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Když Ježíš v slovech na rozlouče-
nou hovoří ke svým učedníkům o
svém odchodu k tomu, který jej po-
slal, ke svému nebeskému Otci, jsou
smutní. Tuší, jakou cestou má Ježíš
jít, ale bojí se to jen vyslovit. Protože
je to cesta utrpení a potupy kříže. A
ta jim připadá nepatřičná pro jejich
Pána a Mistra. Ale Ježíš je ujišťuje -
říkám vám pravdu – prospěje vám,
abych odešel právě touto cestou. To,
co se má dít, poslouží k vašemu
dobrému a bude vám prospěšné a
užitečné. Ježíš musel  nejprve jít přes
kříž Golgoty, přinést tam oběť svého
života a vybojovat vítězství nad
smrtí, aby mohl přijít Přímluvce,

Duch svatý, aby zjevil smysl toho,
co se stalo. Že golgotský kříž není
jeho ztroskotáním, nýbrž  jeho osla-
vením. Ježíšovo slovo o Duchu sva-
tém je příslibem toho, že bude příto-
men svým učedníkům jiným způso-
bem než doposud. Že bude s nimi
po všechny dny až do skonání svě-
ta. Nezůstanou osamoceni, opuště-
ni, ale v Duchu svatém jim Ježíš
opětovně daruje sám sebe. Nejde
však jen o ty první učedníky; toto
slovo je určeno i těm, kteří přijdou
po nich, tedy i nám. V Duchu sva-
tém je Ježíš přítomný i nám dnes,
vždyť i my dnes žijeme z jeho slova
a jednáme z jeho moci. Působení
Ducha svatého dodnes církev nese,
drží, on je zdrojem všeho života v ní.
Bez jeho pomoci bychom neobstáli,
nenaplnili své poslání, které máme
v tomto světě - být svědky Ježíše
Krista, přinášet jeho slovo tomuto
světu. Prostřednictvím tohoto slova
Duch svatý usvědčuje svět z hříchu,
spravedlnosti a soudu. Ukazuje, že
hřích není jen ve zlé vůli, tělesnosti,
nelásce, sobectví či nemorálnosti, ale
je v nevěře v Ježíše Krista. Tato nevě-
ra je podstatou a korunou vší hříš-
nosti. Duch svatý však odkrývá lid-
ský hřích již jako přemožený Kris-
tovou obětí. Hříšník může být
ospravedlněn, skrze víru v tuto
oběť. Duch svatý  vydává také svě-

dectví o spravedlnosti Kristově.
Ježíš, jehož svět měl za ruhače a zlo-
čince, je ospravedlněn Otcem i osla-
ven. Vzkříšením se Bůh přiznal k je-
ho dílu, které vykonal v prospěch
nás všech. Bůh jej pak pozvedl k so-
bě do své slávy, a dokud znovu ne-
přijde, nikdo jej nespatří. Konečně
Duch svatý dosvědčuje, že „vládce
tohoto světa“ byl v díle Kristově
přemožen a odsouzen. Kříž, který
měl být triumfem jeho moci, byl na-
opak triumfem Kristovým, jeho ví-
tězstvím nad tím Zlým. Duch svatý
je Duch Kristův. To, co přináší, je vá-
záno na Krista, on připomíná, zpří-
tomňuje jeho odkaz, ujišťuje o plat-
nosti Kristových zaslíbení. Celé
působení Ducha je svědectvím o
Kristu, směřuje k jeho oslavení.
Smíme to vírou přijímat, radovat se
z toho. Vyznávat, dosvědčovat, že
nejsme sami, ale v Duchu svatém je
náš Pán vždy s námi. Jsme pod jeho
mocí tam, kde se shromažďujeme
abychom slyšeli evangelium Kristo-
vo, a byli tak Duchem uváděni do
všeliké pravdy. Je i tam, kde skrze
Ducha sloužíme světu, aby byl jeho
mocí usvědčen a tak přiveden k to-
mu, co je k jeho spáse. 

Jan Vychopeň, 
kazatel Bratrské jednoty baptistů 

ve Vsetíně 
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Poselství k neděli svatodušní

Nemusím vás napínat, neboť si mys-
lím, že základ toho, co je predestina-
ce, je vám znám: jedni lidé jsou od
věčnosti vyvoleni k věčnému životu
a ti druzí, jichž je silná většina, jsou
od věčnosti určení k věčnému zatra-
cení. Udivilo mne, že toto hrozné
učení nalezlo zastánce a propagáto-
ry i u těch, jichž si velice vážíme, u
reformátorů Calvina, Zwingliho a
Luthera, kteří se dali tak jako další 
z nás svést na scestí, když Ř 9 pocho-
pili, jako by mluvila o jednotlivcích,
z nichž jeden (Jákob) je u Boha přijat
a druhý (Ezau) je odmítnut. Ve sku-
tečnosti apoštol měl na mysli, jak
ukazují 9. a 10. Ř, osud Izraele i po-
hanů. nebo jinak řečeno 9. kapitola,
pochopíme-li ji jako řeč o milova-
ném a na druhé straně zatvrzelém a
nenáviděném, rychlého čtenáře sve-
de k hroznému Božímu dekretu o
předurčení (predestinaci). Naproti
tomu je možné, že trpělivý čtenář,
jenž není hned ochoten připustit, že
by milující Bůh někoho zatracoval,
čte dál a teprve v dalších kapitolách
uslyší to hlavní, oč apoštolovi jde:
Izrael dojde spásy a stejně tak poha-
né, jež "Bůh uzavřel pod neposluš-
nost, aby se nade všemi smiloval" (Ř
11,32).
Tak jako hledáme smysl jednotli-

vých slov Písma ze souvislosti, je
třeba i smysl celých těchto kapitol
hledat ze souvislosti, abychom niko-
ho neodsoudili k věčnému zatrace-
ní. Dobře pak učiní ten, kdo ukvape-
ně nepřisoudí Bohu, kterého zná z
Písma jako milujícího Otce všeho
stvoření, zcela opačnou podstatu.
Nicméně musíme si dávat pozor,
abychom své představě Boha nedá-
vali absolutní přednost vždycky.
Dostali bychom se do nebezpečí,
jemuž podlehl spisovatel Ernest Re-
nan (1823-1892), jenž v "Životě Ježí-
šově" jej vylíčil jednostranně jen jako
člověka v dobrém úmyslu, aby se
neztratilo jeho lidství. K tomu také

padlo na váhu, že v té době 19. sto-
letí církev převážně zpodobuje Ježí-
še jako Boha.
Dekret o věčném předurčení člově-
ka k spáse nebo k zatracení je vyvrá-
cen ústřední úlohou víry v Bibli i v
příběhu každého člověka. Devátá
kapitola, o niž se hlavně opírali za-
stánci dekretu o předurčení, končí
chválou víry v Ježíše Krista, jenž je
pro nevěřící kamenem úrazu a ská-
lou pohoršení, pro věřící záchranou
ze zahanbení (9,33). Stej-ně 10. kapi-
tola vyzdvihuje moc víry v Ježíše
Krista: "Vyznáš-li svými ústy Ježíše
jako Pána a uvěříš-li, že ho Bůh vzk-

Dvojí predestinace aneb jak číst Ř 9 -11

ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

Milí čtenáři, byl jsem bratrem Kejřem požádán, abych napsal pár
řádků o 1. zasedání 33. synodu ČCE, který probíhal ve dnech 19.-22.5.
v Praze. Není možné zde stručně popsat celý synod, na to byla jedná-
ní dlouhá a program nabitý. Zastavím se tedy jen u několika bodů.
Silným dojmem na mě zapůsobily úvodní bohoslužby v kostele
benediktinského kláštera v Praze, známého jako Emauzy. V objektu
kláštera se konalo celé zasedání synodu.
Bohoslužby samé se v majestátním, přesto docela prostém chrámu
nesly ve velmi důstojném duchu. Po dlouhé době jsem se sám, jako
farář, opět mohl účastnit bohoslužeb v roli ne-liturga, a velmi jsem si
to užíval. Stručným, přesto však náležitým kázáním posloužil br.
synodní senior Joel Ruml, mistrný hudební doprovod obstaral La-
dislav Moravetz.
Zvláštní, a ještě před pár desítkami let nepředstavitelné spojení evan-
gelického synodu a benediktinského kláštera provázelo vlastně celé
zasedání. Jednání se odehrávalo v refektáři kláštera, o přestávkách
jsme se chodili nadýchat čerstvého vzduchu do tzv. „rajského dvora"
kláštera. 
Hned na začátku zasedání bylo zvoleno předsednictvo synodu, pří-
jemným překvapením byl zvláště nový předseda Jiří Gruber. Ten
zvládl se svými kolegy uřídit celé zasedání v čistě pracovním duchu,
zcela nestranně, a přesto jistě. I některé horké chvilky, které jsme na
synodu prožili, zvládl bravurně.
Tématem tohoto zasedání synodu byla, jak jsem se vlastně až na
místě dozvěděl, „Práce církve pro Romy a s Romy". Ačkoli příspěvky
na toto téma (přednesli je: Mgr. Irena Kašparová, Ph.D., Mgr. Eva
Potměšilová, Mgr. Marta Doubravová a Ing. Dušan Vagaský) byly
zajímavé a kvalitní, nabyl jsem dojmu, že v naší církvi jsme ohledně
této otázky na samém začátku. Problémů vidím tolik (nezaměstna-
nost, podstatně emotivnější prožívání bohoslužeb na straně Romů,
naproti tomu „intelektuálnost" a uzavřenost ČCE), že je před námi
ještě strašlivě dlouhá cesta a nevím, zda jsme na ni vůbec připraveni.
De facto byly ale hlavním tématem synodu finance. A tady musím
zmínit své jisté rozpaky. Když naše církev uzavřela se státem tzv.
Deklaraci shody (ve které se stát zavazuje do roku 2014 udržet stálý
přísun financí v pevně stanovené výši, bez ohledu na to, jak se budou
zvyšovat zaměstnanecké úvazky v církvích), zajásal jsem. Za prvé,
máme alespoň pro příští 3 roky jasné peníze. Za druhé, doufal jsem,
že začneme více šetřit a zodpovědně vážit každou korunu na výda-
jích. Výsledkem však, jak se zdá, je pouze zvýšení příjmů. Tedy,
navýšení Personálního fondu a celocírkevních repartic. Namísto toho,
aby pokud možno co nejvíce peněz zůstalo ve sborech, aby tam mohli
fungovat faráři a duchovní a pastýřská služba, přesouvají se peníze
do vyšších struktur církve a na financování ne-sborových zaměstnan-
ců. Z takového balíku peněz se pak dotují církevní rekreační objekty,

Jak jsem prožíval synod ČCE

Setkání faráře japonského sboru v Praze s představiteli ERC - viz str. 3

V rámci přestěhování redakce a ad-
ministrace jsme objevili skryté re-
zervy – máme pro naši potřebu
kompletní řadu svázaných jednotli-
vých ročníků Kostnických jisker.
Ale máme i mnoho svázaných roč-
níků navíc. 
Rádi bychom je nabídli vážným
zájemcům Jedná se o ročníky z let

1929, 1936-37, 1942-44, 1947-55,
1961-63, 1965-67, 1974-75, 1977-79,
1995, 1998-2001.
Zájemci nechť se přihlásí osobně či
telefonicky, poštou nebo e-mai-
lem.

Kostnická jednota – Sdružení
evangelických křesťanů, o.s

Nabídka pro naše čtenáře

AKTUALITA

Dokončení na str. 2

Dokončení na str. 2
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Biskup Karel Otčenášek byl legen-
dou již v době, kdy po převratu na-
stupoval do královéhradecké diecé-
ze. Vyprávělo se, že mohl v mlékár-
ně pracovat doslova díky „ekume-
nické pomoci", či protekci. A o tom,
jak k mlékárně přijížděly někdy i
autobusy římskokatolických cizin-
ců, kteří si jej vyvolali na vrátnici,
klekali před ním a nechali se jím pře-
žehnávat. Jistě k radosti zaměstna-
vatelů a zejména církevních tajemní-
ků. Předcházela jej pověst křesťana,
který, byť v bolševickém presu, osu-
dově neselhal jakoukoliv spoluprací
s režimem a jeho pohůnky. Nemusel
nikdy hledat alibi pro své „prohřeš-
ky“, nemusel si sám dávat rozhřeše-
ní, jako činili mnozí, že „nikdy niko-
mu neublížil“ a při po-hovorech s
STB by vlastně „jiným spíše pomo-
hl“. To mu bylo cizí, zřejmě si nikdy
nezadal. Ani v desetiletém, hrozném
žaláři, ani potom. Navíc ty, kteří se i
zle provinili, jako biskup nestíhal.
Osobně nekomplikovaný, dobroti-
vý; těžko mu pak vyčítat, že v jeho
diecézi byť mírná „hodina pravdy“
nenastala. V ekumeně to bylo v da-
ném směru spíše horší, přinejmen-
ším při zametání pod koberec.
Rovněž vím, že některé, z mého po-
hledu nekonformní kněze patrně
trpělivě snášel. A dokonce pod jeho
záštitou se konala setkání římskoka-

tolických charismatiků a jeho autori-
ta jim mohla jen prospět. Sám při-
znal, že ne vždy to má s nimi snad-
né. A společné ekumenické boho-
služby pro něj byly patrně něčím
novým; možná s tím souviselo i to,
že se první z nich konala v nevysvě-
cené kapli. Nic-méně posléze se na
nich podílel, nebo několika dalším
dával volný prostor. Pozval nás také
na první bohoslužby v královéhra-
decké katedrále sv. Ducha, s pozva-
ným prezidentem Václavem a Hav-
lem a ministrem vnitra Sacherem,
který při nich četl z Bible. 
Několikrát jsem se mohl během

dvou let s biskupem Karlem setkat.
Na atmosféru vůbec prvního setkání
nezapomenu. Bylo to pár dní poté,
co se vrátil po převratu do Hradce
Králové. Nikdy jsem jej předtím ne-
viděl. Zazvonil a rád šel dál. Byl ve-
lice bezprostřední a přirozený. Na-
prosto byl spokojen, když jsem jej
oslovoval „bratře“, nebo jindy „bra-
tře biskupe“. V klidu jsme si popoví-
dali, na závěr zavolal naše děti, za-
zpívali jsme společně nám všem
známou píseň. Pomodlil se a požeh-
nal našim dětem.
Biskup Karel Otčenášek bezesporu
však splnil jednu podstatnou úlohu.
Stal se zářezem do svědomí naší
společnosti. Osobně také podporo-
val srazy „muklů“ a „černých baro-
nů“ Pro politické vězně byl pak jed-
ním z těch, jehož kredit nikdo ne-
zpochybňoval. Díky jemu vážnost
křesťanů a důvěra k nim nebyla 
v jeho blízkosti zpochybňována. Byl
ovšem i značně konzervativním
římským katolíkem. Jeho laskavost a
přejný vztah vůči druhým však spí-
še ulamovaly hroty; hledal spíše to,
co spojuje, než rozděluje. Doba prvot-
ní, popřevratové euforie ovšem vy-
mizela, ne vše, co bylo třeba, se po-
dařilo uskutečnit. Karel Otčenášek
byl však dobrý biskup i mučedník, a
také v Kristu náš bratr.

Jan Kašper

SPRIEVODCA KOSTOLMI PRE DETI

Drážďany (www.evlks.de). S pozitívnou odozvou sa stretla iniciatíva
Saskej evanjelicko-luteránskej cirkvi v Nemecku, ktorá chcela priblížiť
osobitosti sakrálnych budov deťom. Vo vybraných väčších mestách
vydali osobitné sprievodcovské brožúrky, na ktorých sú samotnými
deťmi alebo umelcami nakreslené kostoly a katedrály. Brožúrku
dopĺňajú aj príbehy a svedectvá viery zo života kresťanov. 
Táto pedagogická práca s cirkevnými priestormi získavá stále väčší
význam pre duchovný rast detí, ako aj vyučovanie náboženstva a etiky.
Deti takýmto spôsobom poznávajú konkrétne priestory a ich význam
pre liturgické zhromaždenia. 
V súvislosti s plánovaným podujatím Kirchentag 2011 vydali pre deti
sprievodcovskú brožúrku o kostoloch v Drážďanoch. 

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike 

OTEVŘENÝ DOPIS MINISTRU ZDRAVOTNICTVÍ LEOŠI HEGEROVI

Květnová konference Církve bratrské přijala s obavami zprávu o návr-
hu zákonné úpravy zahrnující snížení věkové hranice pro rozhodování
matek o umělém ukončení těhotenství. O to více jsme s vděčností přija-
li informaci o tom, že jste, pane ministře, rozhodl o vypuštění této pasá-
že z balíčku reformních zákonů našeho zdravotnictví.
Uvědomujeme si, o jak citlivou problematiku se jedná a jak velkou tíhu
musí v určitých situacích ženy nést. Je nám proto cizí odsuzovat, ale
zároveň považujeme právo nenarozených dětí na život za zásadní hod-
notu. Vítáme podnět Vašeho ministerstva k širší diskusi etického roz-
měru této problematiky. Jsme připraveni se k této diskusi připojit.

Konference kazatelů a delegátů Církve bratrské
Ing. Daniel Fajfr, M.Th.

Předseda Rady Církve bratrské

Z církví doma i ve světě Bratr, biskup, mučedník

řísil z mrtvých, budeš spasen" (Ř
10,9). I tam, kde by čtenář čekal, že se
apoštol při svém zvěstování evange-
lia židům i pohanům odvolá na
vyvolení, on naopak ukáže k víře,
která rozhodne, kdo kam patří: "Ne
všichni přijali evangelium" (Ř 10,16).
Víra na jedné straně a nevěra na
druhé straně vytváří ten rozdíl, jejž
dekret pojmenovává jako život nebo
zatracení. 
Apoštol však sám cítí, že ty dvě
kapitoly, 9. a 10., nedostatečně zdů-
raznily centrální úlohu víry, takže by
mohly zmást čtenáře a uvést jej v
kardinální omyl, proto se zeptá
hned v 1. verši 11. kapitoly: "Chci
tím říci, že Bůh zavrhl svůj lid?" A
hned odpoví: "Naprosto ne!" Svému
lidu přísně řekne, že se musí držet
Boží dobroty: "Jinak i ty budeš

vyťat." A bezprostředně pokračuje,
aby ukázal, jakou naději mají poha-
né: "Oni však nesetrvají-li v nevěře,
budou naroubováni, neboť Bůh má
moc naroubovat je znovu" (Ř 11,23).
Před vírou nic definitivně neobstojí.
Evangelium je Boží moc ke spasení
pro každého, kdo věří, předně pro
Žida, ale také pro Řeka (Ř 1,16).  Víra
dokáže všechno zbořit a také všech-
no znovu postavit. Bůh neurčil její
moci žádné hranice. Proto se nemů-
že smířit s tím, že dekret o předurče-
ní má platit od věčnosti, všechno je
určeno, to znamená, že ještě dřív než
bylo něco stvořeno, bylo mé jméno
zapsáno do knihy živých pro život
věčný nebo do knihy na věky zavr-
žených. O prvních se dovídáme jen
to, že je jich málo. Většina lidí je
zapsána do knihy zatracených pro
věčnou záhubu. Tady se víra zdvihá

k rozhodnému protestu a vyžaduje
pro sebe možnost všechno změnit.
Věřícímu je řečeno, že mu není nic
nemožného. Nový zákon je posta-
ven na pevném základě, kterým je
Ježíš Kristus, který z lásky ke všem
lidem dal za ně svůj život. Ta strohá,
ale věčně platná novozákonní "defi-
nice", že Bůh je láska, se naprosto
příčí dekretu o věčném předurčení.
Je možné, aby tato láska a to hrozné
předurčení měly téhož autora,
Boha? 
Naše myšlení se tomu vzpírá a
nechce přijmout Calvinovo vysvět-
lení: obojí, slovo o Bohu, jenž miluje
a dekret o dvojím předurčení ke
spáse nebo k zatracení, je zapsáno 
v Novém zákoně jako Boží slovo.
Naše poslušnost patří Bohu, jenž nás
miluje, ale stejně tak mu patří, když
nás zatracuje. Pro Calvina je dekret o
předurčení jako další přikázání,
jemuž náleží naše poslušnost. Kdy-
by nebylo Nového zákona, kdyby-
chom neslyšeli o Bohu laskavém,
milosrdném, trpícím za nás, mohl by
nás Calvin přemluvit, ale protože
tak tomu není, chválíme Boha za
jeho lásku a mnohá jeho milosrden-
ství. Zda Calvin sám si byl jist svým
zařazením podle dekretu o předur-
čení, to nevím, ale zato vím, že
žádný z těch, kdo za tím dekretem
stáli jako jeho zastánci nebo propa-
gátoři, se neodvážil vložit jej do ka-
techismu, aby byl lidu přístupný ve
své nejkratší podobě, a taky nedopo-
ručoval, aby dekret byl předmětem
kázání. Kdyby Bible opravdu učila
dvojí předurčení, který kazatel by
riskoval je nekázat a neučit?
Po několika staletích po reformaci se
dvojí dekret o předurčení pokládá
za učení, které není potvrzeno a
dotvrzeno celou Biblí. Zůstalo téma-
tem a hrůzou pro teology. Apro mne
a pro vás??

Josef Veselý

Slavnostní zahájení projektu "Živá fara"
nabídne v neděli 19. června 2011 návštěvní-
kům farské zahrady v Chrástu bohatý kultur-
ní program pro malé i velké.
Slavnost zahájí ve 14 hodin požehnání pro-
jektu "Živá fara". Po rekonstrukci budovy
Farního sboru Českobratrské církve evange-
lické v Chrástu, která začne už v létě, zde
vedle modlitebny a bytu faráře vznikne více-
účelové centrum setkávání. To zhruba za rok
nabídne lidem z Chrástu i širokého okolí pro-
stor pro duchovní, kulturní a vzdělávací akti-
vity pro všechny věkové kategorie. Cere-
moniál doprovodí písněmi schola sousedního
kostela v Dýšině.
Ve 14.30 h vystoupí na jeviště dětský divadel-
ní soubor Karkulka, působící při Základní
umělecké škole v Chrástu, s pohádkou O šíp-
kové Růžence. 
Štafetu převezme v 15 hodin Cimrmanband s
adapatací hry Dobytí severního pólu.
V podvečer bude zahrada patřit hudbě. V 16

hodin zahraje písně z celého světa i vlastní
tvorbu skupina Myšmaš. A odpoledne vyvr-
cholí koncertem jednoho z nositelů letošních
hudebních cen Anděl - kapely Traband.
Chybět nebude ani souběžný program pro
děti nebo občerstvení. Vstupné na akci bude
dobrovolné.
Pro realizaci projektu "Živá fara" místní evan-
gelický sbor získal už 750 000 Kč od Pomoc-
ného díla evangelických církví ve Švýcarsku
(HEKS). "Živé faře" věnuje také Jeronymova
jednota výnos sbírky, která o letošních Veli-
konocích probíhala ve všech sborech Čes-
kobratrské církve evangelické. 
"Výsledek velikonoční sbírky chceme ozná-
mit právě při naší zahradní slavnosti. Snad
příjemným odpolednem chceme poděkovat
všem, kdo náš záměr podpořili, a zároveň
projekt poprvé představit široké veřejnosti.
Vítáni budou všichni zblízka i zdáli," zve
farář sboru Karel Šimr.

Karel Šimr

Fara v Chrástu ožije hudbou a divadlem 

Dvojí predestinace aneb jak číst Ř 9 -11
které prodělávají, a církevní akce, na které nikdo moc nejezdí. Pokud
budu mluvit za náš ústecký seniorát, cítím, jak úměrně k tomu na-
růstá ve sborech existenční nejistota a začíná drhnout už sama sboro-
vá práce. A pro tu zde přece církev je. Pro naše evangelické presby-
terně-synodní zřízení by měl být, podle mého názoru, typický právě
silný sbor a co nejužší byrokracie ve vedení. 
Jediným výraznějším theologickým bodem jednání byl materiál, kte-
rý se snažil systematizovat poněkud roztříštěnou a nejasnou struktu-
ru naší církve. Kromě farářů máme jáhny, diakony, ordinované pres-
bytery a pastorační pracovníky, jejichž kompetence se často překrý-
vají, někteří jsou ordinovaní a jiní nikoli, a i systém jejich financová-
ní bývá různý. Tento dokument byl, s určitým připomínkováním, do-
poručen k rozpracování. To považuji za velmi dobré a doufám, že se
tím mnohé v řádech a v praxi vyjasní.
Závěrečných bohoslužeb v neděli 22. května U Klimenta jsem se žel
nemohl zúčastnit, čekaly mě bohoslužby na mém vlastním sboru.
Odjížděl jsem sice spokojený s pracovitostí synodálů a vlídným pro-
středí kláštera, přesto však s otázkami po budoucím fungování slab-
ších sborů v našem seniorátě a celé církvi. Doufám, že prosby o dary
Ducha svatého, které při modlitbách zaznívaly, byly vyslyšeny a roz-
hodnutí, která synod učinil, budou ku prospěchu celé církvi. Bu-
doucnost je otevřená.

Jan Kupka

Dokončení ze str. 1

Jak jsem prožíval synod ČCE
Dokončení ze str. 1



Ve Starém zákoně je velice
výrazný. Izrael byl původně
národem pastýřů. Tomu, co
obnáší starost o ovce, každý
dobře rozuměl. Proto se obraz
pastýře a stáda stává přirovná-
ním vztahu Hospodina a jeho
lidu. Výrazné postavy Izraele
jsou připodobňovány k pastý-
ři. Mojžíš je nazván pastýřem,
Jozue byl zřízen za pastýře
lidu, kněz je nazýván pastý-
řem a také proroci jsou pastýři.
Můžeme sem zařadit i krále.
Všichni ti, kteří zastávali služ-
bu od Boha, mají sloužit své-
mu lidu jako dobří pastýři.
Ale největší pastýř, „pastýř
pastýřů“, je sám Bůh. Svědčí o
tom mnohá starozákonní mís-
ta. Žalmista vyznává: „Hos-
podin je můj pastýř, nebudu
mít nedostatek.“ A na jiném
místě prosí Boha: „Zachraň
svůj lid a žehnej dědictví své-
mu, buď mu pastýřem a nes jej
na ramenou věčně!“ Najdeme
i negativní hlasy o pastýřích,
kteří neplní své povinnosti a
nepečují dobře o ovečky. Eze-
chiel v celé 34. kapitole píše
proti pastýřům Izraele a zasli-
buje pastýře dobrého. „Běda pastý-
řům Izraele, kteří pasou sami sebe;“
„Neduživé jste neposílili, nemocnou
jste neléčili, polámanou jste nepři-
vedli nazpět, po ztracené jste nepát-
rali, panovali jste nad nimi násilně a
surově.“„Jsou rozptýlené, jsou bez
pastýře…není, kdo by je hledal.“
Bůh je ten dokonalý pastýř, který
zná dobře každou svou ovečku a ví,
co ona potřebuje. Lidští pastýři mají
vzor v Hospodinu, všichni jsme
však hříšníci, a proto i v pastýřské
službě mnoho chybujeme. To nás
ale nemá od této práce odradit. Ko-
náme dílo Boží a ne svoje, na to je
potřeba vždy pamatovat.

V Novém zákoně je představitelem
dobrého pastýře Pán Ježíš. Příkla-
dem Ježíšovy péče je starost o učed-
níky. Denně s nimi byl po tři roky.
Mluvil s nimi, učedníci ho pozoro-
vali, jak on sám řeší problémy a sly-
šeli, jak hovoří s lidmi. Ke každému
přistupuje individuálně a ví, co v da-
nou chvíli potřebuje. Jinak mluví 
s Nikodémem, jinak s bohatým mlá-
dencem a jinak se zákoníkem, který
se ho ptá, kdo je jeho bližní. A právě
tomuto zákoníkovi vypráví příběh o
milosrdném Samaritánovi, kde mů-
žeme vidět úžasný příklad péče o
bližního. Ježíš pomáhá lidem až do
posledního dne. I na kříži má starost

o svou matku: „Když Ježíš
spatřil matku a vedle ní učed-
níka, kterého miloval, řekl
matce: 'Ženo, hle, tvůj syn!'
Potom řekl tomu učedníkovi:
'Hle, tvá matka!' V tu hodinu
ji onen učedník přijal k sobě.“
I po svém vzkříšení se zajímá
o Petra a jeho pastorační čin-
nost. Třikrát se Petra ptá, zda
ho miluje, a třikrát mu říká,
aby pásl jeho ovce Nabádá
své učedníky k péči o svěřené
stádo. Toto poslání patří Kris-
tovým učedníkům stále. Vzor
máme v Ježíši Kristu, našem
dobrém pastýři. Učedníci a
prvotní církev potom v pas-
týřském vedení a službě po-
kračují. Příkladem jsou Petr,
Jan, Pavel, ale i další. Pavel
zakládá sbory, na které ná-
sledně myslí, i když je musí
opustit a jít dál. Modlí se za ně
a nosí je ve svém srdci. Do
mnohých sborů píše dopisy,
které jsou ukázkou pastorač-
ního vedení (např. 1. a 2. Ko-
rintským, Galatským, Filip-
ským, 1. a 2. Tesalonickým). 
V těchto dopisech děkuje za
své bratry a sestry v Kristu 

z jednotlivých sborů. Upozorňuje 
v nich také na konkrétní problémy
daných sborů a nabádá k jejich řeše-
ní. Povzbuzuje adresáty svých dopi-
sů v dobrém a ve víře v Pána Ježíše
Krista. To vše činí s velikou láskou,
která je z dopisů patrná. „Vždyť
právem tak smýšlím o vás všech,
protože vás všechny mám v srdci
jako spoluúčastníky milosti … Bůh
je mi svědkem, jak po vás všech
vroucně toužím v Kristu Ježíši.“  

Z absolventské práce; 
bez odkazů, mírně kráceno

Ester Kašková-Němcová
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Biblický obraz pastýře, 
který se stará o své stádo

Koutek písmáka
Zpěvy a modlitby z Taizé
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Doba svatodušní – Letnice
Slavnost Nanebevstoupení Páně nám připomíná, že Kristus, který vystoupil 
k Otci, nás ustanovil, abychom byli jeho svědky na zemi.
Padesát dní po Velikonocích přichází letnice, slavnost seslání Ducha svatého, na-
plnění všech Božích zaslíbení a nová Boží přítomnost v církvi a v každém z nás.

Píseň: Tui amoris ignem
(Přijď, Duchu svatý, zapal oheň své lásky)
hudba: J.Berthier

Žalm 113
Haleluja.
Chvalte, Hospodinovi služebníci,

chvalte jméno Hospodina!
Jméno Hospodinovo buď požehnáno

nyní i navěky.
Od východu slunce až na západ

chváleno buď jméno Hospodina.
Hospodin je vyvýšen nad všemi národy,

nad nebesa strmí jeho sláva.
Kdo je jako  Hospodin, náš Bůh,

jenž tak vysoko trůní,
jenž sklání se a na vše pohlíží,

na vše na nebi i na zemi?
Nuzného pozvedá z prachu,
z kalu vytahuje ubožáka

a pak ho posadí vedle knížat,
vedle knížat svého lidu.

Neplodnou obdařuje rodinou,
matka se z dětí raduje!
Haleluja!

Čtení: Sk 1,3b; 6-9; Sk 2,1-6; 14-17.21; J 14,15-20
Píseň
Ticho

Prosby:
Přijď, Duchu svatý, dej z nebe  zazářit své lásce.
Přijď, Otče chudých, přijď, Duchu šlechetný, přijď, světlo našich srdcí.
Ty, pravý Utěšiteli, naplňuješ pokojem naši duši.Přijď, Duchu svatý.
Ty, lahodná svěžesti, v soužení jsi odpočinek, ve zkoušce síla. Přijď,
Duchu svatý.
Laskavé světlo, rozjasni hlubiny našeho srdce. Přijď, Duchu svatý.
Obměkči naši zatvrzelost, rozehřej naši vlažnost. Přijď, Duchu svatý.
Svlaž naši vyprahlost, uzdrav naše rány. Přijď, Duchu svatý.
Dej nám stálou radost. Přijď, Duchu svatý, dej z nebe zazářit své lásce.

Otče náš
Modlitba:
Dechu Boží lásky, svatý Duchu, s údivem někdy objevujeme, jak velmi
jsi nám blízko. A ty každému z nás říkáš: docela prostě se odevzdej
Bohu, tvá malá víra ti na to stačí.
Bože, prameni útěchy, i kdybychom tvou přítomnost vůbec nepociťova-
li, ty jsi s námi. Tvá přítomnost je neviditelná, avšak tvůj svatý Duch v
nás přebývá neustále.
Zpěv

(© Ateliers at Presses de Taizé
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Ve středu 18. května se sešli členové
Předsednictva Ekumenické rady církví v
ČR, vedoucí tajemnice ERC v ČR a farář
japonského sboru v Praze, bratr Son
Shinil, aby se společně informovali o
aktuální situaci křesťanů v Japonsku a
možnostech, jak mohou lidé z církví v
Čechách japonským bratřím a sestrám
pomoci v překonání následků ničivého
zemětřesení, následné povodně způsobe-
né vlnou tsunami a radioaktivitou z po-
ničené fukušimské jaderné elektrárny. 
Bratr Shinil nás informoval o tíživé si-
tuaci japonských křesťanů, která nebyla
jednoduchá ani před katastrofou, nyní
mnoho lidí zemřelo nebo se pohřešuje a
bude velmi těžké život křesťanské církve
v Japonsku obnovit. Son Shinil nám při-
nesl i reportáž z konce dubna 2011 od
autora Kazuta Takahashiho, kterou vám
v překladu nabízíme k přečtení. Jedná se
o zprávu z poničeného ostrova, z oblasti
kolem Fukušimy. V závěru článku jsou
uvedeny i bankovní kontakty, kam mo-
hou sbory a církve z Čech případně
poslat finanční prostředky určené na
pomoc Japonsku. Předsednictvo Eku-
menické rady církví v ČR tímto vyzývá
členské církve ERC v ČR, aby zvážily
možnost pomoci bratřím a sestrám v Ja-
ponsku.

Mgr. Sandra Silná, 
vedoucí tajemnice 

Ekumenické rady církví v ČR

ZPRÁVA Z OBLASTI TOHOKU
(JAPONSKO) POSTIŽENÉ TSUNAMI

autor: Kazuto Takahashi
vydala Rada oblasti Tohoku (Sjednocená
Kristova církev v Japonsku - UCCJ)
přeložila: Sandra Silná, Ekumenická
rada církví v ČR

Na začátku tohoto neskutečného
období byl ostrý zvuk sirén, které
ohlašují nebezpečí blížícího se ze-
mětřesení. Narůstající strach a zmar,
pokračující zmatky, napětí a úzkost.
Zemětřesení, tsunami a zničení ja-
derné elektrárny Fukušima - to vše
dohromady způsobilo katastrofu,
která je patrná všude a jejíž důsled-
ky jsou nedozírné. V životě místního
společenství lidí zeje hluboká rána.
Dosud není jasné, kolik obyvatel při
katastrofě skutečně zemřelo; tragé-
die se dotýká skutečně všech a vše-
ho. Mezi lidmi převládá frustrace a
zloba, ke zlepšení nepřispívá ani
fakt, že Japonci zkrátka nejsou zvy-
klí spoléhat se jeden na druhého.
Dokonce i přesný čas, jindy tak důle-
žitý, jako by nyní nabyl jisté neurči-
tosti. Jediné, co teď lidé mohou dělat,
je přijmout jako fakt, že není cesty
zpět, že co se stalo, se stalo a je potře-
ba nějak jít dál. 
Na druhou stranu musím přiznat, že

jsem doposud nikdy nepocítil tolik
síly z modliteb od ostatních lidí jako
nyní. Kdykoliv propadnu pocitu sla-
bosti, modlitební podpora od bratrů
a sester, se kterými mě pojí slova
modlitby Otčenáš, mě posílí. 
Když si představíte Japonsko jako
moderní, průmyslovou, bohatou a
silnou zemi, naskytne se vám v ob-
lasti Tohoku (severovýchod ostro-
va), zničené zemětřesením a tsuna-
mi, naprosto protikladný pohled.
Tohoku je zemědělská oblast, kde se
doposud dařilo rybářskému prů-
myslu, i přesto, že pracovní trh ne-
byl příliš rozvinutý, populační křiv-
ka i porodnost klesala, stejně byla
životní úroveň místního obyvatel-
stva velmi dobrá. 
Téměř všechny místní farnosti (cír-
kevní sbory) jsou malé. Lidé z této
oblasti jsou spíše rezervovaní, těžce
pracují, na druhou stranu jsou laska-
ví, trpěliví a ačkoliv nejsou pověstní
svým obchodním talentem, mají
dobře vyvinuté sebevědomí. Bylo
velmi složité, aby se v japonské míst-
ní kultuře prosadilo křesťanství a
evangelium našlo cestu k lidem.
Nicméně v průběhu času začala být
církev v tomto regionu pomalu přijí-
mána a akceptována. Ale stejně jako
většina regionu, i lidé v církvi tady
stárnou a počet křesťanů v součas-

nosti klesá. Církevní sbory v oblas-
tech, které byly postiženy katastro-
fou, byly většinou vybudovány za
pomoci amerických misionářů a
také díky misii Sjednocené Kristovy
církve (UCC). Tyto sbory přežily
díky úsilí a spolupráci UCC a part-
nerských sousedních církví. Důsled-
kem katastrofy je, že silně zasáhla a
narušila tuto křesťanskou komuni-
tu. Vedle toho, že byly zničeny
budovy, že se celý region potýká s
důsledky pohromy, nastává pro cír-
kev v Japonsku složitá doba. Lo-
kální ekonomika dostala silný zá-

sah, ubylo pracovních míst a lidé na
tom psychicky nejsou dobře. Členo-
vé církve, kterých se katastrofa
dotkla a přežili ji, z obavy o svou
bezpečnost raději region opustili,
což jim psychicky také nepomohlo. 
Uprostřed toho všeho se církev a
sbory snaží překonat tuto krizi a
vzájemně si pomoci. 
Ve městě Ishinomaki, které bylo
silně zasaženo tsunami, stojí dva ko-
stely, ve kterých se soustředí pomoc
místním. V ostatních kostelích se
shromažďují ti, kteří neštěstí přežili,

Japonsko potřebuje stále pomoc

Dokončení na str. 4



17.června 1911 v Kluku u Poděbrad
jako poslední ze sedmi dětí Josefa
Soukupa, prvního hrobníka na
evangelickém hřbitově v Poděbra-
dech. Ten vznikl v roce 1896 v sou-
sedství městského zahradnictví a
Josef Soukup, vyučený zahradník,
tu získal zaměstnání i s bytem. Sbor
dal postavit pro hrobníka domek 
s třemi místnostmi, předsíní a uza-
vřeným dvorkem hned u brány
hřbitova. 
Ladislav Soukup vyrůstal v prostře-
dí poděbradského evangelického
sboru za faráře Františka Šustra. Ve
dvacátých letech studoval v Kolíně
na obchodní akademii, kde byl jeho
profesorem němčiny Dr. Richard Fe-
der, rabín židovské obce v Kolíně.
Toho si velice vážil a když se Feder a
jeho sestra jako jediní z velice počet-
né rodiny vrátili po válce do Kolína,
kde židovská obec prakticky zanik-
la, pravidelně k němu chodíval 
v neděli po bohoslužbách „na čaj“.
Feder se pak v polovině padesátých
let jako vrchní rabín přestěhoval do
Brna. Sám jsem od br. Soukupa do-
stal na konci roku 1973 knihu Život
a odkaz od Richarda Federa. 
V Poděbradech byl Ladislav Sou-
kup činný v mládeži, ve sdružení
YMCA. Ve třicátých letech zastupo-
val poděbradský seniorát na jejím
kongresu v Bruselu. Jako aktivista
tohoto sdružení se už v roce 1939
účastnil národního boje za osvobo-
zení, ukrýval a rozšiřoval ilegální

tiskoviny – tajnou schránku zřídil 
v jedné z hrobek poděbradského
hřbitova. Patřil ke generaci formova-
né Em. Rádlem a J. B. Kozákem. Jako
mnoho dalších mladých sociálně
zaměřených křesťanů byl ovlivněn
J.L. Hromádkou. Dlouholetého pří-
tele a rádce v otázkách církevních i
osobních nalezl v prof. J. B. Jesch-
keovi z Poděbrad, s nímž si po dlou-
há léta dopisoval. 
V roce 1940 se Ladislav Soukup ože-
nil s učitelkou Marií Urbánkovou 
z Osečka a trvale se usídlil v Kolíně.
Celý život byl zaměstnán na jednom
místě, v kolínském lihovaru, kde
pracoval s jemu vrozenou svědomi-
tostí. Nicméně jeho láskou byla cír-
kev a sbor. Dlouhá léta byl presbyte-
rem kolínského sboru, zpíval v pě-
veckém kroužku, nosil květiny ze
zahrádky na stůl Páně i na faru, s
láskou připravoval adventní věnec.
Organizoval sborové autobusové
zájezdy, což tehdy nebylo jednodu-
ché. Jeho láskou byla Kostnická jed-
nota. Tu šel ve šlépějích Čeňka Duš-
ka, prvního kolínského faráře. I
když věděl, že předválečnou atmo-
sféru svobodných diskusí nelze po
roce 1948 v církvi obnovit, snažil se
právě v rámci aktivit Kostnické jed-
noty udržet v kolínském sboru i v
tvrdých padesátých letech otevře-
nost vůči novým myšlenkovým
proudům. To na jeho pozvání před-
nášeli v Kolíně profesoři z bohoslo-
vecké fakulty J. B. Souček, J. M.

Lochman,R.Říčan, J. L. Hromádka,
F. M. Bartoš, F. Bednář a také třeba
S.Verner či J. B. Čapek. Samozřejmě
že všichni pak zpravidla skončili 
v pohostinném prostředí u Sou-
kupů.
Ladislav Soukup byl křesťanem širo-
kého srdce s ekumenickým rozhle-
dem. K tomu ho přivedla četba a
studium Písma. Po léta sloužil sbo-
rům jako předčitatel kázání, potom
jako laický kazatel, když v říjnu 1969
obdržel od synodní rady licenci ke
kázání „pro bohoslužebná a pohřeb-
ní shromáždění Českobratrské círk-
ve evangelické v obvodu farního
sboru v Kolíně“. V roce 1973 byl pak
ordinován jako presbyter k službě
Slova a svátostí v Poděbradském se-
niorátě. K této práci mu však krajský
církevní tajemník Semínko neudělil
státní souhlas. Je skoro k neuvěření,
v kolika sborech a kazatelských sta-
nicích Ladislav Soukup kázal v le-
tech 1969 až 1973 – celkem šesta-
sedmdesátkrát na sedmnácti mís-
tech. Nejvíc v Opatovicích (22) a 
v Uhlířských Janovicích (19).
Br. Soukup měl skvělé rodinné záze-
mí ve své milované manželce Marii,
která letos v březnu oslavila své
devadesáté osmé narozeniny, i v ro-
dinách svých tří dcer. Zemřel v Kolí-
ně 21.dubna 1979. Jsme velice vděč-
ni Pánu Bohu za jeho život plný
lásky, věrné služby a radosti.

Miroslav Frydrych 
s přispěním L.P.

Ladislav Soukup se narodil před sto lety

Klub přátel historického Pelhři-
mova vydal a nabízí v prvním čes-
kém překladu:

ŘEČ MIKULÁŠE BISKUPCE 
Z PELHŘIMOVA NA

BASILEJSKÉM KONCILU V
ROCE 1433.

Z latiny přeložily Mgr.Magdalena
Jacková, PhD. a Mgr. Pavlína Cer-
manová, PhD.

Režijní cena brožury je 50,- Kč. 
K dostání je u předsedy klubu p.
Josefa Berky (Dobiášova 1354/4,
393 01 Pelhřimov), ve sboru ČCE 
v Pelhřimově (Růžová 82), u společ-
nosti VERITAS a v knihkupectví
ACADEMIA v Praze.

* * *

JINDŘIŠKA MIKOLÁŠKOVÁ
HLEDÁNÍ STUDÁNEK

Sbírka lyrických básní Hledání studá-
nek je výřezem z celoživotní básnické
tvorby Jindřišky Mikoláškové, autorky
zakotvené v evangelickém prostředí.
Obsahuje převážně poezii milostnou,
ale také verše věnované krajině domova,
básně meditativní a naopak hravé, urče-
né zpravidla dětem. Hloubku básnířči-
ných citů umocňují bohaté výrazové
prostředky, obrazná vyjádření, zvuko-
malebnost, objevné rýmy, smysl pro
zkratku a vtip. Jednotlivé tematické
okruhy sbírky jsou proloženy celostrán-
kovými černobílými fotografiemi Jana
Maixnera.

Formát R8, brožovaná vazba s
chlopněmi, 120 stran, 
1. vydání, 2011.
Cena 130 Kč, 
v Kalichu do 20. 6. 2011 za 104 Kč.
http://www.ekalich.cz/pro-
dukt/320-Hledani-studanek-
Vyber-z-basni/index.htm

SENIORÁT PRAHA-MĚSTO

Českobratrská církev evangelická
PRAHA 1 Deutschsprachige Evangelische
Gemeinde Prag – Ne 10.30 h (sv. Martin ve
zdi), f. Frank Lessmann-Pfeifer, f. Andrea
Maria Pfeifer
PRAHA 1 NOVÉ MĚSTO – Ne 9.30 h
Klimentská 1211/18, f. Eva Halamová
PRAHA 1 STARÉ MĚSTO - Ne 9.30 h
Salvátorská 1045/1, f. Josef Daniel Beneš, f.
Svatopluk Karásek
PRAHA 2 VINOHRADY – Ne 9.30 h
Korunní 1440/60, f. Ester Čašková
PRAHA 3 JAROV – Ne 9.30 h
U Kněžské louky 2139/9, f. Elen Plzáková
PRAHA 3 ŽIŽKOV I – Ne 9.30 h (Betlémská
kaple), Prokopova 4/216, j. Ondřej Pellar, 
a f. Jiří Ort
PRAHA 3 ŽIŽKOV II – Ne 9.30 h 
Čajkovského 1639/10, f. Jaromír Strádal
PRAHA 4 BRANÍK – Ne 9.30 h
Modřanská 118, f. Jaroslav Pechar
PRAHA 4 JIŽNÍ MĚSTO – Ne 9.30 h (3. ne 
v měs. ekum. 18 h)
Donovalská 2331/53, f. Michal Šourek
PRAHA 4 MODŘANY – Ne 9.30 h
Písková 263/6, f. Zvonimír Šorm
PRAHA 4 NUSLE – Ne 9.30 h
Žateckých 1169/11, f. Marta Zemánková, f.
Irena Škeříková
PRAHA 5 RADOTÍN – Ne 9.30 h (kostel)
Na Betonce 14, f. Lýdia Mamulová
PRAHA 5 SMÍCHOV – Ne 9.30 h
Na Doubkové 8/2040, f. Ivo Mareš
PRAHA 6 DEJVICE-BUBENEČ – Ne 9.30 h
Dr. Z. Wintra 15/746, f. Petr Hudec, f. Abi-
gail Hudcová
PRAHA 6 STŘEŠOVICE – Ne 9.30 h
nám. Před bateriemi 950/22, f. Pavel Po-
korný, f. Lenka Ridzoňová
PRAHA 8 KOBYLISY – Ne 9.30 h (Kostel u
Jákobova žebříku), 
U Školské zahrady 1264/1, f. Miroslav
Erdinger, f. Miloš Rejchrt
PRAHA 8 LIBEŇ – Ne 9.30 h
U Pošty 1098/6, f. Roman Mazur
PRAHA 9 HORNÍ POČERNICE – Ne 9.30 h
Třebešovská 2101/46, f. Petr Firbas
PRAHA 10 STRAŠNICE – Ne 9 h
Kralická 1001/4, f. Pavel Klinecký
PRAHA 10 UHŘÍNĚVES – Ne 9 h
Husovo nám. 378/40, f. Vladimír Pír
PRAHA 10 VRŠOVICE – Ne 9,30 h
Tulská 1/14, f. Jiří Ort

Ochranovský seniorát
Domov Sue Ryder, Ne 9.30 h
Michelská 1/7 Praha 4 Michle, f. Eva Šor-
mová

Církev bratrská
ČERNOŠICE – Ne 9.30 h
Hradecká 2192, k. Pavel Paluchník
PRAHA KOREJSKÝ SBOR – Ne 14 h
Skuteckého 1705/3a, k. Moon Key Choi
PRAHA MEZINÁRODNÍ SBOR – Ne 10.30 h
Peroutkova 57, k. John Waldrop
PRAHA 1 SOUKENICKÁ – Ne 10 h
Soukenická 15, k. Pavel Černý, k. Pavel
Plchot
PRAHA 2 VINOHRADY – Ne 9.30 h
Římská 43, k. Pavel Mošner
PRAHA 3 ŽIŽKOV – Ne 10 h
Koněvova 24, k. Bronislav Kaleta, k. Mi-
chal Žemlička
PRAHA 4 JIŽNÍ MĚSTO – Ne 17 h 
(Komunitní centrum M. Terezy)
U Modré školy 1, k. Robert Filip
PRAHA 4 ŠEBEROV – Ne 10 h
V Ladech 10, k. Robert Hart, k. Matěj Hájek
PRAHA 5 SMÍCHOV - Ne 9.30 h
Vrázova 4, k. Bronislav Matulík
PRAHA 6 DEJVICE – Ne 10 h (hotel Krystal),
J. Martího 2, k. Daniel Heczko
PRAHA 9 ČERNÝ MOST – Ne 10 h
Stoliňská 2502/41b, k. Tomáš Grulich, k.
Pavel Trefný
PRAHA 9 HORNÍ POČERNICE – Ne 9 h
Ve Žlíbku 168, k. Miloslav Kloubek
PRAHA 13 STODŮLKY – Ne 10 h
Nušlova 2273/11, a k. David Novák
ŘÍČANY – Ne 10 h (kaple Olivovy dět. léč.), 
Olivova 224, k. Daniel Kvasnička

Bratrská jednota baptistů
PRAHA 3 VINOHRADY – Ne 9.30 h, 18 h čín-
ské
Vinohradská 68, k. Vladimír Hájek
PRAHA 3 VINNÝ KMEN – Ne 17 h ruské
Vinohradská 68, k. Hennadiy Gavrilov
PRAHA 3 MEZINÁRODNÍ SBOR – Ne 11 h
Vinohradská 68, k. Gareth Morris
PRAHA 4 PANKRÁC – Ne 10 h
Na Topolce 677/14, k. Jáchym Gondáš
PRAHA 6 ŠVCC – Ne 10.45 h
Nad Habrovkou 3, k. Keith G. Jones

Evangelická církev metodistická
PRAHA 2 NOVÉ MĚSTO – Ne 9.30 h
Ječná 19, f. Pavel Hradský
PRAHA 9 HORNÍ POČERNICE – Ne 9.30 h
Křovinovo n. 12/18, f. Radislav NovotnÝ
PRAHA 10 STRAŠNICE – Ne 10 h
Vilová 512/26, f. Alena Procházková

Bohoslužby
FS ČCE V CHRUDIMI NABÍZÍ k pro-
nájmu bezbariérový byt 2+kk v pří-
zemí domu čp. 303 na Pardubické
ulici. 
Kontakt: 469 620 110. 

č. 9
PRONAJMU BYT S KUCHYNÍ za úče-
lem nápomoci. 
Tel. 233 931 484. 

č. 10

Inzerce

Novinky
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odsud je také organizována další
pomoc, dle aktuálních možností. Po-
dél pobřeží Hamadori (prefektura
Fukušima) poskytují církve pomoc
těm, co přežili, i přesto, že se nad
jejich budoucností vznáší otazník
nejisté další existence. 
V oblasti Tohoku zahájilo činnost
centrum Emauzy pod hlavičkou
UCCJ. Práce započala zjištováním,
zda jsou kostely bezpečné pro po-
skytnutí azylu, a pokračovala tím, že
zde vzniklo místo pro výdej huma-
nitární pomoci a soustředění dobro-
volníků. Nyní se v širokém okolí o
tomto centru ví. Dále vznikl výbor
pro církevní podporu a obnovu.
Jeho cílem je znovuobnovení církve
coby společenství. Pro začátek je 
v plánu obnova zničených církev-
ních budov a statků. Nezbytné je,
aby se členové církve měli kam vrá-
tit, to, že bude pokračovat duchovní
život v oblasti postižené katastrofou
a že se dál bude rozvíjet náboženská
a spirituální praxe. Že se obnoví pro-
jekty, na kterých se církev podílela.
A nad tím vším se snažíme o to, aby
církve samy o sobě se staly baštou
duchovní obnovy pro postiženou
oblast skrze Boží slovo. 
Kostely, které nejvíc utrpěly, už byly
zbourány. Musíme se ještě připravit
na dozvuky katastrofy, na šok z pře-
stálého utrpení, kterým mohou lidé
trpět ještě po dlouhý čas. V modlit-
bách často prosím za to, aby náš
region dokázal dlouhodobě pokra-
čovat ve znovuobnovování poniče-
né země. Ačkoliv na to bude potřeba
obrovská suma peněz, přesto si ří-
kám, že co nejvíc to bude možné,
musíme si pomoct sami. Doufám, že
se můžeme hlavně opřít o podporu
naší vlastní země, stejně jako o spo-
lupráci s Jednotnou křesťanskou
církví v Japonsku (UCCJ). 
Musíme také myslet na ty, kteří jsou

následkem neštěstí nejvíc zranitelní.
Je mnoho dětí a seniorů, kteří ztrati-
li své rodiny, těch, kteří jsou na tom
špatně fyzicky, psychicky nebo du-
chovně. Snažíme se v rámci UCCJ 
v našem regionu (Tohoko district) 
s těmito lidmi pracovat a nezapomí-
nat na ně. Vytvořili jsme pro tuto
potřebu také vlastní vzdělávací pro-
gram. Pomáhají nám s ním křesťan-
ské, nejen místní, školy, které ačkoliv
samy byly postiženy katastrofou, ve
spolupráci s UCCJ pomohly vytvo-
řit dlouhodobý vzdělávací rámec
pro studenty různého věku, kteří
přežili zemětřesení a tsunami. To je
jedna z oblastí, na kterou se chceme
také zaměřit. Dále máme v plánu
sehnat dětem, které přežily, ale ztra-
tily své rodiče, náhradní rodiny 
z kruhu členů církve. K tomu bude-
me potřebovat podporu, a to nejen
finanční. Chceme podpořit snahu
převzít péči o tyto děti, stejně jako
podpořit různé související aktivity,
které dětem pomáhají se rozvíjet.
Chtěli bychom také v církvi zajistit
nezávislou podporu pro ty děti, kte-
rým by hrozilo, že se o ně nikdo
nepostará. Vytváříme program péče
o ty, kteří na tom nejsou psychicky
dobře, pro ty, kteří jsou velmi zrani-
telní. Potřebujeme zajistit pravidel-
nou službu pro seniory, abychom je
mohli navštěvovat, protože pokud
ztratili své rodiny, nemá se o ně kdo
postarat. K tomu všemu potřebuje-
me i zahraniční pomoc, bez ní se

nám nepodaří naše projekty usku-
tečnit. Rádi bychom vás požádali o
vaše dobrovolné příspěvky a dary, o
spolupráci při uskutečňování těchto
programů. 
Omlouvám se závěrem, že vás ne-
mohu osobně navštívit a vysvětlit
situaci. Ta se koneckonců každou
chvíli mění a šok z toho, co nás pot-
kalo, ještě není za námi. Modlím se,
aby skrze Boží slovo nastal čas, kdy
církev bude opět silná a nastane
duchovní obnova. Musíme jít dál s
trpělivou nadějí. Prosím, vzpomeňte
v modlitbách na sbory v oblasti Ou a
Kanto. 
Data: k 25. dubnu 2011 je hlášeno
celkem 14 300 mrtvých osob, nadále
se pohřešuje 11 999 osob, evakuová-
no bylo 130 875 osob. 
Japonská vláda vyčíslila škody do
výše 305 bilionů dolarů. 
Bankovní spojení: 
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ,
Ltd. Takatanobaba Branch
Adresa: 3-2-3, Takadanobaba,
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN
Swift Code: BOTKJPJT
Branch Code: 053
Číslo účtu: 0062009
(pokud posíláte částku v jenech nebo v
eurech, číslo účtu je: 1526117)
Jméno majitele účtu: National
Christian Council in Japan
Adresa: 24-3-18-24, Nishiwaseda,
Shinjuku-ku, 169-0051, Tokyo,
JAPAN

(red. upraveno)

Japonsko potřebuje stále pomoc
Dokončení ze str. 3

KONFERENCE O PRÁCI A POSTAVENÍ ŽEN V CÍRKVI A SPOLEČNOSTI

Kovačica (www.ecav.sk). V srbské Kovačici se konala konference o práci a posta-
vení žen v církvi a společnosti pro region střední a východní Evropy. Organizovalo
ji Oddělení Světového luterského svazu pro práci žen v církvi a společnosti v Srbsku.
Na setkání přijely regionální koordinátorky z Ruska, Polska, ze Slovenska, z Česka,
Lotyšska, Maďarska a Chorvatska. Konference určila i hlavní témata a definovala
nejpalčivější problémy postavení žen v církvi a společnosti. „Práce konference se
nesla i v znamení důležitého jubilea pro evangelickou církev, které nás očekává v roce
2017, kdy si připomeneme 500 roků od vyvěšení 95 výpovědí Dr. Martina Luthera
proti prodávání odpustků," řekla Anna Petráková, farářka z Kovačice. 


