
ZPÍVEJME BOHU
Mt 21,14-17

Kdo je dnes na okraji? Je to poma-
lejší soused, který podepsal ani
neví co, a teď je v exekuci? Je to

Rom, kterého někdo zbil, protože
je snědý? Kdo to je?
Všimněme si našeho biblického
příběhu. Ježíš v chrámu mimo ji-né
uzdravuje slepé a chromé. Pomá-
há vyloučeným, lidem na okraji.
Osvobozuje, očišťuje a je milosrdný
k lidem, kteří nemají v chrámu ani
co dělat. A tito lidé tam opravdu
neměli co dělat! 
Otázka je, jestli tomu budeme tles-
kat, jestli tomu budeme křičet
sláva. Budeme tomu prozpěvovat?
Proč??
Zpívejte? Zpívejte sláva!
Hosanna Synu Davidovu, tak to
„zpívají" děti. Další tehdy znevý-
hodněná skupina. Jistě, jde o cita-
ci žalmu, pozor však, asi není
náhoda, že mu provolávají slávu
právě děti. Ježíše namnoze rozpo-
znávají jako Mesiáše právě lidé na
okraji. Ti, kterým přinesl milost,

odpuštění a lásku. To, co člověk
potřebuje nejvíce. Nebo ne?
Zpívejte? Zpívejte sláva! Opravdu
sláva??
Mám pocit, že se mnohdy takový
prorok a král nehodí. Člověk je
utahaný, nepotřebuje přehodno-
covat, uvažovat o vyloučených
lidech ve společnosti a Božím jed-
nání. Doba si žádá flexibilitu i po-
slušnost - máme toho dost v práci
i doma. Proč se ještě znepokojo-
vat, proč znejišťovat své dílo, své
postavení? Zákoníci a kněží mož-
ná také nechtěli nic špatného,
chtěli uchovat stávající pořádky,
své jisté, to, co jim dávalo smysl a
řád. 
Kde jsme my? Zpíváme sláva pro-
roku Ježíšovi?
Zpívejme Pánu.

Ladislav Havelka, 
farář ČCE Vysoké Mýto

Evangelický
týdeník
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Poselství k neděli Cantate

V minulém století za vlády komu-
nistů všichni lidé věděli, co je posu-
dek. V každém větším domě byl
jeden člověk, kterého strana pověři-
la dohledem nad ostatními. Ten ta-
ké byl "spisovatelem" (nebo aspoň
zčásti) toho posudku, a všichni se
ho báli. Musel to být zvláštní člo-
věk, neboť kdo měl rozum a svědo-
mí, hleděl se takovému úkolu vy-
hnout. Poznal, jak je sám nesmírně
citlivý na to, co o něm někdo řekne.
Chrání si svou identitu, a to do té
míry, že by odmítl napsat ten posu-
dek sám o sobě, neboť by se mu pří-
čilo, aby v něm napsal samé pěkné
lži. A kdyby chtěl napsat pravdu,
nebyl by s tím nikdy hotov, protože
člověk je tak složitá bytost, plná
dobrých vlastností, ale obratem zas
tak špatných, že se za ně stydí a
bude je před lidmi vždy skrývat.
Jak má potom o sobě napsat, kdo a
co je! A jak potom někdo druhý
může to o něm napsat? Komunis-
tický režim nerespektoval člověka,
jeho identitu, nastolil se jako jeho
pán a soudce a do toho hříchu nutil
i své služebnictvo zvláště na tom
nejnižším společenském žebříčku:
domovnice. A protože si každý
malý člověk rád zahraje na boha,
byl o domovnickou službu zájem.
Uličník už byl vyšší šarže, střežil ce-
lou ulici.
Dosud mluvíme o pozemských
poměrech, kde si soud a posudek
získaly špatné vysvědčení. Jsme
rádi, že je ta doba za námi. Po této
zkušenosti vyslovují ti starší mezi
námi požadavek, aby soudy soudi-
ly nezaujatě, spravedlivě a stávaly
se aspoň nejmenším předobrazem
posledního soudu Božího. Ten si lze
nějak představit, neboť v Bibli Bůh

je taky soudce, ďábla jako žalobce
nám představila kniha Job a První
list Janův zase Ježíše Krista v roli
advokáta (1 J 2,1). Dietrich Bonhöf-
fer už měl vezdejší soud za sebou a
rok před tím, než byl popraven,
uvažoval o tom, jaký posudek o
něm dostal Bůh od andělů nebo od
jiných tamních obyvatel. Ke všem
těm hlasům přidal posudek, který
napsal sám o sobě. Hle, zde je:

Kdo jsem? Často mi říkají,
že vyjdu ze své cely
klidný a veselý a pevný
jako statkář ze svého zámku.

Kdo jsem? Také mi říkají, 
že nesu dny svého neštěstí 
lhostejně, se smíchem a hrdě
jako ten, kdo je zvyklý vítězit.

Jsem opravdu to, co druzí o mně
říkají?
Nebo jsem jen to, co sám o sobě
vím?
Neklidný, žádostivý, nemocný jako
pták v kleci?

Kdo jsem? Ten nebo onen?
Jsem tedy dnes tento a zítra jiný?
Jsem obojí zároveň? Před lidmi
pokrytec.
A sám před sebou opovržlivý, ne-
důtklivý slaboch?

Kdo jsem? Ty osamělé otázky se mi
posmívají.
Kdo také jsem, Ty mě znáš, Tvůj
jsem, ó Bože.

Německý systematik Helmut Thie-
licke si dovedl představit, jak bude

Posudek

Na základě nominace Poradního
odboru křesťanské služby Západo-
českého seniorátu ČCE získal pan
Petr Bouda z Plzně zvláštní ocenění
v rámci Ceny Mosty 2010. 
Při požáru bytu v bezbariérovém
domě v Plzni 8. ledna loňského roku
zachránil z hořícího bytu před pří-
jezdem hasičů nepohyblivou mla-
dou ženu. 
Slavnostní předávání cen proběhlo
17. března 2011 v Kroměříži. Petr
Bouda se ho osobně nezúčastnil. Ce-
nu za něj převzal předseda Národní
rady zdravotně postižených Václav

Krása. „Říkal mi, že to bylo něco
normálního, že by to udělal v ten
daný okamžik každý,“ poznamenal
pro ČTK Krása.
Akci organizuje Národní rada osob
se zdravotním postižením. Ceny
Mosty získávají za své projekty jed-
notlivci i organizace, kteří podporu-
jí osoby se zdravotním handicapem.
Více na 
http://diakonie-zapad.evang-
net.cz/petr-bouda-ziskal-zvla-tni-
cenu-mosty-2010

Karel Šimr

ZAOSTŘENO NA BLÍZKO
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AKTUALITA

Zvláštní cenu Mosty 2010 
získal za záchranu života 

Petr Bouda

První máj je dnem, ke kterému se váže množství pověr, výročí a oslav.
Prvnímu květnu předchází Filipojakubská noc, i když je vlastní svá-
tek přesunut až na 3. května. Tato noc měla být kouzelná, pálily se a
pálí ohně, čarodějnice měly prý v tu noc největší moc. Ovšem to nám
připomíná někdejší tragické upalování čarodějnic v Evropě i u nás na
Jesenicku. 
První máj je dnem lásky, chlapci stavěli a staví na návsích i u domů
svých vyvolených máje.
Ve sdělovacích prostředcích je zmiňován také Svátek práce; dříve
jsme chodili povinně do průvodů a ani jsme neznali jeho původ. Ten
je je v Chicagu v květnu 1866, kdy zakročila proti hladovějícím de-
monstrantům policie a výsledkem byli zastřelení a pak ještě další
účastníci popravení.
Samozřejmě, až do dneška se vážou k tomuto dni také stále nové udá-
losti různého významu.
1. května byl beatifikován (blahořečen), což je v katolické církvi před-
stupněm svatořečení, Jan Pavel II., vlastním jménem Karol Wojtyla,
papež od roku 1978. Narodil se v květnu 1920, v květnu 1981 přežil
atentát, byl velkým mariánským ctitelem (což se vztahuje také ke květ-
nu), konzervativním člověkem a znalcem východního bloku. Tento
vzácný muž, Polák, římský biskup a státník zemřel v roce 2005. Ne-
jsem si úplně jist, zda zastiňuje i Jana XXIII., svolavatele II. vatikán-
ského koncilu. Arcibiskup Dominik Duka o Janu Pavlovi II. pověděl:
„Pracoval pro důstojnost a svobodu člověka.“ Samotný akt jsme moh-
li sledovat v televizi. 
Téhož 1. máje po poledni se mnozí Brňáci vydali do středu města 
k Domu umění, křesťané i nekřesťané, aby se snažili hájit důstojnost
a svobodu každého člověka. V Brně se totiž konal sraz pravicových
radikálů, který sice chtěl Magistrát města Brna a Úřad městské časti
Brno – střed zakázat, ale Nejvyšší správní soud zákaz odvolal, a tak se
sraz neofašistů uskutečnil. Z jedné strany Domu umění se scházeli
křesťané k ekumenickým bohoslužbám (i když s pochopitelnými
obavami po zákroku policie 9. dubna v Krupce) a z druhé strany pra-
vicoví extremisté. Pokud jsem to stačil zaregistrovat, bylo přítomno 10
kazatelů v talárech, jiní v civilu z CČSH, ČCE, církve římskokatolic-
ké, pravoslavné, víc jsem nepoznal, a v té době celkem asi 400 křesťa-
nů. Přítomní kazatelé se buď podíleli na průběhu bohoslužeb, nebo
shromáždění pozdravili. Celou akci moderovala farářka CČSH Světla
Košíčková z Tuřan, jejíž dědeček zahynul v koncentračním táboře.
Střídalo se čtení z Písma, zvláště žalmů, modlitby a písně z Taizé
(které mohly být výraznější), kázal náměstek synodního seniora ČCE
Pavel Kašpar z Brna-Židenic na text perikopy této neděle J 20,19-
23.Velmi zjednodušeně řečeno: v den po sobotě se shromáždili učed-
níci ze strachu za zavřenými dveřmi. Přišel Ježíš a řekl: „Pokoj vám.
Jako mě poslal Otec, tak já posílám vás…" a vybavil je také „výzbro-

Letošní 1. máj 
v Římě a v Brně

Prvomájová ekumenická bohoslužba v Brně Foto: Aleš Tomčík
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Na první májový den připadlo letos
60. výročí existence samostatného
sboru Českobratrské církve evange-
lické v Karlových Varech. 
Je pravda, že již v roce 1554 se
Karlovy Vary staly městem věrným
Lutherově reformaci. Po třicetileté
válce ale i zde proběhla rekatolizace
a teprve kolem roku 1850 začali
němečtí evangelíci vytvářet církev-
ní sbor augsburského vyznání. Po-
stavili také kostel Petra a Pavla,
který dodnes slouží jako místo bo-
hoslužeb a je v péči Církve česko-
slovenské husitské.
Českobratrská církev evangelická
založila ve městě již v r. 1933 kaza-
telskou stanici, náležející ke sboru 
v Lounech. V té době zde ale nežilo
mnoho Čechů. Sbor německých
evangelíků a. v. zde nadále fun-
goval.
K silnému oživení církevního živo-
ta došlo po 2. světové válce, kdy
sem přibyli jak evangelíci z českého
vnitrozemí, tak velká skupina evan-
gelíků českého původu z Horního
Slezska, Polska, Volyně, ale i ze Slo-
venska a Maďarska. Zůstalo zde i
několik německých rodin, které ne-
byly odsunuty. Všechny tyto skupi-
ny začaly budovat svoje nové spo-
lečenství, které se jako farní sbor
osamostatnilo právě k 1. květnu
1951.
Před deseti lety, když sbor slavil 50
let svého trvání, vydal česko-ně-
mecký almanach a různé akce se
tehdy konaly po tři dny. Tentokrát
jsme byli skromnější. Vydali jsme
jakési pokračování almanachu, kde
je popsán sborový život za posled-
ních deset let, se vzpomínkami fa-
rářů, kteří zde v této době sloužili.
Program jsme koncentrovali na ne-

děli 1. května. Měli jsme řadu hos-
tů. Dopoledne posloužil kázáním
synodní senior Joel Ruml za přispě-
ní sestry synodní kurátorky Liy
Valkové a místního kazatele. Boho-
služeb se zúčastnili nejen členové
sboru, ale i zástupci jiných sborů 
v seniorátu a přišli i členové Křes-
ťanského sboru, kteří se v naší mod-
litebně ke svým bohoslužbám schá-
zívají v neděli odpoledne.
Při bohoslužbách byli za svoji práci
pro církev a sbor oceněni pamětní
medailí vděčnosti br. kurátor Lubo-
mír Chyba a br. Ladislav Ulman,
ten druhý i se vzpomínkou na jeho
manželku Věru Ulmanovou, která
jako ordinovaná presbyterka po
celý život neúnavně pracovala a
držela sbor bohoslužebně i v do-
bách, kdy br. farář Zejfart ztratil
státní souhlas.
Po obědě následovalo sborové od-
poledne, kdy bratr synodní senior
pohovořil o vývoji vztahů mezi

církví a státem a sestra Valková o
přípravě synodu. Svými krátkými
příspěvky shromáždění pozdravili
západočeský senior Miroslav Ha-
mari, bývalí zdejší faráři Jiří Zejfart,
Blahoslav Hájek, Miloslav Nekva-
sil, Ivona Linhart a František Pavlis.
Jen Josef Kejř nemohl tentokrát při-
jet. Dále pokračovaly pozdravy
zástupců zdejší ekumeny (BJB,
CASD, CB, CČSH a ŘKC).
Celé setkání bylo zakončeno přátel-
skými rozhovory při bohatém po-
hoštění, které připravily sestry z na-
šeho sboru.
Radujeme se z toho, že se můžeme
takto setkávat nejen při velkých
výročích sboru, ale také pravidelně
kolem Božího slova při bohosluž-
bách i biblických hodinách. Věříme,
že Pán dá tomuto společenství dost
odhodlání a sil i do budoucna a už
nyní se těšíme na 70. výročí.

Pavel Klimeš 

PODUNAJSKÁ VLNA MIERU V BUDAPEŠTI

Budapešť (www.ecav.sk). V Budapešti sa konalo centrálne zhromažde-
nie európskeho projektu - Podunajskej vlny miery. Medzinárodné eku-
menické podujatie krajín, ktoré ležia na Dunaji, malo v Budapešti dve
časti: konferenciu s témou „Protiútok – odzbrojená mierumilovnosť“ a
slávnostné ekumenické bohoslužby. Podunajská vlna mieru, ktorá pre-
šla krajinami Nemecko, Rakúsko, Slovensko, sa po stretnutí v Budapešti
presúva do Rumunska. Následne vyvrcholí veľkým záverečným podu-
jatím v Nemecku. 
V Budapešti sa tak stretli viacerí predstavitelia cirkví a ekumenických
organizácií. Slovensko reprezentoval predseda Ekumenickej rady cirkví
na Slovensku Miloš Klátik.

PRVÉ PLENÁRNE ZASADNUTIE RAKÚSKYCH PRAVOSLÁVNYCH CIRKVÍ

Viedeň ( TKKBS, SIR). Rakúsky prezident Heinz Fisher prijal v minu-
lom týždni členov Rakúskej pravoslávnej biskupskej konferencie, ktorú
tvoria: Ruská, Rumunská a Srbská pravoslávna cirkev. Stretnutie, ktoré-
ho sa zúčastnil aj predseda Ekumenickej rady cirkví v Rakúsku, sa ko-
nalo pri príležitosti prvého zasadnutia konferencie založenej minulý
rok vo Viedni. Prítomní diskutovali o vyučovaní náboženstva na ško-
lách a pastoračnej starostlivosti v nemocniciach, vojenských a väzen-
ských inštitúciách. Vo svojom príhovore predstavitelia cirkví ocenili
úpravu zákona, ktorou 8. októbra minulého roku bola Pravoslávna cir-
kev uznaná za oficiálneho partnera Rakúska. 

EKOLOGICKÝ PROJEKT SVĚTOVÉHO LUTERSKÉHO SVAZU

Ženeva (LWI). Mladí křesťané ze 47 členských církví Světového luter-
ského svazu se zapojili do společného projektu zaměřeného na ekologii.
Projekt s názvem „Svět tě potřebuje“ spojuje společenství po celém
světě a povzbuzuje k boji za ekologickou spravedlnost. Pomocí interne-
tu si mladí lidé z různých zemí ve věku od 15 do 30 let vytvořili pra-
covní skupiny. V nich budou přemýšlet nad biblickými texty, které se
zaměřují na Boží stvoření a lidský přístup k němu, a organizovat různé
akce. Generální tajemník Světového luterského svazu dr. Martin Junge
řekl, že velký zájem o tento projekt je svědectvím o tom, že se mladí
chtějí setkávat, sdílet a prakticky ukázat snahu zlepšit Boží svět. 

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike

Z církví doma i ve světě V Karlových Varech slavili

poslední soud s ním probíhat: Ďá-
bel velmi netrpělivý, aby o něm
mohl říci rychle to nejhorší, vpadne
do jednání dříve, než bude Thie-
licke moci odpovědět na soudcovu
otázku, kdo je - a žaluje: "Ten neznal
bližního, sám sobě byl vždycky tím
nejbližším. Mlčel, když měl vyzná-
vat. Všeho, cos mu dal, užíval jen
pro sebe, vysokomyslný bez poko-
ry." Do toho, co nám dnes může znít
jako kus křesťanova radikálního vy-

znání, zasáhne advokát Ježíš Kris-
tus: „Je to všechno pravda, co tu
žalobce uvedl, Pane Bože a soudce.
Ale on to všechno má za sebou. Ta
žaloba mířila do prázdna. On už
není to, co byl.“ A nato Soudce, aby
to všem ujasnil, se zeptá, jako by to
nevěděl: „A čím tedy je, když není
tím, co má za sebou?“ A advokát
Ježíš odpoví: „Přidal se ke mně a
uvěřil mně, že ty se chceš ve mně 
s ním setkat a být mu Otcem, jako
jsi mým Otcem. A tak jsem jeho

minulost přeškrtl a jeho dlužní úpis
přibil ke svému kříži. Teď je mým
bratrem a tvým synem.“
V odpuštění a ospravedlnění, v něž
věřím, je naše minulost vskutku
minulá, zlikvidovaná. A my mů-
žeme aspoň chvílemi dýchat po-
koj, neboť se nám podařilo s po-
mocí shůry zahnat pokušitele,
který tak hanebně lže: „Odpuštění
a ospravedlnění existuje, ale že by
bylo i pro tebe? Ty jsi přece zvlášt-
ní případ.“ To je ten ďáblův klam.
Všechna svatá Písma vyhlašují
jako nejjistější jistotu, že Ježíš ne-
zemřel jen za některé (svaté), ale
za všechny hříšníky bez výjimky,
tedy jistě za mne i za tebe. A před
námi to nebyli jen Bonhöffer a
Thielicke, kteří v ukřižovaném a
vzkříšeném Kristu našli odpuštění
a spravedlnost, ale nejprve Ježí-
šovi apoštolové, kteří se těšili z da-
rované spravedlnosti a žili z ní:
Pavel a Jan a po nich řečtí a pak
latinští církevní otcové, kteří hájili
bohatství církve, evangelium, že
jen ukřižovaný a vzkříšený Kris-
tus je jediný Pán, v němž máme
život. A nakonec jsou to moji bra-
tři a sestry, s kterými se setkávám
každou neděli, a ti jsou živi toutéž
vírou a nadějí.
A kde zůstal náš žalobník, ďábel?
Nedostal se ke slovu. Posudek o
sobě uslyšíme z úst toho, jenž rovný
Bohu stal se jedním z lidí, ponížil se
a podstoupil i smrt, aby povýšený
povýšil nás k sobě.

Josef Veselý

Posudek
Dokončení ze str. 1

jí“, pověděl: „Přijměte Ducha svatého.“ Pokud se budeme bát, tak
nám může vládnout násilí a křiklouni. To se může změnit, když se
vrátíme ke Kristu. Ježíš osvobozuje.V závěru připomněl všem Ježíšo-
va slova: „Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte vy s nimi“
(L 6,31). Dále promluvil zábrdovický farář Jiří Rous, v jehož farnosti
leží brněnský „Bronx“ a který se dle svých sil věnuje Romům, a Brňa-
nům dobře známý jezuita František Lízna, který se dokonce ze soli-
darity s touto etnickou skupinou prohlásil za Roma. Z ČCE promlu-
vil také farář Jan Šimsa, jehož otec zahynul v Dachau. Došly i někte-
ré pozdravy: od synodního seniora Joela Rumla, biskupa CČSH Petra
Šandery, seniora Jiřího Grubera, ač byl nakonec přítomen… Nad ná-
mi neustále kroužil vrtulník, ale určitě neměl omezit naši slyšitel-
nost,měl jiné úkoly. Ještě před koncem bohoslužeb někdo oznámil, že
nerad narušuje shromáždění, ale že je třeba zatarasit Cejl, aby tam
nemohli proniknout neonacisté, a tak mnoho posluchačů ještě před
koncem odešlo právě tam. Bohoslužby byly ukončeny bez jakéhoko-
liv, původně obávaného, zásahu. Sdělovací prostředky, pokud vím, o
tomto ekumenickém shromáždění nic nesdělily.
Za Domem umění se zatím zformovali pravicoví radikálové ( někteří
až příliš mladí ), kteří se vymezují proti Romům, Židům, jiným cizin-
cům (zvláště jiné barvy pleti) a také proti homosexuálům. Noviny
píší, že radikálů bylo asi pět set. Řečnili i cizinci a hlavně předseda
Dělnické strany za sociální jistoty pan Tomáš Vandas v pronajatém
parku na Kolišti s heslem: „ Proti invazi cizích pracovníků a exodu
našich.“ To už tak bývá, že se mluví jinak a skutečnost je také jiná.
Pak se vydali na pochod; na Cejl se nedostali pro množství (přes dva
tisíce) protestujících, takže se nedalo ani s policií projít. Šli jinudy za
křičení např. My jsme národ! Evropo povstaň!…Protestující zase vola-
li jiná hesla a měli je i na transparentech: Zastavte nacisty! Zanechte
násilí a nesnášenlivosti! My vás tady nechceme!... 
Díky policii ke střetu neonacistů a protestujících, kde bylo nezane-
dbatelné množství Romů, nedošlo. Kolem 17. hodiny pochod kon-
čil, ty nejradikálnější ultrapravičáky museli těžkooděnci rozdělit a
rozptýlit u Mahenova divadla. 15 lidí bylo zadrženo, z toho 13 pra-
vicových radikálů pro jejich nevhodné řečnění, symboly, hesla a
znaky.
Vše jsme absolvovali s Jiřím Farským z Husovického sboru a ještě jed-
ním redaktorem z Nového prostoru. Spolu s většinou můžeme povědět,
že neonacisté v Brně neuspěli. 

Jiří Novák

Zapomenuté výročí velké Boží milosti, kterou prokázal před 450 lety
roku 1561 vězněným českým bratrům Janu Augustovi a Jakubu Bílkovi
na hradu Křivoklátu Pán, když mohli oslavit na přímluvu Filipiny
Walserové, ženy arcivévody Ferdinanda Tyrolského, ten slavný den
vzkříšení svého Spasitele a Pána společně po 13 letech věznění a 8 letech
odloučení. 
(Poté ještě tam byli po tři léta do roku 1564, do smrti císaře Ferdinanda
I., a to Jan Augusta nuceně a Jakub Bílek věrný svému pastýři.) Filipina,
v té době požehnaná mateřstvím, byla k té křesťanské milosti vedena
Duchem Božím. 
Cestu a návštěvu hradu Křivoklátu jsem tu letošní neděli Vzkříšení
uskutečnil ve víře jako pout'. Předtím jsem na toto 450. výročí mailem a
telefonicky upozornil kastelána hradu a též křesťanské sbory. Na místě,
v Augustově cele byla jen kytice z hradu. Přidal jsem i další a list s vy-
světlením tohoto výročí pro další návštěvníky. 

(z dopisu Z.Č., Praha 5)

Křivoklát Den Páně 
1561 - 24. 4. 2011 = 450

Letošní 1. máj 
v Římě a v Brně
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Z dopisů čtenářů



Frýdlantsko, krajina na severu Čech,
sousedící s Horní Lužicí (dnes sou-
část Polska), je oblastí bohatou jak
historickými památkami, tak dra-
matickými dějinnými událostmi.
Vlastivědný badatel Marek Řehá-
ček, autor řady publikací, se origi-
nálním způsobem ponořil nejen do
pestrého místopisného zobrazení,
ale také do zamyšlení nad duchov-
ní dimenzí krajinného prostředí.
Vznikla tak půvabná kniha "Frýd-
lantsko. Průvodce po krajině a jejích
náladách" (vydal Kalendář Liberec-
ka, s krásnými fotografiemi od Jana
Pikouse ml.).
V polovině 16. století se frýdlantské-
ho panství ujala evangelická šle-
chtická rodina Redernů. Ve zdejší
převážně protestantské krajině,
s výrazně se šířícím luterstvím při-
spěli Redernové k hospodářskému i
kulturnímu rozvoji celé oblasti. Sta-
věly se nové kostely, kaple i špitály,
rozmáhalo se hospodářské podni-
kání - plátenictví, pivovarnictví, že-
lezářství, lesnictví. Řada členů rodu
se zapsala do širších českých dějin.
Melchior Redern, který se v roce
1591 ujal vlády nad Frýdlantem, se
stal polním maršálem císaře Ru-
dolfa II. a úspěšně se zúčastnil vá-
lečných tažení proti Turkům v Uh-
rách. Melchior se oženil s Kateři-
nou Šlikovou, sestrou významného
představitele evangelických stavů
Jáchyma Ondřeje Šlika. Christoph
Redern, syn Melchiora a Kateřiny,
jako dědic frýdlantského panství po
bělohorské porážce ukrýval na hra-
dě Frýdlantu svého strýce Šlika. Ten
ovšem popravě 21.června 1621 neu-

nikl a potrestán byl i Christoph
Redern za svůj podíl na stavovském
odboji. Veškeré jeho majetky v Čes-
kém království propadly konfiskaci.
Uchýlil se tedy na své další panství
Závidov, rozkládající se již za zem-
skými hranicemi 
v Horní Lužici, která konfiskacemi
nebyla postižena. 
Následná protireformace vyvolala
na Frýdlantsku silnou vlnu emigra-
ce. Evangeličtí exulanti odcházeli
většinou do oblastí blízkých jejich
dosavadním domovům, tedy do
sousedního Saska (Žitavsko) a do
Horní Lužice. Právě Závidov se stal
pro ně vítaným cílem. A tak hned za
hranicí mezi Čechami a Lužicí, při
cestě do města Závidova, vznikla
hustá domovní zástavba exulantů 
z Čech. Zčásti se dodnes zachovala,
zčásti byla zbořena po roce 1945.
Příliv nových osadníků přispěl k roz-
machu zdejších řemesel, zejména
plátenictví a soukenictví. Na kopci
nad městem byl v místě gotického
kostelíka, zničeného požárem, po-
staven v letech 1776-78 rozlehlý
evangelický chrám. Poškození za
druhé světové války způsobilo zbo-
ření jeho lodě. A tak vysoká barokní
věž, pečlivě zrestaurovaná roku
2001, zůstala na kopci osamělá a
tvoří nepřehlédnutelnou dominan-
tu zdejší krajiny.
Ze Závidova pochází evangelický
mystik a vizionář Jakob Boehme
(1575-1624). O jeho významu svědčí
skutečnost, že klasik německé filo-
zofie G.F.Hegel ho označil za první-
ho německého filozofa. Boehmeho
spisy byly hojně rozšiřovány v po-

bělohorských Čechách a patřily 
k oblíbené četbě našich tajných
evangelíků. Však se také dostaly do
seznamů zakázaných knih a byly
protireformačními misionáři zaba-
vovány. Rodný dům J. Boehmeho 
v Závidově ležel u zemské hranice,
pouhý kilometr od české osady
Habartovic. M. Řeháček důvodně
upozorňuje, že příjmení Boehme
může ukazovat na český původ
předků. Jakob Boehme byl lidový
písmák a vyučený švec. Od roku
1599 působil jako ševcovský mistr 
v nedalekém Zhořelci. Na základě
svých mystických prožitků a vidění
sepsal knihu, kterou nazval "Svítá-
ní" (Aurora). Původně ji dával číst
jen svým přátelům, ale ti začali text
šířit v opisech mezi další čtenáře.
Úspěšná kniha nakonec vyšla tis-
kem v řadě vydání. Přátelé pak pře-
svědčili Boehmeho k pokračování, a
tak vznikla další knižně vydaná
díla. Boehme v nich vychází ze své
základní teze - všechno nadpřiroze-
né pochází z Božích představ a plá-
nů, ale na svět se dostává prostřed-
nictvím lidí. Z tohoto základu pra-
mení Boehmeho snaha najít odpo-
vědi na otázky týkající se hříchu, zla
a spásy. 
Jakob Boehme zemřel ve Zhořelci,
kde na jeho domě na polské straně
nábřeží Nisy je umístěna pamětní
deska. Připomíná náboženského
myslitele, jehož literární dílo se po
generace setkávalo s vděčným ohla-
sem u českých evangelických čtená-
řů v protireformačním období.

Michal Flegl
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Evangelíci na Frýdlantsku 
a Jakob Boehme

Koutek písmáka
Zpěvy a modlitby z Taizé

25

Velikonoce

Píseň: Christus resurrexit (Kristus vstal z mrtvých. Haleluja)
hudba: J. Berthier

Žalm 18,1–4; 7,19–20
Miluji tě vroucně, Hospodine, moje sílo.

Hospodine, skalní štíte můj,
má pevná tvrzi, vysvoboditeli,
Bože můj, má skálo, utíkám se k tobě,

štíte můj a rohu spásy, nedobytný hrade!
Když jsem vzýval Hospodina, jemuž patří chvála,

byl jsem zachráněn před svými nepřáteli.
V soužení jsem vzýval Hospodina,

k svému Bohu o pomoc jsem volal.
Uslyšel  můj hlas ze svého chrámu,

mé volání proniklo až k jeho sluchu.
Přepadli mě v den mých běd,

ale Hospodin mě podepíral,
vyvedl mě na svobodu;

ubránil mě, protože si mě oblíbil.

Čtení: 1 J 5,1-4; J 20,24-29

Píseň

Ticho

Prosby:
Vzkříšený Kriste, tvé srdce jásá a tvá duše se veselí. 
Potěš všechny zarmoucené.

Vzkříšený Pane, ty proměňuješ náš život. 
Zapal v nás oheň své lásky.

Vzkříšený Pane, v tobě je již zde na zemi začátek našeho vlastního 
vzkříšení. 
Zapal v nás oheň své lásky.

Vzkříšený Pane, ty nás naplňuješ pokojem srdce. 
Zapal v nás oheň své lásky.

Vzkříšený Pane, tvůj Duch v nás spaluje smutek. 
Zapal v nás oheň své lásky.

Vzkříšený Pane, ty nás shromažďuješ ve svém těle – v církvi. 
Zapal v nás oheň své lásky.

Otče náš

Modlitba:
Vzkříšený Ježíši, když v prostotě toužíme přijmout tvou lásku, v hloubi
našeho nitra začíná hořet oheň. Tento oheň lásky, udržovaný Duchem
svatým, může být nejdřív docela malý plamínek. Je úžasné, že hoří
stále. A když chápeme, že ty nás miluješ, důvěra plynoucí z víry se stane
naší písní.

Zpěv
(© Ateliers at Presses de Taizé
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Beatifikace Karola Wojtyly - Jana
Pavla II. 1. května t. r. rozvlnila hla-
dinu zájmu světové veřejnosti
nebývalou mírou. Ostatně to byla
podstata jeho poslání na římském
biskupském stolci při správě světo-
vě rozvětvené římskokatolické círk-
ve. K hlásání Kristova evangelia se
mu stal celý svět největší kazatel-
nou. K takovému rozměru svého
působení byl vybaven charismatem
pastýře, učitele i citlivě vnímajícího
člověka. Tak jsem jej osobně potkal
hned při prvním jednání s ním tváří
v tvář v prosinci 1989. Odletěl jsem
do Říma tuším 19. prosince 1989,
abych - po zrychleném diplomatic-
kém jednání - navázal nit přetrha-
ných diplomatických vztahů po
roce 1948 mezi Vatikánem a Česko-
slovenskem, vybaven pravomocí
místopředsedy Federální vlády
ČSSR. Avšak vlastním podnětem
byla iniciativa biskupa Karla Otče-
náška, který se na mne obrátil s žá-
dostí, abych mu oficiálně umožnil
návrat do jeho diecéze v Hradci
Králové, a to už o Vánocích. Stalo se
tak.V těch dnech jsem prováděl
první změny v církevně politických
vztazích. Bylo v pravomoci místo-
předsedy Československé federál-
ní vlády, abych odvolal šéfa Státní-
ho úřadu pro věci církevní. Pro Va-
tikán to byl signál skutečných
změn.Začala tak nová etapa vztahů
mezi církví a státem. Součástí této
změny byla moje cesta do Vatikánu,
nejprve jednání s kardinály Cassa-

rolim a Tomkem, potom s Janem
Pavlem II. Začal proces o novém
MODU VIVENDI mezi církví a stá-
tem po radikální politické změně 
v listopadu 1989. 
Opatrná vatikánská diplomacie 
v několika hodinách učinila podob-
ně rychlé rozhodnutí k tomuto dů-
ležitému jednání. Tu začíná moje
vzpomínka na setkání a jednání 
s Janem Pavlem II. Papež byl dobře
informován o událostech v naší ze-
mi. Od prvního okamžiku jsem u
něho poznal hlubokou sympatii
pro Československo. Na pořadu
jednání bylo mnoho věcí, včetně
otázky jmenování nových biskupů,
jeho možné návštěvy v Českoslo-
vensku s podnětem jeho stanoviska
k Husovu procesu a jeho dílu a také
řada dalších situačních pohledů na
život církve, která mohla znovu
volně vydechnout. Rád bych zmínil
jen několik důrazů z tohoto osobní-
ho setkání a vzpomínek. 
První vzpomínka se váže k rozho-
voru na počátku setkání. Sdělil jsem
mu, že po politické změně v naší
zemi má Římskokatolická církev
otevřené dveře ke své činnosti litur-
gické, pastorační, výchovné i chari-
tativní. Obracím se však na něj s žá-
dostí, aby církev začala především
obnovovat „katolictví“ s dynamic-
kou hodnotou evangelia, nikoli jen
„katolicismus“, který je v ohrožení
tvořit jen struktury. Odpověděl, že
je to bezpochyby to nejpodstatnější;
avšak „nejsme ještě v nebeském

království a církev putující potřebu-
je i strukturu“, sdělil obratem. Od-
pověděl jsem také bezprostředně,
že každé společenství, počínaje ro-
dinou, obcí, národem určitou struk-
turu potřebuje. Avšak jen nezbytně
nutnou pro rozvinutí vlastního po-
slání. Měl stejný názor. Velice oce-
ňuji, že při dubnové návštěvě u nás
a setkání s ním tváří v tvář po příle-
tu při uvítání, mi sdělil: „… na kato-
lictví a katolicismus pamatuji.“ 
Druhá vzpomínka krouží kolem
jeho veliké naděje, kterou vkládal
při prvním rozhovoru do svého
rodného Polska a jemu milého
Slovenska po změně politické situa-
ce v roce 1989. Viděl v tamní církvi
a křesťanech určitý příklad živé
víry v Krista v obtížných podmín-
kách života po celá desetiletí ve
srovnání s ochablostí křesťanských
církví v západní Evropě. Věřil, že
budou inspirací pro obnovu du-
chovního profilu Evropy. Domní-
vám se, že tato jeho naděje stojí stá-
le ještě před svým naplněním. 
Třetí moje vzpomínka se týká jeho
světové mise. Mám za to, že AGGI-
ORNAMENTO vyšlé z II. vatikán-
ského koncilu pro Římskokatolic-
kou církev pochopil Jan Pavel II. po
svém. Především cestováním a set-
káváním s lidmi na všech kontinen-
tech. Současné moderní prostředky
komunikace učinil nástrojem evan-
gelizace světa. Tento dokonalý tech-
nický nástroj dokázal naplnit hut-

Blahoslavený člověk Karol Wojtyla
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24. dubna zemřel ve věku 89 let
výrazný český biblista dr. Ladislav
Horák. Jeho práci v církvi jako celek
jistě zhodnotí jiní. Rád bych jen při-
pojil vzpomínku na dobu jeho
vikářského působení v Brně. Byla to
doba poválečného duchovního roz-
voje, který v té době vrcholil. Z teh-
dy jediného sboru ve středu města
nás na teologickou fakultu odešlo
deset. Byla to doba, kdy náš farář a
senior dr. Viktor Hájek také přešel
do Prahy, aby se ujal funkce synod-
ního seniora. L. Horák, zasvěcený a

umírněný interpret díla prof. Daň-
ka, nastoupil jako vikář po H. Mer-
tovi a shromáždil kolem sebe sku-
pinu mladých, které zaujal pro
práci s Biblí. V biblickém kroužku,
do kterého jsme chodili kromě
schůzek Dorostu nebo Sdružení,
jsme se věnovali výkladu konkrét-
ních biblických oddílů tak, že zá-
kladní údaje o situaci, v níž text
vznikl, a o významu jednotlivých
slov v hebrejském nebo řeckém ori-
ginálu nám sdělil br. Horák, ale na
nás bylo vyhledat souvislosti a pře-

mýšlet o tom, jak se text může vzta-
hovat k našemu životu a k církvi.
Zaujalo nás to a v padesátých letech
jsme se tak učili nejen pracovat s
Biblí, ale i samostatně myslet a
vytvářet alternativní prostor života.
Až příští rok vyjde Encyklopedický
biblický slovník, najdeme tam i
hesla podepsaná šifrou „lh“. To
bude poslední pozdrav Ladislava
Horáka i závdavek velkého Set-
kání. 

Petr Pokorný

Vzpomínka na ThDr. Ladislava Horáka
Vážení přátelé,
dovolujeme si Vás pozvat na uve-
dení pamětí Hebe Kohlbrugge,
DVAKRÁT DVĚ JE PĚT. 
Můj nevypočitatelný život od roku
1914
KDY: v pátek 20. května od 16.00
KDE: velká posluchárna Evange-
lické teologické fakulty
Černá 9 (1. patro), Praha 1
Knihu představí sama sedmade-
vadesátiletá autorka a dále její
čeští spolupracovníci a přátelé La-
dislav Hejdánek, Martin Prudký a
Monika Žárská
Příběh Hebe Kohlbrugge ztělesňuje
"protestantské ctnosti nejen pro 20.
století": biblické zakotvení ve Starém
zákoně, schopnost rozpoznat pasti
dějinných zákrut, vzdor vůči totalit-
ním praktikám i vnímavost pro 
dilemata konkrétních lidských situací
lidí na Východě i Západě.
Přeložila Monika Žárská.
288 stran formátu A 5, pevná
vazba, bohatý fotografický do-
provod. Doporučená cena 248 Kč.
Při uvedení bude kniha k dostání
s 25% slevou.

Tomáš Trusina, EMAN
Husova 656,  256 01 Benešov
http://eman.evangnet.cz
tel: +420 317 722 215

* * *

VALNÁ HROMADA VERITAS
Historická společnost pro aktuali-
zaci odkazu české reformace VERI-
TAS svolává svou letošní řádnou
valnou hromadu na sobotu 21. květ-
na 2011 od 10.00 hodin do sálku 
v zadním traktu sborového domu
Českobratrské církve evangelické 
v Praze na Smíchově, ulice Na
Doubkové 2040/8.
Letošní valná hromada je nevoleb-
ní, nicméně je mimořádná. Budeme
se totiž zabývat historií VERITAS 
v uplynulých 20 letech. Hlavním
bodem programu po obvyklém vy-
slechnutí a schválení zpráv za uply-
nulé období bude referát sestry
moderátorky doc. PhDr. Evy Mel-
mukové na téma: 20 let historické
společnosti VERITAS.
Malé občerstvení je na valné hro-
madě zajištěno. K místu konání se
lze dostat pohodlně s využitím
pražské MHD: Ze stanice metra B
Anděl pokračovat východem k za-
stávce autobusu Na Knížecí. Na lin-
ce č. 137 (směr U Waltrovky) je San-
toška v pořadí první zastávka. Z ní
je nutno již jít do ulice Na Doub-
kové pěšky (prakticky to znamená
obejít ze dvou kostelů ten níže
položený).

Výbor VERITAS

SENIORÁT ZÁPADOČESKÝ

Českobratrská církev evangelická

AŠ – Ne 9.30h
Husovo nám. 3, f. Pavel Kučera
ČERNOŠÍN – Ne 10 h (a c e) 14.30 h (b
d)
Husova 249, f. Jiří Marván
DOLNÍ BĚLÁ – Út 17.30 h
Nový obvod 137, a f. Jiří Marván
DOMAŽLICE – Ne 9 h
Tyršova 690, f. Petr Grendel
HORNÍ SLAVKOV – Ne 11 h
Dolní příkopy, a f. Radek Matuška
CHEB – Ne 10.15 h
ul. 26. dubna 529/5, f. Pavel Hejzlar
CHODOV U KARL. VARŮ – Ne 9.15 h
Dukelských hrdinů 281, f. Radek
Matuška
CHRÁST U PLZNĚ – Ne 9.30 h
Železniční 477, f. Karel Šimr
KARLOVY VARY – Ne 9.15 h
Zahradní 898/33, j. Pavel Klimeš, 
a f. Radek Matuška
KDYNĚ NA ŠUMAVĚ – Ne 9 h
Dělnická 359, f. Daniela Zapleta-
lová Grollová
KRALOVICE – Ne 9 h
Žatecká 480, f. Jana Kadlecová
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ – Ne 10 h
Lidická 189/16, f. Daniel Matouš
MERKLÍN U PŘEŠTIC – Ne 9 h
Husova 201, f. Jan Satke
NEJDEK – Ne 9 h
Husova 525, f. Bob Helekia Ogola
OSTROV – Ne 10 h
Jáchymovská 170, f. František Pav-
lis
PLZEŇ- KORANDŮV SBOR – Ne 9.30 h
Anglické nábř. 13, f. Miroslav Ha-
mari, f. Helena Hamariová
PLZEŇ-ZÁPADNÍ SBOR – Ne 9 h
Němejcova 1722/2 f. Ladislav
Szabó
PODBOŘANY – Ne 11.05 h (a c)
Politických vězňů 300, f. Jana
Kadlecová
PŘEŠTICE – Ne 9 h
Rebcova 557, f. Jan Satke
ROKYCANY – Ne 9.30 h
Jiráskova 481/II, f. Leonardo Teca
SOKOLOV – Ne 10.30 h
Nábřeží Petra Bezruče 501/7, j. Pa-
vel Knorek, a f. Pavel Kučera
STŘÍBRO – Ne 10 h (a c d e), 16 h (b)
Masarykovo nám. 15, a f. Daniel
Matouš
TEPLÁ – Ne 9.30 h
Máchova 357, j. Renata Šilarová, a f.
Daniel Matouš

Církev bratrská

KARLOVY VARY – Ne 9 h
Bulharská 2061/29A, k. Tomáš
Holubec
KLADNO – Ne 10 h
Víta Nejedlého 1503, k. Daniel Ka-
leta
KLATOVY – Ne 9.30 h
Masarykova 367/III, k. David Kaš-
per
PLZEŇ – Ne 9.30 h
Doudlevecká 31, k. Zdenek Šplíchal
RAKOVNÍK – Ne 9.30 h
Vysoká 195, k. Jiří Bort

Evangelická církev metodistická

PLZEŇ I-LOCHOTÍN - Ne 9.30 h
Bolevecká náves 2, f. Zdeněk Eberle
PLZEŇ 3 - Ne 9 h
Husova 14, f. Filip Jandovský
TACHOV – Ne 10 h
náměstí Republiky 85, I. patro, 
Bc. Milan Mrázek

Bratrská jednota baptistů

AŠ – Ne 9 h
Táborská 1226/9, k. Alois Boháček
CHEB I. – Ne 9 h
Libušina 4, k. David Sláma
CHEB II. – Ne 9.30 h
Společenské centrum Vinice, Máne-
sova 7
KARLOVY VARY – Ne 9.30 h
Závodu míru 112, k. Nicolae Lica
KRASLICE – Ne 10 h
Fučíkova 1639, k. Tomáš Pacovský
SOKOLOV – Ne 9.15 h
Brněnská 486, k. Michal Jílek
TEPLÁ – Ne 9 h
Havlíčkova 42, k. Jaroslav Pospíšil

Bohoslužby

ným obsahem evangelia. Statisíce a
miliony lidí na těchto setkáních
nebyly jeho fanoušky. O fanoušky
on nestál. Pod jeho působením
vyrůstali svědkové a následovníci
evangelia, zvláště mezi mladými
lidmi. Jejich životy a svědectví o
Kristu – to je ovoce jeho díla.
Čtvrtá vzpomínka patří jeho touze
po dialogu s mimokřesťanskými
náboženstvími a duchovními prou-
dy na světě. Současný svět nikdy
před jeho érou nebyl tak propojen
všemi podobami technických do-
vedností moderního lidstva. Jan
Pavel II. však stál o významnější

úkol, který stojí před lidstvem. Byl
viditelným poslem touhy o du-
chovní propojenost i spřízněnost
lidí přes hranice ras, kultur, civiliza-
cí i náboženských tradic. Toto dílo
započal a zůstává úkolem pro jeho
následovníky. Bezpochyby nejen ty
na svatopetrském stolci. 
Vážil jsem si toho, že na tak velikou
životní pouť vykročil po svém zvo-
lení oslovením celého světa z okna
Vatikánu jedinečným biblickým
poselstvím: „Nebojte se.“ Toto sdě-
lení se rozletělo do světa, který po
celá desetiletí byl plný strachu. Je
jádrem Kristova evangelia pro
všechny časy, protože právě Kris-

tovo evangelium je jedinečný
KLAD, ZÁKLAD, POZITIVUM
pro život lidstva v moderní nebez-
pečné době. A když k tomu přidal 
v další publikaci výzvu, abychom
všichni „…překročili práh naděje“,
pak ovšem nezbývá než to jediné 
z jeho posledního publikačního od-
kazu církvi a světu, abychom
„…povstali a vykročili“ směrem,
kterým ukazuje celý jeho život. 

ThDr. Josef Hromádka,
bývalý místopředseda 
Federální vlády ČSSR 

a bývalý 
synodní senior ČCE
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JAK LÉPE KÁZAT
JOHN GARLOCK
Kniha Johna Garlocka "Jak lépe kázat" si
nedělá ambice na to, aby se stala učebni-
cí homiletiky pro teologické školy. Na
druhé straně to ale není žádná "kuchař-
ka", která by pouze jmenovala ingredi-
ence a popisovala postup vaření z biblic-
kých citátů. Je psána tak, aby v ní našel
něco pro sebe každý, kdo vykládá Boží
slovo při bohoslužbách, při biblické hodi-
ně či ve skupince. John Gerlock je zkuše-
ným kazatelem, který ve své knížce
dobře zahrnuje důraz na kázání, které
nemá svůj zdroj v lidské fantazii, ale je
výkladem biblického textu a zároveň
vyhlíží moc Ducha svatého. Kázání je
viděno v souvislosti s prorokováním. 
Začátečník i zkušený zvěstovatel v knize
ocení praktické rady pro dobrou komuni-
kaci. Není mnoho dobrých pomůcek,
které by vtipně a názorně ukázaly na
nedostatky soudobých zvěstovatelů a
zároveň naznačily cestu osobního růstu
ve zmíněné službě. Kniha má svou hod-
notu v tom, že naznačuje cestu kupředu
a motivuje čtenáře k práci na sobě

samých. Cenné jsou důrazy na práci s
hlasem, péči o zevnějšek, techniku použi-
tí mikrofonu či použití vizuálních pomů-
cek. Z knížky je zřejmé, že autor mnoho
let kázal v různých zemích a různých
kulturách a jako bystrý pozorovatel na-
shromáždil mnoho užitečných postřehů
a zkušeností. Zdůrazněn je cíl kázání,
fáze jeho přípravy, způsob přednesu a
biblická výzva směrem k posluchačům.
Je pozoruhodné, kolik důležitých podně-
tů, důrazů a zkušeností se podařilo jadr-
ně vyjádřit na prostoru menší publikace.
Knížku doporučuji všem, kteří dnes
chtějí zvěstovat Boží poselství věrně a
autenticky. S užitkem si ji přečtou zvě-
stovatelé biblického poselství, začátečníci
i pokročilí.

ThDr. Pavel Černý, Th.D.
vedoucí katedry praktické teologie,
Evangelikální teologický seminář

John Garlock (1924–2003) byl kaza-
telem a biblickým učitelem. Vedl
několik biblických škol, mimo jiné
byl rektorem South African Bible
Institute v jihoafrickém Johannes-
burgu a ředitelem Christ for the Na-
tions Institute v Dallasu. Napsal ně-

kolik knih věnovaných Bibli a jejímu
výkladu. Jako kazatel a učitel navští-
vil více než čtyřicet zemí a svou služ-
bou ovlivnil životy tisíců lidí. Dva-
krát vyučoval také v České republi-
ce. Se svou ženou Ruthanne, zná-
mou autorkou knih o modlitbě,
vychoval tři děti. 
Překlad Ingrid Hoblíková

cena: 129 Kč

PŘIJÍMAT BOŽÍ VÍRU
PETER GAME
Kniha "Přijímat Boží víru" vás uvede
krok za krokem do života, který činí
Bohu radost, do života víry. Před-staví
vám víru z různých stran – její zdroj, její
nepřátele i její vítězství – a ukáže vám,
jak vírou žít a "hledat nejprve Boží krá-
lovství".
Peta Gama znám od doby, kdy poprvé
přijel do České republiky. Stal se mým
přítelem, rádcem a na nějakou dobu i
duchovním otcem. Vím, že když mluví,
vyučuje nebo píše o víře, není to pouhá
teorie, ale realita jeho života. Jemu to
prostě funguje! Tuto knihu jasného,
uspořádaného a hlavně biblického vyu-
čování o víře mohu tedy jen doporučit.
Vždyť čerpá ze vztahu s Bohem, který
trvá už padesát let!

Petr Kácha, Th.Bc.
pastor Křesťanského společenství 

Praha, 
člen Rady 

Církve Křesťanská společenství
Pete a Diane Gameovi pracují jako
křesťanští vedoucí už více než čtyři-
cet let. Od roku 1995 Pete cestuje i po
světě, slouží pastorům a propojuje
církve a sbory ve více než dvaceti
pěti zemích. Velká část jeho úsilí je
věnovaná církvím v rozvojovém
světě, spolu se svou ženou stojí v
čele charitativní organizace Share
Christian Fellowship, jejímž cílem je
hledat zdroje pro financování chu-
dých sborů. Pete je také členem
apoštolského služebního týmu Con-
nections.  
Překlad Jiří Čihulka  

cena: 99 Kč

z nakladatelství Samuel

Rabín Jonathan Romain v týdeníku Church Times přiomíná, že roku 1810
proběhly v Seesenu v centrálním Německu první reformované židovské bo-
hoslužby. Společné prvky s tzv. druhou (tj. světovou) reformací spatřuje 
v tom, že do bohoslužby byl (kromě hebrejštiny) zaveden též národní (míst-
ní) jazyk, a zejména pak v přesunu kázání do středu bohoslužby. Za hlavní
rozdíl považuje, že reformátoři usilovali o reformu celého křesťanstva, kdež-
to reformovaná forma judaismu chtěla od počátku s formou ortodoxní koe-
xistovat. Jako mimořádně závažné vyzdvihuje zrušení dosavadního nepsa-
ného tabu: K účasti na reformovaných židovských bohoslužbách byli při-
zváni i místní křesťané. Reformovanou (Jacobsonovu) bohoslužbu v roce
1810 prohlašuje Romain za židovskou obdobu Lutherových 95 tezí.
Prof. Jan Milič Lochman upozornil na některé podobnosti mezi reformač-
ním křesťanstvím a zenovým buddhismem. Zdůraznil zároveň, že se jedná
o podobnost vnější. Rabín Romain upozorňuje na to, že mezi reformova-
ným judaismem a reformovaným křesťanstvím je nejenom podobnost, ale
příbuznost.
Může z kázání při židovských bohoslužbách zaznít zvěst o ospravedlnění z
(pouhé) Boží milosti? Jistě ano.

František Schilla

Novinky

Židovská obdoba reformace
(Dodatečně k jednomu výročí)


