři na jeho
ultrazvuku a porodníkovi v ru-
kou, ba dokonce ještě dřív: Bůh tě
měl v mysli, chtěl, abys byl. Jen si
to přečti v žalmu 139, kde se dovíš,
že ještě než tě Bůh ztvárnil v mat-
čině těle, jeho oči tě viděly už 
v těch dnech, z nichž ani jeden
nebyl na obzoru. A ty bys měl věřit
těm, kdo mluví o tvém bytí jako o
nahodilosti, za níž není žádný
úmysl, žádná cena, skoro nic, jen
jepičí život? A hodnota? - prach a
popel. Nevěř těm, kdo tě jako bez-
cenného odevzdávají smrti do
chřtánu a odpočinutí ti chystají 
v studeném hrobě.
Bůh ti chystá příbytek u sebe. Tvo-
je hodnota není ani v tvém mozku,
ani v šikovných českých rukou,
není v žádných tvých vlastnostech

ostatních, snad ve svědomí; nikoli,
je v tom, že jsi vyšel z Božích ru-
kou, že tě Bůh oslovil a poslal,
abys byl jeho a chodil podle jeho
vůle. Ani nevíme, kdy přesně, ale
během tvého mladého života se
tvůj obyčejný, tělesný, biologic-
ký život stával lidským životem, 
v němž se nyní odehrává tvůj pří-
běh s Bohem. Tento příběh je vlast-
ním smyslem tvé existence. Vklad
Boží lásky, slovo, jímž s tebou
mluví a jedná, dává tvému životu
důstojnost a podíl na Božím živo-
tě. Žalmista (Ž 17,8) se o tuto dů-
stojnost přihlásil a prosil Boha:
"Ochraňuj mě jako zřítelnici oka."
A Hospodin sám přichází s ujiště-
ním, že neobyčejně citlivě ochra-
ňuje svůj lid: "Kdo se vás dotkne,
dotkne se zřítelnice mého oka" (Za
2,12), Ani smrt, ten poslední náš
nepřítel, se neodváží provokovat
Boha na tak citlivém místě a odní-
ti mu ty, kdo jsou od počátku jeho.
Boží moc a autorita musela zůstat
nedotčena.

Ti, kdo jsou od počátku jeho,
zůstanou jeho, když dospějí na
konec svého pozemského putová-
ní. Právě tam čekáme, že Bůh svou
mocí a autoritou zasáhne k naší
záchraně a už nás nikdy neopustí:
"Jsem vaše pomoc, když jste zele-
ní, ale i když jste šedí a suší, nesu
vás ve své duši" (M. Balabán). Už
ve zprávě o stvoření je k vidění
zvláštní důstojnost člověka. Na
rozdíl od všeho ostatního stvoření
Bůh jej oslovuje "ty!" (Gn 2,16) a
vede s ním rozhovor. Tak mu
daruje sebevědomí a ukládá odpo-
vědnost. Marně bude pak člověk
svou vinu nazývat osudem. Stal se
hříšníkem. Zvolil si smrt (Gn 2,17).
Neuposlechnutím těchto dvou
krátkých vět vyhlásil Bohu nepo-
slušnost a vzpouru. Nebylo to po-
prvé. Teď už člověk sám si řekl:
"Jsem zapuzen, nechceš mě už
vidět" (Jon 2,5). A Bůh místo aby
definitivně s člověkem skončil,
poslal mu k záchraně svého Syna,

Abyste se nermoutili

Krátce před Velikonocemi vyšla
Bible v překladu Slovo na cestu. Po
úspěšném vydání textu Nového
zákona, v listopadu loňského roku,
nyní přichází celý biblický text –
opět v nadčasové, dvoubarevné gra-
fické úpravě s kresbami Annie
Vallotonové.
Slovo na cestu (SNC) je čtivý, jasný a
srozumitelný překlad Bible. Převádí
do současné moderní češtiny teolo-
gické výrazy a formulace, které
mohou být dnešnímu člověku vzdá-
lené. Pomáhá tak čtenáři pochopit
myšlenky a smysl původního biblic-
kého textu.
Velkou oblibu si získal nejen mezi
začínajícími, ale i zkušenými čtenáři

Bible. Ti oceňují, že mohou lépe číst
i delší oddíly najednou a objevovat
tak nové souvislosti. SNC je českou
obdobou populárních překladů The
Living Bible a Hoffnung für alle, pří-
padně Good News Bible nebo Gute
Nachricht Bibel.
Revidovaný text Nového zákona
vyšel v roce 2000. Překlad Starého
zákona vycházel postupně v edici
„Průvodce životem" spolu s výkla-
dovými poznámkami k biblickému
textu. Překlad celé Bible v jednom
svazku vychází až nyní v nové
moderní grafické úpravě včetně svě-
tově proslulých ilustrací od Annie
Vallotonové.

Mgr. Martina Belatková

ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

Dokončení na str. 2

AKTUALITA

Slovo na cestu – Bible s ilustracemi

K napadení bohoslužebného shromáždění došlo policií našeho státu.
Evangelický týdeník přinesl prohlášení Joele Rumla, synodního senio-
ra Českobratrské církve evangelické, předsedy Ekumenické rady církví
v ČR. Čtenáři nemuseli být seznámeni s tím, co se dle dostupných pra-
menů událo. Připomeňme proto věcně, oč zhruba šlo. „Dělnická strana
sociální spravedlnosti" plánuje celkem 5 pochodů Krupkou. Městem by
měl projít průvod 2., 9., 16., 23. a 30. dubna. DSSS chce tak údajně při-
pomenout případ Roma, který v Krupce brutálně zbil chlapce a soud mu
pak původně desetiletý trest od ústeckého krajského soudu snížil na
polovinu. Dva mladí Romové zaútočili 29. dubna 2010 odpoledne, když
se dvanáctiletý Patrik z dětského domova v Duchcově vydal do Ústí nad
Labem navštívit matku. Soudkyně Kamila Elsnicová o obžalovaném
romském mladíkovi, který má IQ jen 41, prohlásila: "Nebylo to jen mlá-
cení. Útok byl otřesný, odporný, cynický. Bylo to lynčování, mučení, ze
kterého měli zábavu, smáli se, když říkali, že ho můžou zabít. Před sou-
dem stojí imbecil, který neváhá použít síly. Ale i imbecilovi musí být
jasné, že takový útok na kluka, který má 35 kilogramů, může způsobit
smrt." 
Je zřejmé, že se v Krupce, jak se často děje, vyhrotily ve střetu dvě sesku-
pení. Extrémně pravicových z DSS a anarchistických aktivistů. Je to
jeden z nemnoha případů, kdy do sporu vstoupili dosud nezúčastnění
občané, nenáležející k ani jedné ze jmenovaných front.
Údajně přes tisíc policistů 9. dubna ve městě Krupka u Ústí n. L. násil-
ně rozehnalo obušky, dělobuchy a koňmi náboženské shromáždění 
s ekumenickou bohoslužbou, aby umožnilo pochod neonacistické Děl-
nické strany romským sídlištěm. Cílem útoku byl řeckokatolický kněz
Mgr. Ludvík Šťastný (58) z Předlic, farář Českobratrské církve evange-
lické Mgr. Pavel Šindler a na dvě stovky účastníků bohoslužby, z nichž
někteří byli zraněni. 
Při zásahu byly použity taktické dělobuchy, obušky, speciální jednotky
pořádkové policie (takzvaní těžkooděnci) včetně obrněné jízdní policie
a vrtulníku. Podle faráře Šťastného policie svým zásahem proti nábo-
ženskému shromáždění závažným způsobem porušila základní ústavní
práva přítomných občanů. Organizátoři shromáždění proto zvažují
podání správní žaloby na Policii České republiky. Policie nereflektova-
la naléhání organizátorů bohoslužby, aby zajistila ochranu účastníků
shromáždění. Naopak použila proti účastníkům shromáždění „donuco-
vací prostředky", aby zajistila postup davu Dělnické strany sociální
spravedlnosti a jejich sympatizantů do ulic sídliště, kde žijí převážně
příslušníci místní romské komunity.
Na základě dostupných zpráv je nepochopitelné, že Policie ČR neizo-
lovala probíhající bohoslužbu, jak se dálo v jiných případech, a ne-
vedla povolenou demonstraci odklonem od ní nechránila její účastní-
ky a naopak je napadla brutální silou. Zdá se, že citlivěji se policie
chová již i ke zdivočelým fotbalovým fanouškům. Jistě budeme čekat,
jak, a zda vůbec se na jeho apel vyjádří zodpovědní pracovníci Policie
ČR. Již ne ministr Radek John, nýbrž Jan Kubice. Přivítáme také ohlas
přímých účastníků události.

S použitím výběru zpráv a komentářů 
Jan Kašper 

Nevybíravý zásah policie
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„Ale Ježíš znovu vykřikl 
mocným hlasem a skonal. 
A hle, chrámová opona se

roztrhla v půli odshora až dolů, 
země se zatřásla, skály pukaly…“

(Mt 27,50)

V Japonsku dobře vědí, jakou sílu
mohou mít zemětřesení. Jsou na ně
připraveni snad jako nikdo na svě-
tě. Statika budov, bezpečnostní
systém, záchranáři. Když to nasta-
ne, musí vše dobře fungovat a ne-
připouštět si nejistotu z chvějící se
země a padajících věcí, kusů bu-
dov apod. Zemětřesení může ale
mít vedlejší efekty přinášející mno-
hem závažnější až katastrofální
důsledky. Vlny tsunami. Jedny ta-
kové dorazily letos k břehům vý-
chodního pobřeží Japonska a zava-
lily vše, co jim stálo v cestě. Vedlejší
efekty, na které se ne vždy dá pře-
dem připravit. V elektrárně Fuku-
šima s takovou nepočítali.
Jakou sílu může mít zemětřesení 
v nás, v naší mysli, duši a srdci?
Zpráva o nemoci, nepříjemné až
hrozivé prozření jak je to vlastně ve
skutečnosti s námi, s partnerem (tře-
ba i celoživotním), prohra v tom, do
čeho celý život investujeme čas, síly
a naděje… Když taková zemětřese-
ní přijdou, snažíme se je řešit a situ-
aci ustát, zvládat, nepřipouštíme si
nejistotu z chvění toho, co se zdálo
být dosud pevné. Avšak vnitřní ze-
mětřesení nejenže mohou, ba jistě
mají vždy vedlejší efekty, které jsou
mnohdy ještě závažnější. Čekáme je
o to méně, protože nejsou označe-
nou a pojmenovanou hrozbou. Při-
cházejí nepozorovaně a třeba s ča-
sovým odstupem. Těžko se před-
pokládají, neboť sami sebe zpravi-

dla poznáváme nejlépe právě až
tehdy, když nastanou: zahořklost,
únava, vyprázdnění, hledání viní-
ků v druhých, sebeobviňování, ne-
trpělivost, nízké sebevědomí. Jakou
podobu mohou mít takové násled-
né vlny dnes nebo zítra, pozítří, po
letech? Koho dalšího kromě nás a
skrze nás mohou ještě zaplavit?
Zlo, kterému biblický jazyk říká
hřích, nemá jen jednorázový úči-
nek, který by bylo možné smazat
kdesi ve zpovědnici. Je to nerozple-
titelný uzel vnitřních tlaků a sil.
Dokáže člověka zavalit, pohltit. Má
velkou moc a nespěchá se svými
účinky. Až třeba časem člověk ztra-
tí ponětí o tom, kdo je, proč na zemi
žije a kam se poděl ten, který mu
život vdechl.
Postní a velikonoční čas připomíná
zprávu, že prolitá „krev beránko-
va", Ježíšova smrt na kříži, dává
moc vítězit nad důsledky hříchu i
jeho následnými „vlnami". Neúčin-
kuje snad tak jednoduše a rychle
jako aspirin. Mnohem více je du-
chovní cestou, která člověka v dlou-
hodobém horizontu učí z této oběti
přijímat odpuštění, usmíření, trpěli-
vost se sebou samým, pochopení se
slabostmi druhých a vede k vnitřní
radosti. Dává svobodu. Přesto ni-
kdy předem nemůžeme přesně říci,
v čem zpráva o Kristově kříži a
prázdném hrobu pomáhá. To mů-
žeme poznat až ve chvíli, kdy s tou-
to zprávou budeme žít a z ní čerpat
své vnitřní síly. Na této cestě, cestě
uzdravování, se nabízejí možnosti,
jak s těmi vlnami, co se na nás neče-
kaně obořily, pracovat, jak je zadr-
žovat a pohlcovat. Cesta modlitby
má podobný cíl jako tradiční japon-
ské malířství a „cesta písma" (kali-

grafie). Soustředit se na své nitro,
volně vést čáry. Jde o upřímnost.
Ani v modlitbě ani v malbě není
prostor na gumování, přepisování,
opravování. Výsledek je takový,
jací jsme my. A výsledkem může
být třeba obraz jeruzalémské chrá-
mové opony, která se roztrhla bě-
hem zemětřesení bezprostředně po
Ježíšově smrti.
I v hodině Ježíšovy smrti se chvěje
země na znamení Božího utrpení,
na znamení jeho sounáležitosti 
s trpícími i s člověkem pohlceným
hříchem. Toto zemětřesení, ale pře-
kvapivě neničí města a nemaří ži-
voty, ale „jen" roztrhne oponu v je-
ruzalémském chrámu v půli. Tam
za oponu se smírčí obětí mohl dříve
vstoupit jen velekněz. Opona je pře-
tržena, před Boha může se svými
modlitbami a pokáním předstoupit
každý bez překážek a omezení. A
není třeba další obětní krve. Své
doufání a svou naději smíme do
Hospodina vložit přímo, bez pro-
středníků, kněží, velekněží. Od to-
hoto zemětřesení, od Kristova kří-
že, se šíří, milý čtenáři, vlna, která
jde proti vlnám, které ničí. A my
smíme věřit, že má větší moc. A
když zrovna nenapravuje, tak ales-
poň zmírňuje. Někdy je to víc, než
se na první pohled zdá.
„Pane, prosíme za všechny, které
postihlo zemětřesení přírodní i to
vnitřní, za ty, kteří byli zaplaveni
vlnami tsunami i vlnami hříchu.
Prosíme, veď nás cestou kříže, ces-
tou odpuštění, usmíření, cestou
upřímné modlitby… Amen."
Velikonoční dopis 
sboru ČCE v Horní Krupé, 

David Šorm

RIBSTON HALL HIGH SCHOOL V EVANGELICKÉM KOSTELE

Druhou dubnovou sobotu navštívil město Lysá nad Labem soubor Ribston
Hall High School z města Gloucester z Velké Británie. Na čtyřicet studentů
ve věku 11-18 let si pro své české turné připravilo velmi zajímavý repertoár
od světové klasiky až po soudobou hudbu. Vedle děl Beethovenových a dal-
ších světových mistrů předvedli mladí účinkující zaplněnému evangelické-
mu kostelu například i skladbu od Eltona Johna. Koncert byl propojením
vokálních skladeb a hudby orchestrální. Ačkoli hra na hudební nástroje
nebyla vždy stoprocentní, koncert začínajících hudebníků publikum zaujal,
což náležitě ocenilo dlouhým potleskem, po kterém přišel i přídavek. Kon-
cert uspořádal ve spolupráci s městem sbor Českobratrské církve evange-
lické. I když britští studenti pobyli v Lysé jen několik hodin, určitě si rádi
vzpomenou nejen na samotné vystoupení, ale i na skvělé zázemí, které jim
připravili manželé Vejnarovi spolu se členy zdejšího sboru, a na milé přijetí
starostou města, panem Mgr. Jiřím Havelkou.

(jzk)

U BRANKY SE O VELIKONOCÍCH OPĚT ČETLA BIBLE

Na Velký pátek 22.dubna proběhl v Plzni U Branky již 3. ročník Veřejného
čtení Bible. Čtení zahájil ve 12 hodin plzeňský biskup František Radkov-
ský, který předal štafetu bývalému primátorovi prof. Zdeňku Mračkovi a
ten pak dalším a dalším téměř 150 čtenářům. O mikrofon se zde střídaly
osobnosti mediálně známé s těmi, kteří jsou raději v ústraní, malé děti 
s důchodci a lidmi nejrůznějších profesí. Bible tak svedla dohromady pest-
rou společnost a přivedla účastníky k diskusi nad tématy, na která se nám
žel mnohdy nedostává času. Jeden ze čtenářů charakterizoval do kroniky
toto setkání jako „úžasný biblický hydepark“.
Zpestřením letošního ročníku bylo čtení Bible v cizích jazycích. Čtenáři 
z různých konců světa přinesli Bible ve své mateřštině a vedle ruštiny,
němčiny a angličtiny zněla Bible i v jazycích pro našince velmi exotických
– mongolštině, hindštině, jazyce malejala a dalších. Bylo také možné na-
hlédnout do cizojazyčných textů a seznámit se s biblickým textem v růz-
ných typech písma. Pochopitelně si účastníci mohli prohlédnout i texty 
v řečtině a hebrejštině – jazycích, ve kterých byla Bible sepsána.
Pořadatelé ukončili Veřejné čtení Bible ve 22 hodin a odnášejí si celou řadu
postřehů a podnětů, které dávají naději, nejen že se v příštím roce opět při
čtení Bible U Branky potkáme, ale že příští ročník bude zase o něco zajíma-
vější a pestřejší. Veřejné čtení Bible nyní vystřídá další akce pořádaná círk-
vemi. Bude to Noc kostelů 27. května. Ta je jakýmsi protějškem právě ukon-
čeného čtení. Smyslem nebude vyjít s Biblí do ulic a představit ji v netradič-
ním prostředí, ale naopak představit veřejnosti tradiční křesťanské prostře-
dí – kostely. Zájemci si budou moci prohlédnout církevní prostory a i letos
pro ně bude připraven velmi pestrý program.

Ing. Radomír Škaloud, lasport@volny.cz, 608 703 331
Mgr. Filip Jandovský, filip_jandovsky@hotmail.com, 774 647 550

OCHRANOVSKÝ SENIORÁT PŘI ČCE

Po rozdělení v Jednotě bratrské v letech 1998-1999 se její část připojila 
k Českobratrské církvi evangelické jako Ochranovský seniorát při ČCE.
Výbor světové Unitas fratrum (Jednoty bratrské) vrátil na podzim 2010
české provincii plná práva a předpokládal, že budou hledány možnosti
k částečnému usmíření.
Dosud však nedošlo ani k jednání o částečném usmíření a nápravě škod.
Navíc na webových stránkách Jednoty bratrské byla  instalována sekce:
Vyrovnání se s minulostí. Tam Úzká rada podává zcela zkreslené a ne-
pravdivé informace, dokonce nám podsouvá dokumenty, které nejsou 
z naší „dílny". Vidíme to jako veřejné znovuotevření celého konfliktu. 
Předkládáme vám proto své prohlášení ke konsekraci biskupů.

Prohlášení
Dne 28. března 2011 proběhla v Liberci konsekrace biskupů České pro-
vincie Jednoty bratrské v ČR. Biskupský úřad v rámci světové Jednoty
bratrské (Unitas fratrum) je předně úřadem pastýřským a teologickým.
Jako zástupci Ochranovského seniorátu při Českobratrské církvi evan-
gelické (Český distrikt Unitas fratrum) vyjadřujeme přesvědčení, že
nově konsekrovaní biskupové nesplňují ani morálně, ani teologicky
předpoklady pro tento úřad. Proto našimi biskupy být nemohou.

Seniorátní výbor Ochranovského seniorátu při ČCE,
kazatelky a kazatelé

Z církví doma i ve světě Země se zatřásla, skály pukaly

jenž dal svůj život za život lidí.
Sebe, celou svou vážnost dal na
váhu. Ke všem vkladům přiložil
do údělu člověka sám sebe. Tak
nejedná soudce, tak nejedná roz-
vaha ani rozum, ale ta největší
moc, láska.
To si připomínáme, aby se nám
zjevilo před očima, že smrt už ne-
může vůči nám vznést žádný ná-
rok. Jestliže straší člověka, že ho
připraví o vše, je to divadlo, šalba

a klam. Díky Bohu se učíme věřit a
vědět, co smrt může a nemůže.
Apoštolovi bylo zjeveno, že smrt
nás nemůže zbavit naší identity,
která záleží v tom, že Bůh začal 
s člověkem mluvit tak, že jej oslo-
vil jménem a to jméno zapsal do
knihy života. Smrt nemůže tento
rozhovor s Bohem přerušit. To by
přece nebyl Bůh, kdyby mu smrt
zmařila jeho plán s člověkem a do-
volila mu jen to, aby u hrobu pla-
kal s pozůstalými. 

Naše jméno i to slovo, jímž nás
Bůh povolal k poslušnosti a věr-
nosti, zase se ozve, až překročíme
ten poslední práh k dalším, no-
vým prostorům a příběh bude
pokračovat za nových okolností.
Naše slabost bude proměněna 
v sílu a naše přirozené tělo v tělo
duchovní (1 K 15 - čtěte to v této
velké slavné kapitole). Za hranicí
smrti poznáme, že tam platí to
Slovo, které jsme slyšeli na zemi.
Že tam vládne ten Bůh, který se
mnou jednal v životě na zemi, a že
tedy jsem to já, kterého Bůh svým
Slovem vedl na zemi, a jak jsem
byl nepozorný. A nejen já, jsou tu
se mnou ti, s kterými jsem se sžil
ve své rodině a ovšem ti, s nimiž
jsem se potkával v Božím shro-
máždění a s nimiž jsem jedl a pil
ze stolu Páně.
Až se otevře tajemství smrti a
života po smrti, ukáže se, jak pří-
zemně, povrchně a chudě jsme
mluvili o budoucnosti, kterou
nám Bůh připravil. Myslím, že se
budeme stydět, jak málo jsme věři-
li zaslíbením evangelia, o nichž
nám kázali proroci, Pán Ježíš, jeho
apoštolové a kazatelé. Toto evan-
gelium bude Bůh korunovat slovy
a nepředstavitelnými dary. Ač
milujeme tento život, nedáme si
ukrást Boží budoucnost, která bu-
de podle Božího úsudku lepší než
cokoli zdejšího. Těmi slovy se po-
těšujme.

Josef Veselý

Abyste se nermoutili
Dokončení ze str. 1

Tento syn bratrsko-reformovaného bis-
kupa Petra Figula a Alžběty rozené
Komenské působil po studiích v Lešně a
ve Frankfurtu nad Odrou a po svých
pedagogicko-studijních cestách v Ang-
lii a Holandsku jako kazatel v Mag-
deburku, Lešně, Královci a Berlíně na
dvoře krále Fridricha I. R. 1699 jej otec
vysvětil na seniora pro Velkopolsko a
/Východní/ Prusko. Později se stal čle-
nem konsistoře a církevním radou. Jako
významný myslitel a vědec obdržel
doktorát univerzity v Oxfordu a stal se
spoluzakladatelem a předsedou Pruské
společnosti /akademie/ věd. R. 1735 vy-
světil za ochranovského biskupa Mo-
ravana Davida Nitschmanna a r. 1737
hraběte N. L. Zinzendorfa. S podporou
krále a ve spolupráci s G.W. Leibnizem
usiloval o spojení protestantských círk-

ví, o čemž svědčí jeho spisy: Návrh na
zavedení biskupského zřízení v Prusku,
Cesta k pokoji, Historie Sandoměřského
konsensu a Stručné zachycení shody a
rozdílů mezi protestanty. Přeložil také
několik knih postihujících náboženský
vývoj v Anglii. Vydal i Hebrejskou
bibli, Malý židovský katechismus a Tal-
mud.
V duchovenské činnosti, unionistic-
kých snahách, vědecké a pedagogické
práci a péči o emigranty navázal na
svého děda Jana Amose Komenského a
vysvěcením ochranovských biskupů
vytvořil pojítko mezi starou a obnove-
nou Jednotou bratrskou. To nejcennější
z českého reformačního dědictví tak
uplatňoval v německém a evropském
prostředí.

Bohuslav Vik

Komenského vnuk 
Daniel Arnošt Jablonský
(*1660 v Mokrém u Gdaňska, +25.5.1741 v Berlíně)



V loňském ročníku n.l. jsem v člán-
ku "Evangelíci na Novoborsku"
referoval o knize historika Vladi-
slava Jindry - Dějiny Nového Boru,
I. díl. Končil jsem slovy, že se těší-
me na díl druhý. A ten právě 
v těchto týdnech nákladem Měst-
ského úřadu Nový Bor skutečně
vyšel! Autor V.Jindra v něm sleduje
období let 1848 až 1918. V široké
tematické paletě je věnována pat-
řičná pozornost také církevním
poměrům ve městě. Zajímavými
údaji jsou obohaceny naše znalosti
o životě zdejších evangelíků. V to-
leranční době byly jejich izolované
skupinky ve styku se sborem 
v Habřině na Litoměřicku. Po vy-
dání protestantského patentu 1861
se pastorační činnost habřinského
sboru zintenzivnila a šířila se na
sever, na Českolipsko,tedy do ob-
lasti s německým obyvatelstvem.
Pomohla tomu také výhodná ko-
munikační situace, totiž zakládání
železničních tratí a rozvoj jejich sítě.
Železniční trasy směřovaly právě
do míst, kde se nacházely ojedinělé
evangelické skupinky. K nim patři-
li evangelíci v Novém Boru a v Ar-
nultovicích. Zde byla v roce 1873
založena kazatelská stanice a o rok
později filiální sbor, příslušející 
k Habřinám. V Arnultovicích (od
roku 1941 součást Nového Boru) se
uskutečnily první evangelické bo-
hoslužby dne 1. července 1874 v no-
vé školní budově. Je překvapivé, že
místní obyvatelé i hasičský sbor
vytvořili čestný špalír pro přicháze-
jící účastníky bohoslužby. O rok
později, 1875, se začaly konat pra-
videlné evangelické bohoslužby

také v Novém Boru, v budově rad-
nice. K výstavbě vlastního chrámu,
zasvěceného sv. Salvátoru, došlo 
v letech 1901-1902. Kostel se na
dlouhá desetiletí stal výraznou do-
minantou jižní části města. Bohu-
žel byl v sedmdesátých letech 20.
století zbytečně zbořen, aby ustou-
pil novému, architektonicky nezají-
mavému sídlišti. Historizující ar-
chitekturu kostela tedy dnes mů-
žeme obdivovat pouze na starých
fotografiích a pohlednicích. 
Podle sčítání lidu z roku 1900 se 
v Novém Boru a Arnultovicích hlá-
silo k evangelictví na 142 příslušní-
ků augsburského vyznání a 9 pří-
slušníků helvetského vyznání. V.
Jindra zjistil pozoruhodnou skuteč-
nost, že k a. v. se hlásili převáž-
ně bývalí říšští Němci, kteří se zde
usadili a působili většinou jako ob-
chodníci. Farářem u kostela sv.
Salvátora byl na počátku 20. století
Rudolf Waldbaum.
Další protiřímské hnutí v severních
Čechách vyvolala papežská bula
"Pastor aeternus" (Věčný pastýř) 
z roku 1870. Její teze o papežské
neomylnosti vyvolala v římskoka-
tolické církvi v celé Evropě u řady
věřících pochybnosti i odpor. Tak
vznikla v roce 1877 starokatolická
církev, neuznávající římského pa-
peže za hlavu křesťanů. V sever-
ních Čechách proti bule veřejně
vystoupil již roku 1871 P. Antonín
Nittel, katecheta ve Varnsdorfu.
Vzápětí byl exkomunikován z círk-
ve. Získal však podporu nemalého
počtu svých stoupenců, kteří z řím-
skokatolické církve vystoupili. Ve
Varnsdorfu vznikla samostatná ná-

boženská obec starokatolické círk-
ve a Ant. Nittel byl zvolen jejím
farářem. Starokatolictví se ve zdejší
oblasti rychle šířilo. Již roku 1887 se
v Arnultovicích uskutečnilo první
misijní shromáždění s kázáním
faráře Nittela. Jeho ohlas byl velký,
hned po jeho skončení vstoupily do
nové církve 254 osoby. Počet staro-
katolíků rychle rostl, takže již 6.
listopadu 1887 došlo k založení ná-
boženské obce v Arnultovicích, 
k níž se jako filiální sdružení připo-
jili věřící v sousední obci Polevsko.
Vlastní faru si arnultovická nábo-
ženská obec postavila roku 1897 u
místního interkonfesijního hřbito-
va, jehož kaple se stala starokatolic-
kým kostelem s pravidelnými bo-
hoslužbami. V tomtéž roce si staro-
katolíci zvolili biskupa, se sídlem
ve Varnsdorfu. Stal se jím Miloš
Čech, bratr národního básníka Sva-
topluka Čecha. Podle zjištění V.
Jindry biskup Čech i se svou rodi-
nou překvapivě splynul se svým
německým prostředím, a to tak, že
jeho potomci se dokonce ocitli 
v uniformě příslušníků Wehrmach-
tu. - V roce 1900 se k starokatolické
církvi v Arnultovicích hlásilo 1 316,
v Polevsku 109 věřících a zdejší
náboženská obec si získala uznání
v široké veřejnosti.
Autor zdařilé knihy, Vladislav Jin-
dra, pokračuje v badatelské práci
na třetím dílu Dějin Nového Boru.
Věnován bude období po roce
1918, tedy tematice velmi složité a
citlivé. Přejeme upřímně dr. Jin-
drovi upevněné zdraví a hodně sil
ke splnění tohoto náročného úkolu.

Michal Flegl

3ET-KJ

Evangelíci a starokatolíci 
v Novém Boru

Koutek písmáka
Zpěvy a modlitby z Taizé
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Velikonoce
Slavení Velikonoc pokračuje dalších padesát dní až do neděle Seslání Ducha
svatého.Milost Velikonoc se neomezuje na jediný den. Radujeme se z toho, že
skrze vzkříšení máme podíl na naplněném životě Krista i my. Haleluja. 

Píseň – Nebojte se (hudba: J. Berthier)

Žalm: 22, 26-32
Od tebe vzejde mi chvála ve velikém shromáždění.

Své sliby splním před těmi, kdo se ho bojí.
Pokorní budou jíst dosyta,

budou chválit Hospodina ti, kdo se na jeho vůli dotazují.
Vaše srdce bude žít navždy.

Rozpomenou se a navrátí se k Hospodinu
všechny dálavy země.

Tobě se budou klanět
všechny rodiny a národy.

Vždyť Hospodinu náleží kralovat,
i nad národy vládnout.

Všichní bohatí světa se před ním skloní,
všichni do prachu  klekající pokleknou - 

ti, kdo se při životě udržet nemohou!
Jejich potomci mu budou sloužit,

o Pánu budou vyprávět dalšímu pokolení.
Přijdou a jeho spravedlnost rozhlašovat budou

lidu, jenž se teprve narodí, poví, co učinil!
Čtení: Zj 19,1; Zj 3,20; J 20,19–21
Píseň
Ticho
Prosby:
Kriste, svým vzkříšením otvíráš všem lidem brány svého království.
Veď nás do Otcovy slávy.
Svým vzkříšením jsi obnovil a upevnil víru svých učedníků a poslal je
do světa. Dej, aby i církev podle jejich příkladu vytrvale hlásala radost-
nou zvěst.
Svým vzkříšením jsi nás usmířil v tvém pokoji. Dej všem pokřtěným,
aby žili ve společenství víry a lásky.
Svým vzkříšením uzdravuješ naše lidství a dáváš mu věčný život.
Svěřujeme ti naše nemocné.
Svým vzkříšením ses stal prvním z živých. 
Otče náš
Modlitba:
Vzkříšený Ježíši, ty do nás vdechuješ Ducha svatého. A my bychom ti
chtěli povědět: ty máš slova, jež dávají život naší duši. Ke komu bychom
šli než k tobě, Zmrtvýchvstalý?
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, 

Hermína Dušková, vdova po vý-
znamném pražském sběrateli umě-
ní Bohuslavu Duškovi, oslavila 
v pátek 15. dubna úctyhodné 101.
narozeniny. Hermína Dušková da-
rovala po úmrtí manžela jeho roz-
sáhlé sbírky předním českým kul-
turním institucím. Její velkorysý čin
tak trvale obohatil kulturní dědictví
národa. Připomenutí vzácného
životního jubilea proběhlo ve stře-
disku Diakonie ČCE v Krabčicích,
kde paní Dušková nyní žije. Patří
mezi klienty Domova odpočinku
ve stáří, kde je seniorům poskyto-
vána potřebná pomoc.
Manžel jubilantky Bohuslav Dušek
(1886 - 1957) shromáždil během
svého života rozsáhlé sbírky umě-
leckých předmětů – obrazů, grafi-
ky, knih, rukopisů, archiválií, užit-
ného umění a dalších starožitností.
Jeho láskou byla především česká
literatura. „V jeho sbírce byly i tako-
vé klenoty, jako jsou amsterodam-
ská vydání Komenského tisků, seši-
tové vydání Babičky Boženy Něm-
cové a autorčiny zápisky, nebo té-
měř úplný soubor knih z doby
národního obrození," uvádí literár-
ní historička PhDr. Eva Ryšavá.
Dušek sbíral také obrazy, jeho sbír-
ka s díly Navrátila, Chittussiho, Sla-
víčka, Alše, Preislera či Švabinské-
ho byla považována za nejkrásnější
soukromou obrazárnu českých ma-
lířů 19. století. 
Po manželově úmrtí paní Dušková

sbírky pečlivě setřídila a na přání
svého chotě a po své zralé úvaze
darovala tento odkaz nevyčíslitelné
hodnoty předním českým kultur-
ním institucím – Národnímu mu-
zeu, Uměleckoprůmyslovému mu-
zeu v Praze a Národní galerii v Pra-
ze. Zasloužila se tak o to, aby vzác-
ná díla namnoze českých umělců a
spisovatelů zůstala v kulturním
dědictví naší země. „Nebylo mi
zatěžko takový dar věnovat, když
si uvědomím, o co náš národ přišel
po bitvě na Bílé hoře,“ vzpomíná
oslavenkyně na temné okamžiky
českých dějin.
Donedávna žila paní Dušková
skromně ve svém bytě v pražských
Dejvicích. Poslední měsíce vzhle-
dem k proměnlivému zdravotnímu
stavu pobývá v Domově odpočin-

ku ve stáří Diakonie ČCE v Krab-
čicích pod Řípem, kde se těší za-
sloužené a obětavé péči pracovníků
Diakonie. „Paní Dušková je naší
nejstarší obyvatelkou. I přes obtíže
stáří o sebe stále pečuje, vede si
kalendář, na bohoslužby nikdy ne-
zapomene vzít si nedělní šaty. Je to
dáma v tom nejlepším slova smys-
lu,“ uzavírá ředitel střediska David
Michal.

Mgr. Vendula Kodetová

Životní jubileum
Významná česká mecenáška umění Hermína Dušková se dožívá 101 let

Jako obvykle- i když ne úplně vždy - mne zaujal člá-
nek bratra Josefa Veselého z ET-KJ 12/2011 "Kázat
evangelium, ale čisté". Připomínka, že láska je vždy
konkrétní, dělná a přejná, protože je poslušností a
vzájemným nesením břemen, a ne jen gejzírem libých
citů, pocitů a fantaskních představ.
Souhlasím s autorem, že "církev,- a i naše církev,- při-
kryla kužel světla pravdy kbelíkem, nebo jej zbaběle
ukryla k nenalezení mezi haraburdí ve sklepě". Vložil
bych "často" a "všelijak". A nejsem si jist, že se to stalo
"naposled za vlády nacistického a komunistického
režimu". Spíš bych řekl, že se to stalo naposled ještě
dnes ráno, včera, předevčírem ... a výhledově stane
zítra a pozítří .... Za našeho spontánního přitakání
nemilosrdné svobodě ... posvátnému zisku ... vševě-
doucímu trhu ... a zásluhám bohatých. 
Svět je v nesnadné situaci, a církve mlčí, vymaňují se
z odpovědnosti a konstruují si k tomu líbivou teolo-
gii. Ze souhlasu? Z prospěchu? Z lenosti? Z nevzdě-
lanosti a nevědění? Těžko říci. Jednu výmluvu zatím
ale nemáme: Za slovo u nás dnes fatální trest nehro-

zí. A ostatní příčiny jsou druhotné a diskutabilní.
Chce ale někdo diskutovat?
Zatím nám politickoekonomické a vůbec společenské
rozhovory v církvi nehrozí: Nám osobně je přece do-
cela dobře. A proto apriorní přitakání současné poli-
tekonomice se pokládá za samozřejmé, zaslíbené a
biblicky výchozí. A dokládá se i absurditami. A kdo
zaujme jiné východisko,- kdo připojí otazník k hlása-
ným tezím ... kdo navrhne zabývat se mechanismy,
procesy a zákonitostmi společenského života... kdo
by se dokonce odvážil přiznat i k levici.... toho smete
ticho nesouhlasu.
Ale svět se mění. Vymyká se svým starým možnostem.
Společnosti, která se stává brzdou sobě samé, hrozí fatál-
ní nebezpečí. Důvěra v Boží lásku není amuletem proti
vlastní naivitě, lenosti a nevědění. Ano, církve nemají a
neznají dnes prostředky k tomu, aby zachraňovaly svět.
Ale neměly by na tom mít alespoň zájem a nemělo by
jim (=nám) o to alespoň jít?

Ilja Herold
iherold@upcmail.cz

Konkrétní evangelium



Ve středu 13. dubna 2011 se přišlo
mnoho lidí rozloučit s bratrem Živa-
nem Kuželem do pražského evange-
lického kostela U Martina ve zdi.
Přišli s lítostí, že už nastala chvíle,
kdy nemají milého bratra mezi se-
bou živého, ale také s velikou vděč-
ností, že mohli patřit do kruhu jeho
přátel.
Budiž věrný až do smrti, a dám tobě
korunu života, praví Pán (Zj 2,10).
To bylo  konfirmační heslo bratra Ži-
vana Kužela. Anejen jakési heslo, ale
přijal je jako životní nasměrování.
Byl a zůstal věrný Bohu a Berán-
kovi.. A byl to prostor času požehna-
ných 87 let.
Od mládí mu byla Jednota bratrská
„domovem“. Ještě úžeji byl s Jed-
notou bratrskou spojen, když vzal si
za manželku kazatelku Irenku Jelín-
kovou. Bylo to za jejího tříletého
kazatelského působení v České Lí-
pě, psal se rok 1956. Byla to doba,
která církvím nepřála – ale to pro
manžele Kuželovy nebylo rozhodu-
jící. Rozhodující byla věrnost Ježíši
Kristu za všech okolností. 
Po letech zdravotních potíží a po

narození dvou synů se sestra Irena
vrátila do služby kazatelky v Praze v
r. 1969. Jejich domácnost se otevřela
mnohým návštěvám domácím i
zahraničním, mládež se u Kuželů
cítila velmi dobře.
Jednota bratrská bylo pro něj spole-
čenství Kristem darované. A tento
vzácný dar opatroval a střežil. Měl
rád její historii, dovedl poutavě o ní
přednášet a vyhledávat souvislosti a
podrobnosti, které jiným unikaly.
Když se začínala Jednota deformo-
vat cizími vlivy, byl v r. 1995 za-
kládajícím členem Společnosti pro
uchování a rozvíjení dějinného
odkazu Jednoty bratrské. I svému
pražskému sboru, 10 posledních let
jako Ochranovskému sboru při
ČCE, zachoval svou věrnost až do
poslední chvíle jako člen rady star-
ších a pokladník sboru.. Věrný
účastník nedělních shromáždění i
biblických hodin... Vždycky upro-
střed společenství, které bylo „jeho“.
Láska k historii ho přivedla také k
věrné práci ve společnostech: Veri-
tas, Klub za Starou Prahu, Společ-
nost pro dějiny věd a techniky,

Česká genealogická a heraldická
společnost, Kroužek přátel Mlado-
boleslavska. 
A jistě byl věrný i ve své práci archi-
tekta. V šedesátých letech začal při-
pravovat svou odbornou práci o
oválných stavbách. Stovky hodin
zaměřování, rýsování, psaní... a 
přes to to byla práce „do šuplíku“.
Nesměl ji obhájit. Až po 28 letech, 
v r. 2002, jeho práce byla oceněna a
obdržel titul CSc.; bylo mu tehdy 
78 let.
Když se ohlížíme za  životem bratra
Živana, když na něho vzpomínáme,
uvědomujeme si, jakou osobnost
jsme nyní ztratili. Byl nenápadný,
neobyčejně skromný, pečlivý ve
všem, co dělal i jak myslel, měl otev-
řené srdce, byl vlídný – jedním slo-
vem věrný. Až do smrti 5. 4. 2011. 
Sám si připravil text na smuteční
oznámení: Po 87 letech pozemského
putování vešel v radost svého Pána. 
S láskou a moudrostí pozdravuje pocest-
né... Pozdravuje nás, které měl rád,
kteří jsme měli rádi jeho, kteří jsme
tu ještě nějaký čas zůstali....

Jiří Polma

Zemřel Ing. arch. Živan Kužel, CSc.

VZPOMÍNKA NA BRATRA FARÁŘE,
SLUŽEBNÍKA BOŽÍHO A DLOUHOLETÉHO
PRACOVNÍKA JERONYMOVY JEDNOTY
BOHUSLAVA NOVÁKA
(* 20.7.1931 † 9.5.2001)

„Dobrořeč duše má Hospodinu
a nezapomínej na všechna

dobrodiní jeho"
Ž 103,2

Farní sbor Českobratrské církve
evangelické v Kateřinicích ve spo-
lupráci s obcí Kateřinice si Vás tím-
to dovolují pozvat na vzpomínkové
setkání na prvního faráře sboru Bo-
huslava Nováka u příležitosti 10 let
od jeho úmrtí, výročí jeho nedoži-
tých 80 let a 55 let od jeho prvního
kázání v našem sboru. Chtěli by-
chom si společně s Vámi připome-
nout jeho život, práci a dlouholeté
dílo jako kazatele sboru.
Termín konání: 7.5.2011 – 8.5.2011
Místo konání: Bystřice pod Hostý-
nem, v Kateřinicích, v Hodslavicích
Program:
1.den – 7. 5. 2011
* 14.00 – 16.15 - Zahájení 
Bystřice p. Hostýnem - areál Sola
Gratia 
* 18.00 – 20.30 - Vzpomínkové set-
kání
kostel v Kateřinicích
2.den – 8. 5. 2011
* 9.00 – 10.45 - Bohoslužby 
kostel v Kateřinicích 
* 11.00 – 13.30 - Pohoštění
Kateřinice – kulturní dům
Prohlídka fotografií, vzpomínání
* 15.00 - Hodslavice; místní ev. hřbi-
tov – položení kytice u hrobu bratra
faráře Nováka

Miroslaw Jelinek, farář
* * *

EKOLOGICKÁ SEKCE ČESKÉ KŘESŤAN-
SKÉ AKADEMIE zve na besedu s Ing.
Danem Frantíkem, vedoucím oddě-
lení krajinné zeleně MHMP, o mi-
nulosti, současnosti a budoucnosti
lesů v Praze. 
Beseda bude v úterý 10. května 2011
od 17.30 h v přízemí kláštera Emau-
zy v Praze 2, Vyšehradská 49.

JNe

SENIORÁT HORÁCKÝ

Českobratrská církev evangelická

DAŇKOVICE – Ne b d e 9.30, a c 11 h
Daňkovice č. 4, p. Sněžné na Mo-
ravě, f. Debora Rumlová

HORNÍ DUBENKY – Ne 9 h
Horní Dubenky č. 54, f. Tomáš
Vítek

HORNÍ KRUPÁ – Ne 10.15 h
Horní Krupá č. 63, p. Havlíčkův
Brod 1, f. David Šorm

HORNÍ VILÉMOVICE – Ne 9 h
Horní Vilémovice č. 31, p. Čech-
tín, a f. Pavel Janošík

HUMPOLEC – Ne 9 h
Husova 143, f. Pavel Šindler

JIHLAVA – Ne 8,30 h (10.30 h Stří-
žov)
Vrchlického 1, f. Jan Keřkovský

MORAVEČ – Ne 9.30 h
Moraveč č. 35, p. Pelhřimov, f.
Daniel Matějka ml.

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ – Ne 9 h
Křenkova 151, f. Zdeněk Šorm, 
f. Vojtěch Hrouda

OPATOV – Ne 11 h
Opatov č. 10, p. Dušejov, a f. Pavel
Šindler

PELHŘIMOV-STRMĚCHY – Ne 8.45 h
Pelhřimov, 10.45 h (Strměchy)
Růžová 82, f. Michael Hána

SÁZAVA – Ne 10 h
Sázava č. 73, p. Velká Losenice, 
f. Petr Gallus

SNĚŽNÉ NA MORAVĚ – Ne 9.30 h
Sněžné č. 60, f. Michal Vogl

TELČ – Ne 8.30 h
nám. Zachariáše z Hradce 21/1, 
f. Petr Melmuk

TŘEBÍČ – Ne 8.30 h
Bráfova 561/33, f. Jana Potočko-
vá, f. Tomáš Potoček

VELKÁ LHOTA U DAČIC – Ne 9.30 h
Velká Lhota u Dačic č. 37, p.
Dačice a f. Tomáš Vítek

VELKÉ MEZIŘÍČÍ – Ne 9 h
U Světlé 737/24. f. Pavel Janošík

Církev bratrská

HAVLÍČKŮV BROD – Ne 9.30 h
Strážná 1364, k. Vladimír Horský

HORNÍ KRUPÁ - Ne 9 h
Horní Krupá 105, p. Havlíčkův
Brod, k. Roman Neumann

VLAŠIM – Ne 10 h
V Sadě 1505, k. Jan Lukl

Evangelická církev metodistická

JIHLAVA – Ne 8.45
Seifertova 13, k. Jan Zajíc

Bohoslužby

Českobratrská církev evangelická
jako majitel Tábora J. A. Komen-
ského v Bělči nad Orlicí pravidelně
v tomto táboře organizuje tábory a
rodinné pobyty pro osoby s postiže-
ním a pobyty pro seniory. Každo-
ročně se takovýchto pobytů účastní
200 osob se sníženou pohyblivostí.
Mimo tyto pravidelné akce je tábor
používán také dalšími subjekty,
které pracují s handicapovanými
osobami.
Dosud část tohoto tábora, tzv. Malý
tábor nebyl uzpůsoben potřebám
osob s postižením či osobám s horší
pohyblivostí. To značně omezovalo
možnosti využití tábora jako celku.
To je hlavním důvodem, proč v této
části tábora je budován bezbariéro-
vý nájezd k šesti chatkám.
Podařilo se získat již prostředky 
z Konta Bariéry a od Nadačního
fondu Věry Třebické Řivnáčové,
takže v prosinci 2010 byl vybudo-
ván nájezd k první trojici chatek. 
Od února do konce září 2011 je
otevřena veřejná sbírka, kde mohou
jedinci přispívat na vybudování
tábora formou převodu na účet (78
78 78 78 78/2700, UniCredit Bank)
či DMS (posláním sms na číslo 87
777 DMS BELEC). Nyní připravuje-
me možnost využití služby PaySec.
Vybudování bezbariérového nájez-
du zpříjemní pobyt po celém táboře
a umožní využití uvedených chatek
osobám s tělesným handicapem.
„Realizace projektu nám pomůže
nabídnout tyto jedinečné pobyty i

dalším zájemcům a využít kapacit-
ně možnosti celého tábora také pro
vozíčkáře a handicapované osoby,"
říká Eva Benešová, vedoucí Od-
dělení výchovy a vzdělávání, která
má na starosti organizaci pobytů
pro děti s postižením, a dodává:
„Věříme, že se podaří zajistit finan-
ce na vybudování bezbariérového
nájezdu v obou fázích.“
Stavbu nájezdu podle obecných
norem (rozměry, materiál) provádí
k tomu oprávněná firma. Dozor
nad realizací zajišťuje Stavební od-
dělení Ústřední církevní kanceláře
ČCE. „První fáze realizace proběhla
bez problémů,“ uvedl Vlastimil
Bromek, stavební a investiční tech-
nik. 

Pokud chcete zlepšit podmínky
tábora pro osoby se sníženou
pohyblivostí, přispějte v rámci
veřejné sbírky!

Miriam Richterová, 
fundraiserka Ústřední církevní

kanceláře ČCE
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Veřejná sbírka: Běleč bez bariér

Jak pomáhat
Milí čtenáři,
ráda bych se podělila s vámi o starost, která mne pronásleduje už dlouho. Jak pomoci těm,
kdo budou muset opustit své – většinou mnohaleté – domovy, protože už nebudou mít
peníze na vysokou činži.
Nevím, můžeme-li pomoci nějak prakticky, sotva máme možnost opatřit jim nové, přija-
telné bydlení. A že problémy mezi majiteli a nájemníky jsou téměř neřešitelné, aniž by
jedni nebo druzí na to doplatili, je nám asi také jasné.
Ale něco udělat můžeme, mohli bychom, kdybychom se pro to rozhodli. Ti mnozí lidé, vět-
šinou starší, si budou těžko zvykat na nové prostředí, na malou plochu nového bydlení,
kam si nebudou moci vzít věci, na které byli zvyklí a měli je rádi. Ztratí i sousedy, což
může někdy být vítané, ale mnohdy také bolestné.
A tak bych se moc přimlouvala za to, abychom je nenechali v tom změněném životě samy.
Jistě vyžaduje mnoho moudrosti, rozvahy a taktu přiblížit se k nim. Získat jejich důvěru
v dnešní době plné zlých zkušeností s cizími „návštěvníky". Je třeba dát si i pozor, aby-
chom nevzbudili dojem, že jednáme zištně, ale také se nestavět do pozice toho, kdo nic
nepotřebuje – třeba hrníček kávy. Někteří z nich byli zvyklí mít hosty a třeba i větší spo-
lečenská setkání a bude jim to chybět (za své praxe v křesťanské službě jsem se s tím nejed-
nou setkala).
Nejlepší by asi bylo začít u těch, se kterými se známe, nebo těch, kteří se právě přistěho-
vali do naší blízkosti. Pozvat je nejprve k sobě, než se pozvat k nim.
Nemusíme nijak násilně upozorňovat, že jsme křesťané. Když jim pomůžeme – ne jednou
za čas, ale častěji – třeba jen informacemi o novém okolí, pomůžeme jim přinést nákup,
na který už sami nestačí, pohovoříme s nimi nebo je vezmeme na procházku, ono větši-
nou dojde na víru a „náboženství".
Pomůžeme jim tak rychleji – a vůbec – se adaptovat a překonat aspoň trochu stres z nové,
nemilé situace.
Uvažujme, prosím, všichni o tomto novém aspektu křesťanské služby, nejen té organizo-
vané, ale každého z nás. Jistě i ta patří ke Kristovu „Cokoli jste učinili jednomu z nejmen-
ších těchto ..."

Hana Najbrtová, Myslibořice


