
BOŽÍ SLÁVA – ANEB BOŽÍ ZÁDA
Ex 33,18-23

„Dovol mi vidět tvou slávu," prosí
Mojžíš Boha. Zvláštní touha. Mod-
litba, nesená přáním spatření Boží

slávy. Víra si přeje Boží znamení. V
čem mohl Mojžíš uvidět Boží
slávu?

1. V Hospodinově dobrotě. „Ne-
chám projít kolem tebe všechnu svou
dobrotu..." Stvořitelova dobrota
defiluje před člověkem. Bůh má o
nás nesmírný zájem. Jeho láska
však není z nás. Objevuje se mimo
naše zdroje, ale míří k nám. 
2. Sláva je v daru odhalovaného
tajemství jména. „Vyslovím před
tebou své jméno Hospodin." Modlitba
je div. Je nám dovoleno vzývat Boží
jméno. A vzýváním Krista se dotý-
káme Božího srdce. Naplňuje tě to
nadšením? Děláš to? Pak se ti stane
Bůh zřejmým a blízkým. 
3. Viditelnou povahou Boží slávy je
nezaslouženost naší víry. Pokud
dokážeme navzdory sobě, svému
hříchu i tvrdosti životních okolnos-

tí ještě věřit, pak je zde Boží milost.
„Smiluji se, nad kým se smiluji." 
Na konci děje se Mojžíš dozvídá
překvapivou věc. Nesmí pohledět
do Hospodinovy tváře, ale jenom
na jeho záda. „Potom sejmu svou
dlaň a uvidíš má záda..." Co to směl
Mojžíš uvidět? Boží záda jsou Boží
stopy. Cesta, kterou ho Bůh vedl a
provedl. Okolnosti, které prožil. 
Slávu Boží vidíme vždy až „po-
tom". Až ji přežijeme. Zažijeme. Vy-
zkoušíme. Ona je dnes i zítra s
námi – v Kristu, jeho slovu, v círk-
vi, ve světě, ve stvoření... Ale my ji
spatříme „až potom", až později.
Možná zítra... Bůh jde prostě stále
napřed. 

Pavel Světlík, 
kazatel CB, 

Česká Skalice
jazyková úprava:

Světlana Vránová
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2. neděle po Zjevení Páně

Při čtení Božího slova se Marie obje-
vuje poprvé při scéně, kdy je Gabriel
poslán do galilejského Nazareta k
panně zasnoubené Josefovi. K tomu
je psáno: Když byla Alžběta v šestém
měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha
do galilejského města, které se jmenuje
Nazaret, k panně zasnoubené muži jmé-
nem Josef, z rodu Davidova; jméno té
panny bylo Maria. Přistoupil k ní a řekl:
„Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s
tebou." Ona se nad těmi slovy velmi
zarazila a uvažovala, co ten pozdrav
znamená. Anděl jí řekl: „Neboj se, Ma-
ria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. Hle,
počneš a porodíš syna a dáš mu jméno
Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván
synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá
trůn jeho otce Davida. Na věky bude
kralovat nad rodem Jákobovým a jeho
království nebude konce." Maria řekla
andělovi: „Jak se to může stát, vždyť ne-
žiji s mužem?" Anděl jí odpověděl: „Se-
stoupí na tebe Duch svatý a moc
Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bu-
de svaté a bude nazváno Syn Boží. Hle,
i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém
stáří syna a již je v šestém měsíci, ač se o
ní říkalo, že je neplodná. Neboť ‚u Boha
není nic nemožného‘." Maria řekla: „Hle,
jsem služebnice Páně; staň se mi podle
tvého slova." Anděl pak od ní odešel."
Boží evangelium ukazuje příchod
Božího posla k prosté dívce, snou-
bence obyčejného muže. Vidím
moudrost a milost Boží v poslání
anděla k prostému člověku své doby
s nádherným poselstvím. Událost
prorokovaná v příbězích a slovech
Starého zákona se začíná realizovat
v chalupě obyčejných Hebrejů v za-
padlém místě. Bůh všemohoucí,
Stvořitel vesmíru, sem posílá anděla,

aby v životě obyčejné dívky naplnil
svůj dávný slib: 1. Mojžíšova 3,15:
„Mezi tebe a ženu položím nepřátelství,
i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdr-
tí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu." 
A pochopitelně stovky dalších slibů
daných jeho lidu. Bůh vyvolil Marii
z Nazareta k velikému úkolu poro-
dit a vychovat vtěleného Syna Bo-
žího. Svěřil tento úkol člověku, ob-

dařil ji milostí. Tedy spolupráce! Ma-
rie se označuje za služebnici a
pokorně říká: staň se mi podle tvého
slova. Je to ideální vzor pro každou
dobu i pro dnešek, pro křesťany. Ne-
chce se vždycky poslouchat Božích
příkazů, jdu někdy svou cestou a
pak na to doplácím. Marie je vzo-
rem poslušnosti. 

Marie z Nazareta 
očima evangelického křesťana

Dvě postavy z různých historických
období byly „ekonomicky" sloučeny
v postavu jedinou v knížce Cestovní
pas, české to verzi novely Herty
Müllerové. Výraz „ministrant" (ně-
mecky „der Messdiener") byl totiž
všude nahrazen slovem „kostelník". 
Místy tudíž vznikly obrazy odlišné
od líčení autorčiných. Při pohřeb-
ním obřadu např. nelogicky asistuje
katolickému faráři kostelník (s. 50n).
Kostelník („der Kirchendiener") fi-
guruje v originále jen v předválečné
reminiscenci (s. 37n originálu). V
české verzi však „straší" dál, zato
nešťastný ministrant zmizel jako po-
pravený Vlado Clementis v doda-
tečně retušovaných fotografiích
ČTK .
Církevní reálie přišly v české verzi
zkrátka, neboť nakladatelství ušetři-
lo na odborné korektuře. V tradiční
předvánoční anketě Lidových novin
označil nicméně Václav Klaus kníž-
ku Cestovní pas z nakladatelství

Mladá fronta za nejzajímavější kni-
hu roku 2010... 
Četl Cestovní pas Mirek Topolánek?
Možná by mohl na překladatelské
úlety související s podceněním cír-
kevních reálií poukázat a dodatečně
se tak očistit od nařčení z nábo-
ženského a historického analfabetis-
mu …

František Schilla
Odkazy:
Müllerová, H.: Cestovní pas. Z ně-
meckého originálu Der Mensch ist
ein grosser Fasan auf der Welt vyda-
ného nakladatelstvím Hanser roku
2009 přeložila a doslovem opatřila
Radka Denemarková. Redakce a ko-
rektury Milena Tučná. Odpovědný
redaktor Tomáš Dimter. Mladá fron-
ta Praha 2010 
Müller, H.: Der Mensch ist ein gros-
ser Fasan auf der Welt. 2. vydání.
Fischer Verlag Frankfurt 2009 s las-
kavým svolením nakladatelství
Hanser
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Barokní Rakovnickou hru vánoční oblékli o letošních Vánocích do moder-
ního kabátu ochotníci z Dýšiny, Chrástu, Města Touškova a Plzně.
Ve švech praskal na Štěpána kostel v Dýšině při premiéře vánoční hry, kte-
rou pod vedením Marcely Žandové Švejdové secvičili mladí i starší přede-
vším z místní katolické farnosti a sousedního chrásteckého evangelického
sboru. V Chrástu pak v rovněž plném sále Lidového domu proběhla reprí-
za o týden později 2. ledna 2011.

Jádro děje spočívá ve sporu chudých pastýřů a bohatých králů o to, komu z
nich že to narozené Jezulátko vlastně patří. "Poselstvím hry je zvěst, že se
Ježíš narodil pro všechny. Stejně aktuální je ale i lidské pokušení činit si
nárok na Boha, pravdu nebo druhého člověka," říká režisérka představení
Marcela Žandová Švejdová.
Při obou představeních proběhla také sbírka, při níž se vybralo několik tisíc
korun - v Dýšině na opravu kostela, v Chrástu na projekt "Živá fara", jehož
cílem je v prostorech sborové budovy vytvořit centrum setkávání.
Rakovnická hra vánoční pochází ze 17. století a je připisována jezuitovi Janu
Libertinovi. V adaptaci nadšenců z Dýšiny, Chrástu, Města Touškova a
Plzně ovšem barokní čeština zazněla chvílemi v rapovém podání nebo vari-
acích na nejznámější českou koledu "Narodil se Kristus Pán".
Poslední představení vánoční hry mohli diváci zhlédnout v neděli 9. ledna
v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici v Plzni. Už teď ale
začíná soubor chystat na Velikonoce pašijové hry, které je loni poprvé sved-
ly ke společné práci.

Karel Šimr, 
farář Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Chrástu

Na Plzeňsku sehráli 
spor pastýřů s králi

(Co uniklo Václavu Klausovi)



2 ET-KJ

NAD BIBLÍ

Epištoly, čili apoštolské listy, zaují-
mají téměř polovinu Nového záko-
na. Většinu z nich napsal apoštol Pa-
vel, který byl povolán za apoštola
Páně až při svém "obrácení" (Sk 9; 1
K 15,8-9). Pak následují epištoly pod
jmény Petra, Jakuba a Jana. Až na
konci pořadí je krátká epištola  (pou-
hých 25 veršů) pod jménem Judy,
která zůstává až dodnes i na konci
pořadí studijního a čtenářského zá-
jmu. Totožnost jejího autora bychom
těžko určovali mezi několika Judy v
Novém zákoně, kdyby ji sám nena-
značil v úvodu epištoly. Tam se před-
stavuje nejen po pavlovském způso-
bu, jako služebník Ježíše Krista, ale i s
adresným doplňkem: bratr pak Jaku-
bův. Je to zde naprosto ojedinělý pří-
pad, kdy se autor listu odvolává na
jméno svého bratra. Adresáti epišto-
ly však mohli vyrozumět, že onen
bratr je přední člen jeruzalémského
sboru: Jakub, označovaný jako Spra-
vedlivý, ale známý též jako bratr Páně
(Ga 1,19). Byl to, podle podání evan-
gelistů Marka a Matouše, první ze
čtyř známých Ježíšových nevlastních
bratří, synů Josefových z prvního
manželství (Mk 6,3; Mt 13,55). Mezi
nimi je jmenován i Juda, v Markově
pořadí jako třetí, v Matoušově jako
čtvrtý.

Je tedy otázkou, proč se Juda sám
neodvolal v úvodu epištoly na své
příbuzenství s Ježíšem, ale pouze na
svého bratra. Bylo to snad ze zvlášt-
ní skromnosti, či pokory? Nebo pro-
to, že ještě nebyl v církvi dosti znám,
protože původně nepatřil ani do šir-
šího okruhu Ježíšových učedníků?
(Anebyl dokonce mezi oněmi příbuz-
nými, kteří se chtěli zmocnit Ježíše, v
domnění, že se pomátl - Mk 3,21?) Poz-
ději však už mohl být mezi oněmi
Ježíšovými bratry, kteří se připojili k
učedníkům a ženám po Ježíšově vzkří-
šení (Sk 1,14; 1 K 15,6). To jsou ov-
šem jen spekulativní dohady. Zato
Judův starší bratr Jakub už asi nále-
žel mnohem dřív do Ježíšova širšího
učednického okruhu; apoštolskou
autoritu získal jako ten, jemuž se uká-
zal vzkříšený Pán jako prvnímu hned po
dvanácti (1 K 15,7). Kniha Skutky apo-
štolů pak svědčí o tom, že se tento
Jakub stal jedním z předáků jeruza-
lémského sboru (Sk 12,17; 15,13;
21,18). Byl později označen samým
Pavlem jako první mezi tehdy již
uznávanými sloupy církve (Ga 2,9).
Jeho významnou pozici v první círk-
vi jistě utvrdila i vlastní epištola, kte-
rou rozeslal do širší diaspory (Jk
1,1).A jeho zvláštní úctu posléze zpe-
četila mučednická smrt. (Podle bib-

lického slovníku A. Novotného byl r.
62 na podnět velekněze Anana svr-
žen s chrámové věže a ukamenován.)
O tom, že se i tito oba bratři Páně
podíleli na misijní činnosti první
církve, svědčí sám její zakladatel
apoštol Pavel v 1 K 9,5. Ajestliže tedy
Juda mohl předpokládat znalost
epištoly svého bratra v misijních sbo-
rech, mohl uvést i autorství svého
listu odkazem na jeho jméno. Úvod
epištoly naznačuje, že mu víc záleže-
lo na tom, že se může představit jako
služebník JežíšeKrista, (v hebrejštině
znamená jméno Juda vyznavače
Božího!), i když sám nebyl jeho apoš-
tolem od samého počátku. Původně
chtěl také psát o společném spasení, ale
když se dozvěděl, že se do některých
sborů vloudili falešní učitelé, narušující
jejich duchovní i mravní čistotu, roz-
hodl se vyzvat své adresáty, aby zá-
pasili o ohroženou víru (v. 3-4). Jeho kri-
tika gnosticky namyšlených bludařů
se dnes může už jevit jen jako pozo-
ruhodný dobový dokument. Neměli
bychom však přehlédnout, že se Ju-
da stal touto  krátkou epištolou prv-
ním křesťanským apologetem - ob-
ráncem víry a apoštolského učení
proti rozkladnému vlivu pomýle-
ných heretiků.

Jiří J. Otter

EU VYDALA DIÁŘ NA ROK 2011 BEZ KŘESŤANSKÝCH SVÁTKŮ
Evropská komise vyprodukovala tři miliony diářů Evropské unie pro
studenty střední školy. Obsahují židovské, hinduistické, sikhské, mus-
limské a dokonce čínské svátky. Zaznamenány jsou v něm také výroční
dny spojené s EU. O křesťanských Vánocích v něm ale není ani zmínka.
Jak informuje Daily Telegraph, přes 330 tisíc diářů, obsahujících také 51
stránek s informacemi o Evropské unii na lesklém papíře, rozdaných v
britských školách jako dárek Evropské komise, vyvolalo mezi tamními
křesťany značný údiv. Stránka 25. prosince je prázdná, jen v záhlaví má
citát „Opravdový přítel je ten, kdo s tebou sdílí starosti i radosti". A přes-
to, že křesťanství je v Evropě převládajícím náboženstvím, v diáři Ev-
ropské komise chybí i ostatní křesťanské svátky.
Podle mluvčího komise došlo k chybě a v rámci politické korektnosti v
příštích vydáních budou zmínky o náboženských svátcích chybět
úplně, aby se předešlo jakémukoliv nedorozumění.

RaVat

USA: ARIZONSKÝ BISKUP ODŇAL NEMOCNICI
PRÁVO NAZÝVAT SE KATOLICKÁ
Thomas Olmsted, biskup arizonské diecéze Phoenix, oznámil 21. pro-
since na tiskové konferenci, že St. Joseph’s Hospital už není katolickou
nemocnicí, neboť nevyhověla požadavkům biskupa včetně odmítnutí
přímého zabití nenarozeného dítěte ženy, která trpěla pulmonální
hypertenzí. Biskup byl za svůj postoj již napaden ze strany American
Civil Liberties Union (Americké unie občanských práv).
Biskup Olmsted ve svém prohlášení mimo jiné uvádí: "S nástupem do
katolických nemocnic by si věřící měli být jisti tím, že v nich mohou
obdržet kvalitní zdravotní péči podle učení církve. Autentická katolická
péče v institucích Catholic Healthcare West (CHW) v diecézi Phoenix
byla předmětem diskusí mezi CHW a mnou od doby našeho prvního
setkání téměř před sedmi roky. Na prvním setkání jsem zjistil, že CHW
se již nepodřizuje etickému učení církve, které je jasně vyloženo v
Etických a náboženských direktivách Konference katolických biskupů
Spojených států. Řekl jsem vedoucím CHW, že kooperace se zlem musí
být napravena, protože zdravotní zařízení, které si přeje být nazýváno
katolické, musí přilnout k učení církve. Po celých sedm let jsem trval na
tom, že skandální situace má být změněna, ale CHW se rozhodla tomu
nevyhovět.
Počátkem tohoto roku upoutal mou pozornost potrat provedený v St.
Joseph’s Hospital ve Phoenixu. Je mou povinností deklarovat, že oso-
bou zodpovědnou za toto připuštění potratu v nemocnici je sestra
Margaret McBride, R.S.M, která upadla do exkomunikace pro svůj sou-
hlas s usmrcením dítěte. Nadto jsem se pak dozvěděl, že během mého
sedmiletého působení jako biskupa v Arizoně docházelo k mnoha dal-
ším porušením Etických a náboženských direktiv v institucích CHW.
Jedná se o:
* poradenství ohledně antikoncepce, medikace a s tím spojená lékařská
a laboratorní vyšetření, včetně orálně a injekčně podávaných antikon-
cepčních přípravků, nitroděložních tělísek, pesarů, kondomů;
* dobrovolná sterilizace (mužů a žen);
* potraty odůvodňované mentálním nebo fyzickým zdravím matky,
nebo v případech těhotenství, která jsou důsledkem znásilnění či inces-
tu.
Věřící katolíci mají svobodu využít péči v St. Joseph’s Hospital, ale já
nemohu garantovat, že poskytovaná péče bude plně v souladu s učením
církve. Navíc, aby bylo zabráněno dojmu, že jde o katolickou nemocni-
ci, jsou podniknuta další opatření, jako je zákaz sloužení mše v nemoc-
nici a zákaz uchovávání Nejsvětější svátosti v nemocniční kapli."

Res Claritatis

Z církví doma i ve světě
Ač nebyl apoštol, napsal epištolu!

Přichází skok v čase: Každý rok chodí-
vali jeho rodiče o velikonočních svátcích
do Jeruzaléma. Také když mu bylo dva-
náct let, šli tam, jak bylo o svátcích oby-
čejem. A když v těch dnech všechno
vykonali a vraceli se domů, zůstal chla-
pec Ježíš v Jeruzalémě, aniž to jeho rodi-
če věděli. Protože se domnívali, že je
někde s ostatními poutníky, ušli den
cesty a pak jej hledali mezi svými pří-
buznými a známými. Když ho nenalezli,
vrátili se a hledali ho v Jeruzalémě. Po
třech dnech jej nalezli v chrámě, jak sedí
mezi učiteli, naslouchá a dává jim otáz-
ky. Všichni, kteří ho slyšeli, divili se ro-
zumnosti jeho odpovědí. Když ho rodiče
spatřili, užasli a jeho matka mu řekla:
„Synu, co jsi nám to udělal? Hle, tvůj
otec a já jsme tě s úzkostí hledali." On
jim řekl: „Jak to, že jste mě hledali? Což
jste nevěděli, že musím být tam, kde jde
o věc mého Otce?" Ale oni jeho slovu
neporozuměli. Pak se s nimi vrátil do
Nazareta a poslouchal je. Jeho matka
uchovávala to vše ve svém srdci.
Věrní Hospodinovi svědkové při-
cházejí na paschální svátky do Jeru-
zaléma i se svým synem. Nevím,
jaký byl Pán Ježíš jako dítě, co dělal,
nedělal a jestli, jak je napsáno v po-
hádkovém apokryfním evangeliu,
křísil uhynulého vrabce; podstatné
věci nám zjevuje Boží slovo. Zde
dospívající Kristus zůstává v chrámě
mezi učiteli a de facto tak začíná
svou pozemskou misi. Seděl v kru-
hu učitelů, naslouchal a dával jim
otázky. Nepoložil jsem si nikdy otáz-
ku, jak vnímal Pán Ježíš jako dítě
sám sebe, co chápal nebo kdy všech-
no pochopil, případně od kterého
věku už o sobě věděl vše. Není to
důležité, Boží slovo k tomu mlčí.
Ukazuje jeho přístup ve věku 12 let.
Marie je zde prezentována se staros-
tí o synka. Otázka: Co jsi nám to
udělal? značí lidskou nechápavost,
ale lidský přístup a obyčejnou sta-
rost. Ztratit v davu dvanáctileté dítě
a celý den hledat není nepochybně
nic příjemného. Ale hledali ho. Když

ho našli, užasli. Vnímám to jako
vzor pro následování: Hledat a když
naleznu – užasnu. - Pak se projevuje
Mariino lidství, když zahrne malého
Ježíše obviňujícími otázkami, které
však Kristus moudře umlčí větou, že
musí být tam, kde jde o věci jeho
Otce. Pána Ježíše Krista tedy nalez-
neme především tam, kde jde o věc
jeho Otce. To je poučení pro Marii i
pro mne.
Mariino nechápavé lidství se obje-
vuje i v další scéně: Třetího dne byla
svatba v Káně Galilejské. Byla tam
Ježíšova matka; na svatbu byl pozván
také Ježíš a jeho učedníci. Když se nedo-
stávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka:
„Už nemají víno." Ježíš jí řekl: „Co to
ode mne žádáš! Ještě nepřišla má hodi-
na." Matka řekla služebníkům: „Udě-
lejte, cokoli vám nařídí." 
Mariina žádost jakoby napovídá, že
Marie ví o Kristově schopnosti napl-
nit (obrazně řečeno) situaci, kde se
něčeho nedostává. Je možné, že
Kristus činil zázraky, které Písmo
nezachycuje a Marie to věděla. Proč
by to jinak Ježíši říkala? Ale opět to
není podstatné. Pán Ježíš napomíná
Marii s odkazem, že ještě nepřišel
jeho čas. Nicméně nakonec se o do-
statek vína postará a správce hostiny
je pochválen. Předchází tomu nád-
herné slovo Mariino služebníkům:
učiňte, cokoli vám nařídí. To není
slovo jen pro ně, ale i pro mne. Slovo
od Marie: učiň, cokoliv ti nařídí Pán
Ježíš. Výsledek je dobrý. Marie říká:
Poslouchejte Pána Ježíše a čiňte
cokoliv vám nařizuje. Poslouchám? 
Význam poslušnosti Kristových
slov podtrhuje příběh: Přišla za ním
jeho matka a bratři, ale nemohli se k
němu dostat pro zástup. Lidé mu ozná-
mili: „Tvoje matka a bratři stojí venku a
chtějí se s tebou setkat." On jim odpově-
děl: „Má matka a moji bratři jsou ti, kdo
slyší Boží slovo a podle něho jednají."
Ne tedy soustředění na rodinné
vazby a příbuzenský vliv, ale opako-
vaný důraz na poslušnost Božího
slova a jím podmíněného či inspiro-

vaného jednání. Příbuzenským
vztahům k Marii nadřazuje Pán
Ježíš aktivní poslušnost a činění
Božího slova. Co činím já? 
Chýlíme se ke konci: U Ježíšova kříže
stály jeho matka a sestra jeho matky,
Marie Kleofášova a Marie Magdalská.
Matka Ježíšova stojí u konce cesty
svého syna, Syna Božího. Dar zvě-
stovaný andělem dokonává na gol-
gotském kříži. Nevím, co si myslela,
Boží slovo to neříká. Není to důleži-
té. Její duši zde opět pronikl meč.
Poprvé to jistě bylo ve chvíli, kdy se
jí dvanáctiletý ztratil, poté, když
nadřadil rozhovoru s příbuznými a
příbuzenské vazbě naslouchání a
činění Božího slova. Toto je zdánlivý
konec příběhu. Marie stojí pod kří-
žem; kde stojím já? 
Nový začátek: 
Když přišli do města, vystoupili do horní
místnosti domu, kde pobývali. Byli to
Petr, Jan, Jakub, Ondřej, Filip a Tomáš,
Bartoloměj a Matouš, Jakub Alfeův,
Šimon Zélóta a Juda Jakubův. Ti všichni
se svorně a vytrvale modlili spolu se
ženami, s Marií, matkou Ježíšovou, a s
jeho bratry.
Příběh Marie z Nazareta zachycený
v Božím slově končí v modlitbě v
horní místnosti spolu s učedníky a
dalšími ženami. Společenství Marie
s učedníky je další vzor následování.
Možná i pro samochodce víry.
Společně ve vytrvalé modlitbě k
Bohu. Marie je zde zobrazena jako
součást společenství, nikoliv jako
adresátka jeho úcty. Tím končí
inspirativní životní příběh dívky
Marie. Vytrvale se modlí ve spole-
čenství s učedníky. A já?
Marie z Nazareta je vzorem pokory,
poslušnosti, odráží lidské chyby a
nepochopení, následuje Syna až ke
kříži a po jeho vzkříšení se vytrvale
modlí spolu s učedníky. Je jako ty a
já. Dokonce snad v mnohém lepší, a
to díky milosti Boží. Kéž je mi vzo-
rem následování…

Jan Garwin

Marie z Nazareta očima evangelického křesťana
Dokončení ze str. 1

AD: NA MÍSTĚ BY BYLA KAJÍCNOST (JAROSLAV KRAUS, ET-KJ 35)

Autor píše: „Papež Benedikt XVI. při své nedávné návštěvě ve Španělsku
hovořil o úpadku víry a náboženskosti v dnešní společnosti a zmínil přitom
zvláště národ francouzský a český.“ Rád bych věděl, zda opravdu četl nebo
slyšel papežova slova (přímou citaci), nebo reaguje na vlnu, po níž se při-
hnala jak přes průklepák kopírovaná novinářská kachna. Celou tuto kauzu
výborně shrnul v 46. čísle Reflexu Jan Jandourek: Benedikt XVI. se pustil do
kritiky Čechů za to, že jsou takoví ateisté. Mnoho vlastenců hned vytáhlo
zpod postele zpuchřelé husitské prapory. Jenže co papež řekl? Mluvil o tom,
že na Západě dochází ke střetům mezi náboženstvím a sekularismem.
Doslova: Novost myšlení, těžkost přemýšlet v kategoriích Písma a teologie
jsou všeobecné. Soustředěny jsou však přirozeně v západním světě s jeho
světskostí a laickostí. Víra musí neustále usilovat o obnovu, aby byla vírou
dneška a odpovídala na výzvy laickosti. Tedy, přeloženo z papežského jazy-
ka do normálního, jde asi o to, že lidé na Západě už moc nerozumějí tomu,
o čem církev mluví, a je potřeba s tím něco udělat. A pak přichází ta pasáž o
nás: „Každá z velkých západních zemí prožívá tento problém různě: Měl
jsem například možnost navštívit Francii, Českou republiku, Velkou
Británii, kde všude se vyskytuje tento problém způsobem specifickým pro
daný národ a jeho dějiny. A platí to ve značné míře také pro Španělsko.“ Je
lichotivé, že nás papež zařadil mezi velké západní země, to se nám už dlou-
ho nestalo. Ale hlavně se tu říká, že zesvětštění vypadá v každé zemi trochu
jinak. A to je všechno, na jiné kárání Čechů nedošlo. 

Miloš F. Pechar

Názory čtenářů



Severní Čechy, ležící při hranici s
evangelickým, luterským Saskem,
byly v pobělohorském období, v
dobách násilné protireformace,
místem střetu. Utkávalo se zde
protireformační působení s vlivy
evangelického živlu ze Saska i ze
Slezska. O tom jsme psali v článku
"Evangelické Novoborsko" v loň-
ském ročníku n.l. Pod vlivem bru-
tálního tlaku protireformace však
bylo zdejší území také místem
početné emigrace. Zdejší evange-
líci odcházeli do sousedního Sas-
ka, kde se trvale usazovali. Hro-
madné vystěhovalectví tak výraz-
ně ovlivnilo saskou kulturu a hos-
podářství, ale také urbanistický
vývoj, vznikem nových sídelních
celků. 
Pozoruhodné doklady o tomto
málo známém procesu přineslo již
v polovině 19. století dílo Ch. A.
Peschka "Čeští exulanti v Sasku"
(Lipsko 1857). Spis je odpovědí na
soutěžní otázku Společnosti kní-
žete Jablonowského - Zkoumání
průběhu vystěhovalectví z Čech
do Saska v 17. století a jeho dů-
sledků pro saskou kulturu, zada-
nou v roce 1854. Práce byla ve své
době vysoce hodnocena a jistě
právem. V předmluvě původního
vydání se uvádí, že jde o "historic-
ký materiál, který byl v tomto spi-
se se vzácnou a nadmíru svědomi-
tou pílí shromážděn". Dnes oce-
ňujeme, že v knize jsou využity
prameny, z nichž mnohé již neexi-
stují, nebo je nemáme k dispozici.
Tím se kniha stala svým způso-
bem pramenným zdrojem. Právě
proto také došlo k jejímu novému
vydání před deseti lety (2001).
Původní německý text přeložila
do češtiny Věra Kavanová a publi-
kaci vydal Kruh přátel muzea
Varnsdorf. Takže opožděné díky
za tento ediční počin!
Kdo byl autorem díla? ThDr.
Christian Adolf Pescheck, arcidiá-
kon v Žitavě. Žil v letech 1787-
1859, jako příslušník 4. generace
exulantského rodu. Jeho zaklada-
telem byl muzikant Kryštof Pešek,
který přišel do Žitavy od Hradce
Králové. Ch. A. Pescheck získal
doktorát filozofie na univerzitě ve
Wittenbergu a doktorát teologie v
Drážďanech. Po krátkém pedago-

gickém působení přešel do du-
chovní služby jako farář v Ojbíně
(Ojvíně). Od roku 1827 byl kazate-
lem v Žitavě, posléze tamtéž dia-
konem a od roku 1854 arcidiáko-
nem. Jeho badatelská a literární
činnost byla neobyčejně bohatá.
Vydal více než 500 knih, studií a
článků, jak teologických, tak his-
torických. Uveďme z nich alespoň:
Duševní hodnota člověka, Petr
Žitavský-opat na Zbraslavi, Pří-
ručka k dějinám Žitavy, Dějiny
slovesného umění v Lužici, Struč-
ná kronika Ojbína, O nábožen-
ských poměrech v Lužici před re-
formací a mnoho dalších. Ač psal
německy, vždy se hlásil ke svému
českému původu a oceňoval krá-
su českého jazyka. Jeho přičině-
ním bylo založeno Historické
muzeum v Žitavě (1854). O váž-
nosti, které se těšil, svědčí skuteč-
nost, že v roce 1861 byla v monu-
mentálních zříceninách ojbinské-
ho kláštera odhalena jeho busta,
dnes umístěná na úpatí Ojbinu.
Pokud jde o odpověď na otázku,
odkud přistěhovalci z Čech při-
cházeli, pak je třeba si uvědomit,
že šlo o obyvatelstvo dvou zem-
ských národností. Připomeňme,
že severní Čechy byly v 17.století
již silně poněmčené. Takže do Sas-
ka se stěhovali čeští Němci z
Litoměřicka, Boleslavska, Žatecka
a Loketska. Z Prahy přicházeli jak
Češi, tak Němci. Příliv čistě české-
ho etnika tvořili exulanti z okolí
Hradce Králové.
Noví přistěhovalci pocházeli z
různých sociálních vrstev, zejmé-
na z řad zemědělců. Právě země-
dělci výrazně přispěli ke kultivaci
saské krajiny svými po generace
prověřenými zkušenostmi z pěs-
tování obilí, ovoce i zeleniny, jak si
je přinesli ze svého domova.
Např. vinaři od Mělníka a Lito-
měřic úspěšne zavedli pěstování
vinné révy v okolí Drážďan. U Ži-
tavy zase exulanti z Litoměřicka
zakládali chmelnice a v pěstování
zeleniny se zde výrazně uplatnili
přistěhovalci z Královéhradecka.
V Sasku byli zvláště vítáni zkuše-
ní horníci z českých horních měst
(Jáchymov, Boží Dar). Z dalších
oborů se v novém domově uplat-
nila zvláště textilní řemesla (tkal-

ci,soukeníci,pláteníci,barvíři). Tak
se např. v roce 1651 objevilo v
Žitavě na 50 libereckých soukenic-
kých rodin , které se zapsaly jako
"padesát chudých osob vyhna-
ných kvůli náboženství se ženami
a dětmi". V Sasku se také uplatnili
výrobci hudebních nástrojů. Právě
hudební nástroje byly oblíbeným
obchodním artiklem, stejně jako
české knihy v Sasku vydávané.
Vydavatelská činnost a s ní spoje-
ná kolportáž evangelických knih
do Čech byla pro Čechy důležitá v
náboženském ohledu, pro Sasko
pak znamenala nemalý přínos pro
výrobní oblast. 
Česká emigrace ovšem znamena-
la přínos i pro duchovní kulturu
Saska. Svůj domov zde našel
velký počet kněží, spisovatelů a
učenců. Ch.A.Pescheck jim věno-
val celou rozsáhlou kapitolu. Za
všechny jmenujme aspoň Jiřího
Dicasta, který působil v předbě-
lohorském období jako administ-
rátor konzistoře utrakvistické
církve v Praze a jako farář Týn-
ského chrámu.Ten vlastní rukou
korunoval na českého krále
Fridricha Falckého (Zimního krá
le). Podařilo se mu uprchnout do
Žitavy, kde roku 1630 zemřel a
byl pohřben. Dicastus, stejně ja-
ko další kněží a učenci, přivezl
řadu významných knih a doku-
mentů, které obohatily saské kni-
hovny o literaturu z Čech.
Příliv nových obyvatel znamenal i
vznik nových sídelních celků. Tak
vznikala v Sasku, nedaleko hranic
s Čechami, nová předměstí, měs-
tečka a vesnice. V Drážďanech
exulanti založili předměstí , stejně
jako na okraji Žitavy. V saském
Krušnohoří vzniklo exulantské
městečko Johanngeorgenstadt. Čes-
kému přistěhovalectví vděčí za
svůj vznik řada nových vesnic
(Altgersdorf, Alt- a Neugeorgen-
feld a další). V mnohých v nich
byly postaveny evangelické ko-
stely.
Evangeličtí exulanti z Čech, kteří
se v dalších generacích sžili se sas-
kým prostředím, se tak výrazně
zapsali do zdejší krajiny a zname-
nali i přínos pro zdejší hospodář-
ský a duchovní život.

Michal Flegl
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Píseň – Kdo hledí k Bohu (Qui regarde vers Dieu) hudba

Žalm 27,1-5:
Hospodin je světlo mé a moje spása,

koho bych se bál?
Hospodin je záštita mého života,

z koho bych měl strach?
Když se na mne vrhli zlovolníci,

aby pozřeli mé tělo,
protivníci, moji nepřátelé,

sami klopýtli a padli.
Kdyby se proti mně položilo vojsko,

mé srdce nepocítí bázeň,
kdyby proti mně i bitva vzplála,

pořád budu doufat.
O jedno jsem prosil Hospodina

a jen o to budu usilovat:
abych v domě Hospodinově směl bydlet

po všechny dny, co živ budu,
abych patřil na Hospodinovu vlídnost

a zpytoval jeho vůli v chrámu.
On mne v neblahý den

schová ve svém stánku,
ukryje mne v skrýši svého stanu,

na skálu mne pozvedne.

Čtení: 1 J 3,16-20; Mt 11,25-30

Píseň

Ticho

Prosby:
Bože, náš Otče,naplňuj náš život svým milosrdenstvím a dej, abychom
uměli velkoryse odpouštět.

Prosíme tě za ty, kdo nemohou uvěřit, a za všechny, kdo zasvětili své
životy službě druhým.

Prosíme tě, Bože, za celou církev. Rozjasni nad ní svou tvář.

Kriste, světlo z nebe, přijď a navštiv všechny, kdo jsou v temnotách.
Ukaž jim cestu své lásky.
Buď oporou těm, na něž doléhají těžkosti a sklíčenost. Dej, ať v tobě
najdou pramen důvěry a života.

Otče náš

Modlitba:
Ježíši, náš pokoji, i když naše ústa mlčí, naše srdce k tobě hovoří a
naslouchá ti. A ty každému z nás říkáš: Odevzdej se docela prostě živo-
tu Ducha svatého, tvá malá víra ti k tomu stačí.
Požehnej nás, Pane Ježíši Kriste, tvá láska ke každému z nás nikdy
nepomine.

Zpěv

(© Ateliers at Presses de Taizé
notový záznam: Rosa, hudební vydavatelství
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Ozdoby jsou rozvěšené, koledy hrají
a Santa Claus se potápí se šnorchlem
v Japonsku, rozváží dárky na motor-
ce po Soulu a vyhodili ho z peking-
ského náměstí Tchien-an-men. Křes-
ťanství nemusí být v Asii dominant-
ním náboženstvím, ale do většiny je-
jích částí si vánoční veselí cestu na-
šlo, byť nejčastěji v podobě jídla a
nakupování, napsala agentura AFP.
Aktivisty, kteří bojují za záchranu
vánočního Ježíška, v Asii jen tak ne-
najdete, Santa Klaus vítězí na celé
čáře. Vánoce jsou zde v podobném
komerčním duchu jako v Evropě.  
Pokladny cinkají v obchodech budd-
histického Bangkoku i muslimského
Kuala Lumpuru, kde od stropů visí
blýskavé třepení a světelné řetězy. V
jednom z velkých nákupních středi-
sek v thajském hlavním městě se
před časem do vánočního festivalu
zapojilo více než sto dětí v kostý-
mech Santa Clause. V Japonsku si
Santa šplouchnul do tokijských ak-

várií, krmil vodní tvory a zaplaval si
s delfíny.
K duchu Vánoc v Tokiu přispívá v
jednom z akvárií i elektrický úhoř,
který vyrábí proud pro vánoční svě-
týlka. Návštěvníci mu mohou po-
moci šlapáním na panel v podlaze,
který vyrábí dodatečnou energii pro
modré žárovky na vánočním strom-
ku, vedle nějž stojí robot-Santa, zpí-
vá vánoční popěvky a vrtí se v robo-
tických bocích. "Lidé šlapou, strome-
ček bliká bíle a modře a Santa celou
dobu zpívá," řekla mluvčí akvária
Enoshima Asako Inoueová. "Je to
velmi radostné."
V Jižní Koreji rozváží dárky chudým
dětem 50 pošťáků oblečených v
kostýmech Santa Clause a v hlavním
městě Soulu i 22 metrů vysoká socha
"muže s kladivem" dostala červenou
čapku a papučky. Jižní Korea se také
rozhodla rozsvítit vánoční osvětlení
v blízkosti ostře střežené hranice se
Severní Koreou - poprvé od roku

2004 a navzdory napjaté situaci, kte-
rou přiostřil minulý měsíc dělostře-
lecký útok ze severu.
Ačkoli křesťané tvoří pouhá dvě
procenta z více než miliardy obyva-
tel Indie, Vánoce se tu staly oblíbe-
ným svátkem a obchody zažívají
žně prodejem takových dárků, jako
jsou santovské masky.
V Číně obchody, kanceláře i restau-
race září vánočními světly i stromky
za asistence robotických Santů. To-
hle období je životně důležitou částí
roku pro bezpočet výrobců hraček a
dalších produktů i pro vývozce
jejich zboží. Ovšem čínské úřady na
sváteční vlnu naskočit odmítly, když
několik desítek převážně cizinců
oblečených v kostýmech Santa Klau-
se přikráčelo na náměstí Tchien-an-
men, dějiště krvavě potlačených
prodemokratických protestů z roku
1989. Když Santové vytvořili sku-
pinku, aby se mohli vyfotit, zakroči-
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Advent v životě jednotlivce může
dostat podobu vústění do skuteč-
nosti, kterou známe jen z nápovědí
Božího slova. Pokud by mohl,
pověděl by nám o ní víc farář
Severin Tůn. Ale protože právě
taková podmínka je nesplnitelná,
jsme odkázáni jen na jeho curricu-
lum vitae. Narodil se 23. 2. 1914 v
Leštině u Zábřeha jako selský syn.
V souvislosti s první světovou vál-
kou ztratila rodina otce a Severin
spolu s mladším bratrem vyrůstal v
péči zbožné matky. V dětství býval
často nemocen. Už za středoškol-
ského studia byl přitahován k radi-
otechnice. Příležitost blíže se s ní
seznámit dostal jako mladý muž
povolávacím rozkazem k letectvu
ČSR v předvečer světového kon-
fliktu, který vyvolalo Hitlerovo
Německo. Válka v Severinově živo-
taběhu rušila, ale také ovlivňovala
osobní představy a plány. V její
atmosféře se uchytila myšlenka stát
se kazatelem slova Božího; svůj
podíl na ní měl prvorepublikánský
apoštol severní Moravy Rudolf
Šedý. Ještě jednou – už po roce 1945
– se náš bratr nakrátko uchytil jako
radista na pražském letišti, ale pak
se vrátil a ve zkrácených termínech
dokončil evangelickou theologii. Po
studiu synodní radou dán k dispo-
zici senioru Miloši Šourkovi do
Šumperka a ten jej po roce vikářo-
vání poslal na Ostravici. Že netuší-
te, kde to je? Jen si rozložte mapu a
dostanete se do Beskyd na úpatí
Lysé hory. I samo úpatí je pěkně
obtížné. Zde byl koncem 19. století
postaven luterský kostelík a fara,
která se však v čase nástupu mladé-
ho theologa ukázala jako neobyva-
telná. Jeho prvním úkolem bylo
farní bydlení zrekonstruovat! A on
se do něj – už se svou paní Alicí a za
plného sborového provozu –
odvážně pustil a jej dokončil. Čle-

nové sboru jsou rozptýleni v pod-
horské krajině, dosažitelní pouze
zdravou pěší chůzí. Životní pro-
středí krásné, ale podnebí tvrdé.
Pokud si během krátkého léta neob-
staráte topení, nezatopíte si, neboť
po napadnutí prvního sněhu se do
té výšky žádné auto nedostane. A
uzavřené horalské nátury budete
muset trpělivě dobývat. A děti k
vyučování pracně vyhledávat, a
přidáte další kilometry toho nejjed-
noduššího cestování. – Vůbec by to
nebyl špatný nápad testovat v těch-
to podmínkách mladé zájemce o
práci v církvi (když už se v ČCE
nikdy neujalo rotační obsazování
kazatelských míst). Jeden rok v
těchto podmínkách by hodně uká-
zal.
Bratr farář Severin Tůn prožil na
Ostravici (počítáme-li dobře) dva-
cet devět let. V roce 1983 odešel na
odpočinek. I jako důchodce rád
kázal. Zemřel 8. prosince 2010 – při
svých nedožitých sedmadevadesá-
tinách – ve své rodné Leštině.
„Mějte v paměti ty, kteří vás vedli a
kázali vám slovo Boží" (Žd 13,7).
„A protož potěšujte jedni druhých"
(1 Te 4,18).

Advent 2010 jakoby vyšel vstříc i
jinému služebníku Slova. Je jím
bratr Jaroslav Batla. Narodil se 3. 1.
1920 v Přerově, kde vyrůstal pod
vlivem farářů Jaroslava Urbánka,
Václava Urbana a Vladimíra Pokor-
ného. Po maturitě však místo vyso-
koškolského studia byl navelen do
„říše" k potřebám německého vá-
lečného průmyslu. Přežil ten čas na
různých místech, posléze se jako
zázrakem zachránil útěkem z hoří-
cích Drážďan. To už je pád nacismu
na dohled a s ním otevřeny nové
možnosti pro naše mladé lidi.
Ačkoli se na obzoru začínají objevo-
vat mraky, stačí fakulta dát svým

frekventantům slušné vybavení pro
práci v terénu a sjednat jim případ-
ně pobyt v zahraničí. Náš bratr se
takto dostane na jeden rok do
Toronta, ale vrátí se do velmi změ-
něných poměrů. Nicméně stále
ještě pokračuje úsilí církví zakládat
ve vyklizeném pohraničí nové far-
nosti, pořizovat kartotéky z vnitro-
zemí přistěhovaného členstva a
obstarávat ve školách děti přihláše-
né k vyučování náboženství. Náš
bratr je vytěžován na Suchdolsku,
Odersku a Vítkovsku. Teprve v roce
1954 je povolán do Hranic na
Moravě. Silně rekatolizované pro-
středí nestačilo smazat četné stopy
po Jednotě českých bratří; typické
jsou stavby z jejich doby. Nelze pře-
hlédnout v Hranicích objekt „solni-
ce" – degradované za Josefa II. na
sklad soli, stejně jako největší bratr-
ský chrám na Moravě v blízkém
Lipníku nad Bečvou, užívaný dnes
katolíky. Tento základní prostor,
rozšiřovaný ještě o lázeňské hosty z
Teplic nad Bečvou, se stal bratru
Jaroslavovi životním údělem.
Pracoval na něm vytrvale nejen on
sám, ale také jeho manželka Milena,
varhanice a členka seniorátního
odboru hymnologického. Bratrova
vize (odevzdat svému nástupci svá-
tostný prostor chrámu a k tomu
blízko situovaný byt kazatele – br. J.
B. sám bydlel po celý svůj aktivní
čas v odlehlém sídlišti Hromůvka )
mu poskytovala výdrž i v časech
nepřízně. Nevzpomínám si, že
bych br. J. B. kdy zastihl zoufalého a
bez úsměvu. „Již přijímá odměnu
ten, kdo žne, a shromažďuje úrodu
k životu věčnému, aby se společně
radovali rozsévač i žnec. Přitom je
pravdivé rčení, že jeden rozsévá a
druhý žne.“ (J 4,36n) – Bratr farář
Jaroslav Batla zemřel 7. prosince ve
věku téměř 91 let.

Ludvík Klobása

Když kazatelé odcházejí
FS ČCE V DVAKAČOVICÍCH HLEDÁ

FARÁŘE ČI FARÁŘKU. Výhody jsou
v příjemném vesnickém prostře-
dí a ve skvostně opraveném kos-
tele. Je možno nastoupit buď na
poloviční úvazek, nebo i na
plný. Kontakty: 606 456 301-
kurátor Jaromír Vyskočil, a 464
609 016 - administrátor Ladislav
Havelka.  

SBOR ČCE V SUCHDOLE NAD

ODROU NABÍZÍ K PRONÁJMU zre-
konstruovaný byt 1+1 na faře
aktivnímu křesťanovi. Kontakt:
D. Říčan 556 736 855
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la policie a vyzvala je k odchodu.
List Global Times citoval jednoho ze
Santů, prý posilněného alkoholem,
který prohlásil: "Čína mi ukradla
Vánoce."
Sváteční atmosféra je zjevná v malaj-
sijském hlavním městě Kuala Lum-
puru, kde ve velkých nákupních
střediscích stojí ohromné vánoční
stromky svítící jasně barevnými
koulemi. U jídlo milujících Malaj-
sijců si našla oblibu taková tradiční
vánoční jídla, jako je pečený krocan
či jehněčí, a supermarkety i restaura-
ce slaví žně. "Připravuju občerstvení
pro velký večírek, jehož hosté pře-
vážně nejsou křesťané. Ale chtějí pe-
čeného krocana a smažené brambůr-
ky," řekl majitel restaurace v Kuala
Lumpuru Ivy Arigesamy. "Minulý
rok si u mě pečeného krocana objed-
návali i muslimové. Rádi ho jedí, ale
nevědí, jak ho připravit."
Vánoční veselí si užívají i restaurace
na Tchaj-wanu. "Na Štědrý den už
máme zamluvených téměř 90 pro-
cent míst," řekla Cindy Lo, mluvčí
hotelu Grand Formosa Regent Tai-
pei v hlavním městě Tchaj-peji.
Vánoční výzdoba si našla cestu i do
Vietnamu, kde před jedním z barů v
Ho Či Minově Městě stojí víc než
dvoumetroví sněhuláci. Na ulici Le
Loi v centru města jsou pouliční
lampy ozdobené velkými sněhový-

mi vločkami a děti stojí ve frontě,
aby si nechaly udělat fotku se San-
tou před nákupním střediskem
Saigon Centre. Čtyřiapadesátiletá
paní Lam Kim Anh přijela na motor-
ce se čtyřletou vnučkou, aby měla
její obrázek se Santou, který je roz-
hodně štíhlejší než obvykle a nemá
červený, ale temně modrý kostým.
"Nejsme katolíci, proto Vánoce ne-
slavíme, ale i tak jí dáme dárek," řek-
la Anh. "Líbí se mi to prostředí a tak."
V kambodžském turistickém stře-
disku Siem Reap na severozápadě
země stojí v jednom z hotelů ohrom-
ný vánoční stromek vytvořený vý-
hradně z místních rybářských mate-
riálů, jako jsou bambusové tyče a
ručně tkané sítě. "Obvykle dovážíme
na Vánoce jedličku, ale letos jsme si
říkali, že trochu uhneme od konven-
cí a vytvoříme stromek se silnějším
lokálním kontextem," řekl Robert
Hauck, manažer hotelu Raffles
Grand v Angkoru. Koledy tu znějí v
angličtině i khmerštině a Santa
Klaus na slavnostní rozsvěcení stro-
mečku nepřijel na saních, ale v míst-
ním vozítku tuk-tuk.
Naopak křesťané jsou i mezi Pales-
tinci v Gaze. Padesátiletý Nabíl Ta-
razí z pásma Gazy je odhodlán udě-
lat cokoli, aby se dostal na oslavy
Vánoc do Betléma na západním
břehu Jordánu. K průjezdu Izraelem
ale potřebuje izraelské povolení a to

není snadné dostat. Tarazí je úřední-
kem palestinské samosprávy. O
povolení k cestě požádal před třemi
týdny pro sebe i pro rodinu, a zatím
nic nedostal. V pásmu Gazy žije 1,8
milionu lidí, z nich asi 3000 jsou
křesťané. Izrael letos oznámil, že
umožní cestu do Betléma 300 obyva-
telům Gazy, ale jenom osobám star-
ším 35 let. "Betlém mi opravdu chybí
stejně jako tamní oslavy Vánoc.
Rituály i modlitby v tom svatém
městě jsou pro nás důležité. Může-
me Vánoce slavit i tady, ale není to
tak krásné jako v Betlémě," řekl
Tarazí. Pásmo Gazy je uzavřeno
čtyři roky blokádou, která má po-
škodit radikální Hamas. Tamní křes-
ťané například do roku 2006 nepo-
stavili na hlavním náměstí v Gaze
vánoční strom a nevyzdobili ani
ulice města. Teď jsou oslavy velmi
skromné. Hamas sice křesťanům
nebrání vyznávat svou víru, ale ne-
dovoluje nic, co je v rozporu s islá-
mem, tedy ani dovoz žádného vína
do pásma. "Všichni se těší na to, že
budou moci slavit v Betlémě, kde se
narodil Ježíš Kristus. Potřebovali
bychom jít do baziliky Narození
Páně. Komunita křesťanů tady v
pásmu nikdy nevychutná atmosféru
Vánoc v takové míře jako muslimo-
vé své svátky," řekl Kámil Ajjád z
rady řecké ortodoxní církve.

Podle www.christnet.cz
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III. ročník memoriálu J. A. Ko-
menského na běžkách (nebo i bez
nich) v Žacléři pořádá občanské
sdružení Exulant dne 5.února
2011. Délku trasy si volí každý
sám. U památníku na Růžovém
paloučku si připomeneme od-
chod českých protestantů do exilu
v únoru 1628. Sraz účastníků je v
10.00 hodin na náměstí v Žacléři
před muzeem. 
Srdečně zveme k účasti.

Pozvánka

SENIORÁT MORAVSKOSLEZSKÝ

Českobratrská církev evangelická

BRUNTÁL Ne 10.00
U potoka 383/34, adm. f. Vlastislav
Stejskal
ČESKÝ TĚŠÍN Ne (polské a c 8.00) české
9.00
nám. Dr. M. Luthera 1, f. Marcin Pilch, 
f. Štěpán Janča
FRÝDEK – MÍSTEK Ne 9.00
Husova 377, f. Pavel Křivohlavý
HODSLAVICE Ne 9.15
Hodslavice č. 96, f. Lubomír Červen-
ka, f. Mária Jenčová
HRABOVÁ Ne 8.30
Hrabová č. 110, Zábřeh 1, f. Jan Hudec
HRANICE Ne 8.30
Farní 43, f. Pavlína Lukášová
JAVORNÍK U JESENÍKU Ne 9.45
Lidická 162, adm. f. Daniela Havirová
JESENÍK Ne 9.15
Bezručova 7/41, f. Daniela Havirová
KRNOV Ne 9.45
Albrechtická 746/92, j Radovan Ro-
sický, adm. f. Jan Lukáš
NOVÝ JIČÍN Ne 9.00
Janáčkovy sady 184/1, f. Pavel Prejda
ODRY Ne 8.15
1. máje 63, adm. f. František Hruška
OLOMOUC Ne 9.00
Blahoslavova 916/1, f. Jana Rumlová, 
OPAVA Ne 9.00
Lidická 747/2, f. Jan Lukáš
ORLOVÁ Ne 9.00
Palackého 787, f. Štěpán Janča
OSTRAVA Ne 9.30 (Třanovského sál)
Husovo nám. 1188/4, f. Aleš Wrana
OSTRAVICE Ne 9.20
Hamrovice 230, f. Pavel Janás
PROSTĚJOV Ne 10.00
U kalicha 2574/1, f. Jan Jun
PŘEROV Ne 10.00
Čapky Drahlovského 912/1, f. Petr
Kulík
SUCHDOL NAD ODROU Ne 10.00
Malá Strana 45, adm. f. Pavel Prejda
ŠENOV U OSTRAVY Ne 9.30
Hasičská 1131, j Štěpán Marosz, adm.
f. Pavel Křivohlavý
ŠTERNBERK Ne 9.30
U horní brány 130/4, f. Vlastislav
Stejskal
ŠTRAMBERK Ne 9.00
Zauličí 473, f. František Hruška
ŠUMPERK Ne 8.45
Revoluční 1174/8, f. Hana Chroustová
VÍTKOV Ne 9.15
Opavská 116, adm. f. Jan Lukáš
ZÁBŘEH Ne 10.00
U Vodárny 545/2, f. Jiří Tengler

Církev bratrská – Severní Morava

FRÝDEK – MÍSTEK, Ne 10.45
Jiřího z Poděb. 260, Jan Drahokoupil
HAVÍŘOV, Ne 9.00
Fryštátská 21, Tomáš Holubec
OPAVA, Ne 9.00
Hradecká 50, Karel Buba
OSTRAVA, Ne 9.30
Tř. 28.října, Jan Drahokoupil
VELKÁ LHOTA, Ne 9.30
Velká Lhota č.102, Jaroslav Preisler
VSETÍN, Ne 9.30
Horní Jasenka 102, Josef Fišer
Zlín, Ne 10.45
Okružní 4551/17, Pavel Škrobák

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

Bratrská jednota baptistů

OLOMOUC, Ne 9.30
Klub Sidia, tř. Kosmonautů, k Petr
Coufal
OSTRAVA, Ne 9.00
Závoří 101/32, k Erik Poloha
SUCHDOL NAD ODROU, Ne 10.00
Malá Strana 40, k Tomáš Mrázek
ŠUMPERK, Ne 9.30
Štefánikova 10, k Pavel Mrázek
VIKÝŘOVICE, Ne 9.30
Šumperská 272
PŘÍBOR, Ne 10.45
nám. S. Freuda 20, k Lance Roberts

Inzerce Bohoslužby

NOEMI
WWW.NOEMKA.COM

* Seznamka pro křesťany
* Pobyty pro nezadané

Přihlášeno přes 2000 osob 
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