
SÍMĚ SVATÉ
Izaiáš 6,1-13

Není to pro naši hédonistickou do-
bu příliš radostné čtení. Boží sláva,
že jí rovno není, osobní úděs – bá-
zeň Boží, a pak dotek žhavým uhlí-

kem – (vyznamenání či začátek
krachu?), a hluchota, těch, ke kte-
rým byl poslán, tak dokonalá, že je
popsaná jako rozsudek Hospodi-
nův. A tak zbude jen pařez. Hluchý
pařez. A to je prý símě svaté. Je-li to
símě, pak dává tušit zřejmě výho-
nek (Iz 11,1). Až pak někde (zaži-
je-li to prorok?) výhonek nepatrný
z pařezu – semena svatého. 
Budu zcela upřímný: píšu pro kole-
gy na malých sborech, na sborech,
co jsou tak malé, že jsou dokonce
ještě menší, než byly včera. Pro ty
kolegy, o nichž časopisy, a to ani ty
evangelické, nepíšou, protože se
píše o úspěchu, anebo alespoň o
tom, co se jako úspěch tváří. Píšu
pro ty, kteří s osobním zaujetím a
osloveni samotným Bohem a jeho
velebností studovali a vědí, co to je
žhavý uhlík Božího povolání ke
zvěstování, aby pak zažívali hlu-

chotu, únavu, zklamání, neúspěch -
sbory pařezy. 
Jakkoli je to nepředstavitelné, že
tam, kde je holina, jen pařezy, by
mohl být jednou les, prý to možné
je. A prý to není v tom, že by tam
dorazili s novými sazenicemi, ale
proto, že pařezy obrazí, a to dokon-
ce více než jedním výhonem. Ty pa-
řezy, pro které by se zdálo, že už to
nestojí za to, jsou símě svaté. 
A tak platí dvě věci: 
1. Nejsme osvobozeni od toho, aby-
chom dělali to, k čemu jsme povo-
láni, ačkoli se nám to zdá často
marné a ačkoli to nikdy nedodělá-
me. Prorok na tom nebyl lépe. 
2. Hospodin sám dá vyrůst prout-
ku z pařezu Jišajova – zúročí zřejmě
i to naše „marné“ hnojení.

Tomáš  Molnár
ČCE, Trutnov

Evangelický
týdeník
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Poselství k Letnicím

Skutečná ekumena sjednocuje a pro-
pojuje křesťany různých národů a
ras, umí se radovat z jejich odlišnos-
ti, objevuje jejich originální krásu a
nechává se obohatit pestrostí a roz-
manitostí. Taková ekumena je sou-
časně společenstvím, které přijímá
sestry a bratry s jinou křesťanskou
tradicí a konfesí, se stejnou vstříc-
ností. To, co v minulosti rozdělovalo,
dělalo ostudu Božímu lidu, způsobi-
lo utrpení miliónům nevinných a
mělo po staletí minusové znamén-
ko, nyní v našem věku Duch svatý
spojuje a pomalu přeznačuje ono
minus na plus. Duch svatý totiž umí
spojit nespojitelné a vytvořit pestré
společenství Božího lidu. Taková
jednota v církevní rozmanitosti obo-
hacuje nejen samotné křesťanství,
stává se současně širokou nabídkou
pro hledající a je přirozeným pro-
středkem misie a evangelizace. Je
zde pouze jedna podmínka. Každá
konfese, křesťanská tradice či právě
ustavené společenství víry musí mít
stejný genus ecclesiae, tedy onu
DNA Kristovy církve, zrozené z Du-
cha svatého o Letnicích. Jak se to po-
zná? Všichni v takové rodině církví
vyprávějí o velikých skutcích Božích
(Sk 2,11), především o skutku největ-
ším, zjeveném v Pánu Ježíši Kristu. 
K tomuto optimistickému pohledu
nás povzbuzuje letniční událost v Je-
ruzalémě. 
Jak předepisoval Mojžíšův zákon,
tak se učedníci a jejich přátelé shro-
máždili, aby si připomněli svátek
Letnic. Byl to padesátý den od slav-
nosti hodu beránka, připomínající
vyjití z egyptského otroctví. Zatímco
v jeruzalémském chrámu probíhala
slavnost spojená s obětí podávání,
ke které se sjeli lidé „ze všech náro-

dů na světě“ (Sk 2,5), sestoupil za
ohromného hukotu na Kristovy
učedníky Duch svatý. Mezi těmi,
kteří se seběhli, aby zjistili, co se to
děje, byli i překvapení cizinci, kteří
slyšeli prosté Galilejce hovořit o
Bohu jazykem, kterému rozuměli.
Jak tedy souvisí Letnice s ekume-
nou?
Boží dílo o Letnicích, které nastarto-
valo zásadní změnu v dějinách
Božího lidu, respektovalo rozdělení
způsobené lidským hříchem. Mys-
lím ono neblahé zmatení jazyků,
jako důsledek umanuté pýchy člo-
věka. Až do stavby věže „jsou jeden
lid a všichni mají jednu řeč“ (Gn
11,6), poté je to hotový „babylon“. O
Letnicích se Bůh nesnaží napravit
toto lidské selhání tím, že si vytvoří
zase jeden lid společné řeči. Naopak,
respektuje ono rozdělení a sám se
přizpůsobí. Nesnaží se hned zpočát-
ku zavést jeden bohoslužebný jazyk,
jak se o to později pokoušel člověk.
Dává zaznít evangeliu ve všech jazy-
cích a všem národům. 

Podobnou analogii můžeme spat-
řovat v rozdělení církve. Z novo-
dobé historie je patrné, že Bůh
respektuje rozdělení církví, nehle-
dě na důvody, jak k tomu došlo.
Nebylo to církvím ke cti, ale Bůh je
větší než lidské selhání. Rozdělení
církví proto nemusí zůstávat pře-
kážkou šíření evangelia. Naopak.
Duch svatý působí jednotu v roz-
manitosti, které dává přednost
před uniformitou. Jakákoliv snaha
upřednostnit jednu církev před
druhou nově rozděluje Boží lid a
boří Boží záměr patrný již při zro-
du církve o Letnicích. Následovat
Krista a zvěstovat světu jeho evan-
gelium, je z hlediska Božího krá-
lovství důležitější než si sednout
do jedněch denominačních lavic.
Jen díky Bohu nemusíme nahlížet
negativně na politováníhodné roz-
dělení Kristovy církve. Bůh umí 
z minus udělat plus a rozdělení
přetavit v požehnání. 

Daniel Fajfr

Letnice - svátek jednoty v rozmanitosti 

ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

V policii slouží dnes mnoho lidí, pocházejících z různého prostředí a
tradic, včetně křesťansky orientovaných policistů. Není však jedno-
duché ani v dnešní době v naší sekularizované společnosti být tak
trochu jiný a snažit se žít podle křesťanských principů. Právě pro vzá-
jemné povzbuzení, oporu i možnost setkávání se dne 14. května 2011
v prostorách Emauzského kláštera ustavila Křesťanská policejní aso-
ciace. Setkání se uskutečnilo za souhlasu a podpory policejního pre-
zidenta, přítomnosti zástupce Policejního prezidia i podpory České
biskupské konference a Ekumenické rady církví a velké podpory
České křesťanské akademie. Podporu vyjádřili svou přítomností také
představitelé zahraničních křesťanských policejních asociací, neboť
česká asociace se zapojila jako šedesátá země do celosvětové iniciati-
vy křesťansky orientovaných policistů a hasičů. 
Asociaci lze definovat, jako občanské sdružení s působností na celém
území České republiky.  Je to nezávislá, nezisková, zájmová organi-
zace s profesním zaměřením, která sdružuje muže a ženy především
z řad Policie ČR, občanských zaměstnanců policie, policejních škol a
Policejní akademie ČR, s otevřeností pro ostatní pracovníky bezpeč-
nostních sborů České republiky, kteří jsou členy křesťanských církví
či křesťanské hodnoty vyznávají.
I když je asociace teprve na počátku své existence, máme naději i
posilu, že nejsme sami. Vzájemně jeden pro druhého můžeme být
oporou v rámci společenství. Velkou podporu nám poskytují i další
asociace v zahraničí. Pokud by tedy někdo měl zájem o více informa-
cí či se chtěl do Křesťanské policejní asociace zapojit, může navštívit
webové stránky www.kpacz.cz a kontaktovat nás.

Kpt. Mgr. Rostislav Kotrč
(rostislav.kotrc@ccsh.cz)

Křesťanská policejní asociace

El Greco: Seslání Ducha svatého (kolem r. 1610)

Média ve světě diskutují o možných
reakcích radikálních muslimských
skupin na smrt Usámy bin Ládina.
Latinský patriarcha Jeruzaléma k to-
muto tématu řekl, že smrt nejhleda-
nějšího člověka planety neznamená
ještě konec terorismu a nepřinese
zaručený mír Blízkému východu ani
světu. Dodal: „Smrt Usámy bin Lá-
dina není důvodem pro oslavu ví-
tězství: zaprvé proto, že se nemůže-
me radovat ze smrti člověka a za-

druhé proto, že Al-Kájda je obrov-
ská organizace.“ Patriarcha také vy-
jádřil pozitivní pohled na dohodu o
smíření mezi Fatahem a Hamásem,
která umožňuje vytvoření společné
dočasné palestinské vlády před vol-
bami, které se uskuteční příští rok.
„Je to dobrá věc: tato smlouva ukon-
čí čtyři roky rozdělení s nepříznivý-
mi důsledky pro Palestince.“

(TKKBS)

Reakce církví na smrt Usámy bin Ládina

AKTUALITA
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Potrat je v Německu za jistých
předpokladů připuštěn. Už není
třeba za tím účelem cestovat do
Holandska. Předcházela tomu
dlouholetá debata v parlamentu i
ve veřejnosti. Znovu vzplanula
začátkem našeho 21. století. Celý
vědecký svět v Německu - Ná-
rodní Akademie věd, Akademie
technických věd, Berlínsko-bran-
denburská Akademie věd a Leo-
poldina, což je Akademie přírod-
ních věd, sídlem v Halle - se sešel
k jediné otázce: smí se uměle vy-
tvořené embryo podrobit zkoušce
na dědičné nemoci a eventuálně
potratit? Odpověď vědeckého svě-
ta a všech pěti parlamentních frak-
cí, jak se ukázalo při projednávání
příslušného návrhu zákona 20.
ledna 2011, je poněkud schizofren-
ní: Ta zkouška nesmí být provede-
na na začátku, nýbrž až během tě-
hotenství. Tento podivný výsledek
nemůže zatajit těžký odpor ze
strany církve i veřejnosti. Debata
pokračuje, avšak její dosavadní
průběh naznačuje, že bezdětným
párům svítá legální možnost do-
čkat se zdravého potomka. Že se
tu skrývá nebezpečí, že by genetic-
ké inženýrství začalo vyrábět nor-
dické modrooké a blonďaté děti na
objednávku, napadne snad každé-
ho čtenáře. I zde musí platit mo-
rální devíza, která nedovolí usku-
tečňovat to, co je proti záměru Stvo-
řitele se životem. Jinou záruku ne-
máme. Jde o život a život je nej-
vyšší hodnota hned po Bohu. 
Pokročme však dál. Fétus, pokro-
čilejší stav embrya, není součástí
matčina těla, ale má už samostat-
ný život, vlastní krevní oběh a
vlastní rozum. Cesta embrya k to-
mu pokročilejšímu stavu se obráží
v zákonném rozhodnutí: až do 3
měsíců bude potrat beztrestný.
Mění se snad po třetím měsíci bio-
logický život v život lidský? I
když v tom nepanuje jednota,
aspoň počátky "lidského" života,
jemuž patří větší respekt, lze zjiš-
ťovat ve změnách mozku, v pohy-
bech rukou i očí. Aristoteles (384-
322 před Kristem), žák Platonův a

jedinečný systematický filosof sta-
rověku, přišel s krásnou myšlen-
kou o "oduševnění": jako by do
biologického procesu vložil zvlášt-
ní pauzu, po níž je embryo odu-
ševněno a účastno na lidské dů-
stojnosti, při čemž mužský fétus je
oduševněn po 40 dnech, ženský až
po 80 dnech. Že by si Aristoteles
zažertoval? V každém případě po
těchto dnech oduševněný život
získává lidskou identitu a také
ochranu. O té pauze se vede do
dneška spor, jenž dokládá, že přes-
nější hranici mezi biologickým a
lidským životem nelze snadno
určit. Jsme tu odkázáni na své po-
city.
Křesťan přeje bezdětným párům
děti, ale o kvalitě a smyslu lidské-
ho života usuzuje na jiné rovině.
Vidí v člověku převážně Stvoři-
telův záměr, jenž je mu určen 
k uskutečňování. Cenu a důstoj-
nost člověka vidí v tom, že vyšel 
z Božích rukou, které jej v životě
vedou a chrání. Vlastním tajem-
stvím jeho existence je povolání,
jímž ho Bůh uvedl na začátek pří-
běhu, který nemá konce, je věčný,
protože je s Bohem a s lidmi.
Všimli jste si už, kolik je vědec-
kých oborů, které se snaží najít ta-
jemství lidského života v něm
samém? Zkoumají naše tělo i duši
tak důkladně a podrobně na jeho
cestě od narození k smrti, aby mu
pomáhaly dožít se vysokého věku
ve zdraví. Hodnotu zdraví vy-
zdvihl Ježíš tím, že se zvlášť věno-
val nemocným. Asi by vzal za
vděk mastí, kterou by mu nabídl
oční lékař místa bláta. Ježíš totiž
"plivl na zem a udělal ze sliny
bláto a potřel slepému tím blátem
oči". Tak primitivně, ale s důvěrou,
a proto účinně: slepý šel k rybní-
ku, umyl si oči a když se vrátil,
viděl. Závěr tohoto uzdravení na-
jdete o kus dál: ten nyní vidoucí
uvěřil v Ježíše (J 9). Od té chvíle
nezáleží jeho identita v tom, že
vztyčeně chodil v důsledku naby-
tého vidění, ale v tom, že se vrátil
do Božích rukou tak, jako z nich
vyšel, uslyšel jeho volání a upo-

slechl, protože uvěřil. Ani víra ne-
ní však jeho, je to Boží dar. A vů-
bec všechno to, čím by se mohl
chlubit, není z něho, není jeho, ale
Boží.
Vděčně si pro sebe opakujme, že ta
iniciativa, popud, abych se zúčast-
nil největšího dobrodružství živo-
ta, jímž je "chodit s Pánem", je 
z Boha. Tak jako vy ani já se nemo-
hu chlubit, že jsem se k víře rozho-
dl sám. Žádní lidé ani okolnosti
mne nedostrkaly k víře, ale to Boží
slovo, které ještě mnohými pohne:
"Pojď a následuj mne," a bude za-
chraňovat tělo i duši ze záhuby.
Slabým článkem této dvojice jsem
ovšem já. Proto dějiny křesťanské
církve jsou dějinami křesťanské
nevěry. Tak málo je tam světlých
míst a vítězných okamžiků, že lidé
u piva a leví politici se rádi a bezt-
restně strefují do jejích chyb a neš-
varů a málokdy se mi-nou. A
přece ta Kristova věc jde kupředu,
a to díky odpuštění, jímž Pán
zvedá padlé služebníky a znovu
jich používá k svému dílu. Je to
další důkaz, že to dílo je Boží, není
naše, ani farářů, ani církve. Pán
Ježíš nám to každý den připomí-
ná, když se s námi modlí k Bo-hu:
"Přijď království tvé."
Ale zůstaňme na svém malém
místě, u jednotlivce jako jsem já.
Ptám se, jak jsem chodil s Bohem.
Zahanbeně vzpomínám a pláču,
když nejsem lidem na očích. Kolik
to muselo být lásky a péče, aby se
mé embryo, které ponese mé jmé-
no a vezme na sebe vlastní odpo-
vědnost, prodralo k životu, kam je
nasměroval jeho Stvořitel. Přečtěte
si o tom 139. žalm. Celý je tak ad-
resný, že jej musím přijmout a
nemohu jej vrátit nebo poslat k sou-
sedovi. Důrazně dbá o to, abych
nepřehlédl hned jeho začátek:
"Tvé oči mě viděly v zárodku, v ži-
votě mé matky jsi mě utkal. Jak si
vážím divů, které konáš, Bože."
Nyní se svým celým životem stojí-
me pod zaslíbením Páně: "Já jsem
živ a také vy budete živi." (J 14,19)
Žijme rádi a vděčně.

Josef Veselý

JEDNOTA A RŮZNOST ETIOPSKÉ EVANGELICKÉ CÍRKVE MEKANE YESUS
ADDIS ABEBA, Etiopie / ŽENEVA (LWI). Generální tajemník Světové-
ho luterského svazu dr. Martin Junge byl na první oficiální návštěvě
Etiopské evangelické církve Mekane Yesus. Návštěvu komentoval jako
jedinečnou možnost vidět různost konfesijních proudů, které se spojily
v této církvi. Junge povzbudil věřící, aby využívali svoje dary a oboha-
covali tak i dále své i celosvětové společenství křesťanských církví. 
V diskusích s představiteli vyzdvihl jejich zájem o projekty Světového
luterského svazu zaměřené na pomoc a zlepšení stravování a pitné vo-
dy v zemi a boj za pokojné soužití křesťanů s muslimy. V Etiopii se set-
kal i s premiérem země a hlavou Ortodoxní církve. 
Etiopská evangelická církev Mekane Yesus je třetím nejpočetnějším čle-
nem Světového luterského svazu s víc než 5,5 miliónu členů. 

10 ROKŮ EKUMENICKÉ CHARTY
Štrasburk (CEC). Před deseti lety podesala Rada evropských církví bis-
kupských konferencí (CCEE) a Konference evropských církví (CEC) ve
Štrasburku dokument známý jako Ekumenická charta. 
Charta sice nemá dogmaticko-vyučující charakter, ale je důležitým kro-
kem a pomocí pro církve při společném naplňování povolání jednoty,
které „je povinností pro všechny křesťany a zároveň Božím darem, o
který je třeba neustále prosit“. 
Obsahuje pokyny a rady pro posílení spolupráce mezi jednotlivými
církvemi v Evropě. 
Text Charty byl už přeložen do více než třiceti jazyků a je často citován
i v dokumentech laických institucí a také Parlamentním shromážděním
Rady Evropy. 
Při příležitosti 10. výročí se konal ve Švýcarsku ekumenický seminář,
aby církve prodiskutovaly problémy a nové výzvy křesťanstva.  

SVETOVÁ RADA CIRKVÍ V BOJI ZA POKOJ V LÍBYI
Ženeva (WCC). Sila a politická vôľa, ktorá chce chrániť bezpečnosť a
záujmy líbyjských civilistov, má byť nasmerovaná na stiahnutie vojen-
ských jednotiek a následné ukončenie krviprelievanie, povedal generál-
ny tajomník Svetovej rady cirkví Olav Fykse Tveit vo vyhlásení zo dňa
4. mája t. r. 
Podobné vyhlásenie už organizácia vydala vo februári, Tveit odsúdil
"použitie sily na všetkých stranách konfliktu" a vyzval zúčastnené stra-
ny, aby dodržiavali ľudské práva a začali mierový dialóg. 
Vyjadrenia generálneho tajomníka tak prišli v čase pred dlho plánova-
ným Medzinárodným mierovým  ekumenickým zhromaždením (IEPC),
ktoré bolo v Kingstone na Jamajke. Stretlo sa tu vyše 1 000 predstavite-
ľov kresťanských cirkví, moslimských a židovských komunít, aby dis-
kutovali o úlohe cirkvi a náboženstva v boji za pokoj. 

VZÁCNA NÁVŠTEVA V POĽSKOM EVANJELICKOM ZBORE
Poľsko (www.luteranie.pl). Toto je deň, ktorý učinil Hospodin, radujme
a veseľme sa v ňom – týmito slovami žalmistu privítal farár miestneho
evanjelického zboru v Poľskej Świdnici švédskeho kráľa Karola XVI. a
kráľovnú Silviu. 
Kráľovský pár bol na svojej historicky prvej návšteve Poľska na pozva-
nie prezidenta Komorowského. V rámci ich návštevy navštívili na vlast-
nú žiadosť aj unikátny drevený evanjelický kostol, ktorý je zapísaný do
listiny svetových kultúrnych pamiatok UNESCO. 
V rámci svojej návštevy sa kráľovský pár stretol aj s predstaviteľmi
Evanjelickej cirkvi v Poľsku a vo Švédsku.  

JEDNALI NĚMEČTÍ PŘEDSTAVITELÉ EVANGELICKÉ CÍRKVE A STÁTU
Berlín (www.kirche-mv.de). Představitelé Evangelické církve Německa
v čele s Nicholasem Schneiderem se v Berlíně setkali s členy strany
Křesťanské demokratické unie (CDU) v čele s kancléřkou Angelou Mer-
kelovou. V přátelské a otevřené atmosféře rokovali o problémech ato-
mové energetiky, politiky Evropské unie a otázkách utečenců ze sever-
ní Afriky, ale také o tématu vztahu státu a církve v Německu. Angela
Merkelová pozitivně ohodnotila práci církve, která je v společnosti
aktivní. 
Výsledkem společného jednání byla dohoda obou stran pokračovat 
v dialogu a intenzivněji hledat řešení s důrazem na sociální a environ-
mentální aspekty současné doby. Jednání bylo pokračováním setkání 
v roce 2009.

EKUMENICKÉ PROJEKTY V NIGÉRII
Jos, Nigéria (ENInews). Časté krvavé náboženské nepokoje v Nigérii volajú
po riešení, a to predovšetkým v oblasti strednej a severnej časti krajiny.
Tamojšia ekumenická organizácia Spoločenstvo Kristových cirkví preto plá-
nuje realizovať spoločné projekty, ktorých cieľom je zlepšiť kresťansko-mos-
limské vzťahy v krajine. Cirkvi chcú založiť malé farmy a obchody, kde by
našli prácu kresťania a moslimovia, a vyriešili by sa tak viaceré problémy.
Zároveň budú mať ľudia viac možností na vzájomné spoznávanie. Koor-
dinátor projektu povedal: Veríme, že aktivity, na ktorých budú spolupraco-
vať kresťania a moslimovia, nebudú zničené, pretože to bude ich vlastná
práca ... zároveň tým premostia nepriateľstvo vo vzájomných vzťahoch.
Projekty už finančne podporili členské cirkvi Svetovej rady cirkví a začnú sa
realizovať v blízkej budúcnosti.

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike

Z církví doma i ve světě Trampoty s embryem

„Církevní dějiny jsou od začát-
ku dějinami reformy, neboť
Ježíš Kristus sám ztělesňuje
myšlenku změny, kritiky pomě-
rů ...," prohlašuje Ellen Ueber-
schärová, generální tajemnice
evangelického Kirchentagu. 
„Církev je pro společnost zají-
mavá, když říká, jakou společ-
nost očekává, místo toho, aby se
ptala, jak se sama může společ-
nosti přizpůsobit,“ říká Stephan
Schaede, ředitel Evangelické
akademie v Loccumu, a zdůraz-
ňuje, že korintský sbor novozá-
konní doby měl 45 až 60 členů, o
nichž je ovšem řeč dodnes.
Citujeme z týdeníku Die Zeit (č.
22/2011, s. 62), který se před Kir-
chentagem (celoněmeckým sjez-
dem evangelíků, pořádaným
letos 1. - 5. června v Drážďanech)
dotazoval evangelíků na bu-
doucnost církve. 
Jak poznamenává autorka člán-
ku Evelyn Fingerová, odpovědí

je tolik jako protestantů. Ona si
vybrala respondenty, kteří v
Evangelické církvi v Německu
(EKD) „činí nebo promýšlejí
něco nového" – kromě Ueber-
schärové a Schaedeho ještě fará-
ře Christiana Wolffa z Lipska,
Petru Bahrovou, pověřenkyni
Rady EKD pro kulturu, faráře
Joachima Zirklera z Drážďan,
faráře Sebastiana Feydta z Dráž-
ďan a Thomase Erneho z univer-
sity v Marburku. 
Jejich vyjádření shrnuje autorka
v nadpise: „A církev se přece
hýbe.“ 
Dejme ještě slovo poslednímu 
z dotázaných: „Jsme velmi starý
model změny … Právě venkov-
ský kostel symbolizuje i dnes
střed společnosti, je pamětí a
průsečíkem všech cest …“ 
Erne je iniciátorem tzv. Kirchen-
bautagu, tj. setkání specialistů
na otázky církevního stavitel-
ství, na němž architekti, sociolo-

gové a teologové rozpracovávají
koncepty „cyklistických koste-
lů" (Fahrradkirchen), hotelo-
vých kaplí, tematických kaplí.
(Jedna taková tematická kaple
funguje v rámci autosalónu ve
Frankfurtu.) 
Za zmínku snad rovněž stojí, že
Petra Bahrová už netvrdí, že
kdyby Ježíš Kristus přišel dnes,
točil by filmy (blíže srov. člá-
nek Ohlupování a efekt motý-
lích křídel, ET-KJ 21-22 /2009),
ale jednou za pár měsíců organi-
zuje jakési kulaté stoly názoro-
vých oponentů s důrazem na to,
že proti „demokracii rozčilení
(Er-regungsdemokratie)" by cír-
kev mohla vytyčit perspektivu
od-puštění. Takovéto iniciativy,
pakliže jejich účelem není zvi-
ditelnění organizátora, smysl
podle mého náhledu dávat mo-
hou ...

František Schilla

A přece se hýbe!
(Německé protestantské osobnosti k budoucnosti církve)



„První věc, kterou musí udělat kaž-
dý, kdo se chce vážně věnovat his-
torii, je zapomenout celou oficiální
historiografii (dějepisectví),“ opa-
koval ve druhé polovině 70. let
dvacátého století při přednáškách
na tehdejší Komenského evangelic-
ké bohoslovecké fakultě (KEBF)
prof. Amedeo Molnár. Za normali-
zace důraz věru nekonformní! 
V souvislosti s výzvou k samostat-
né, „heuristické" (objevitelské) prá-
ci na aktuálnosti neztratil. Zatím-
co na „falšování dějin" dnes žehrá
kdekdo, s mravenčí rekonstrukcí
reálií to nejednou bývá slabší ...
„Žijeme ve zfalšovaných dějinách,“
volá i Radka Denemarková z úvod-
ní strany Literárních novin (č.
12/2011). A vyzdvihuje dílo Herty
Müllerové, jehož část přeložila: „Co
se týče dvacátého století, historici
naprosto selhali, o lidských osu-
dech a určitých obdobích více prá-
ce odvedla beletrie … Líbí se mi její
(tj. Müllerové) … chirurgicky přes-
ný … jazyk …“
V navázání na prof. Molnára si do-
voluji soudy překladatelské celeb-
rity zrelativizovat: domnívám se,
že momentálně jsou – v souvislosti
s tlaky ekonomickými – spíše než

dějinami zfalšovanými akutnějším
problémem dějiny zfušované, tj.
zpackané po stránce řemeslné. To-
mu ostatně nasvědčuje osud první-
ho díla Herty Müllerové, jež bylo
převedeno do češtiny. 
Müllerová v novele prolomila to, co
někteří označují jako svého druhu
omertu, tj. mafiánské mlčení pacha-
telů i obětí o okolnostech opatřová-
ní zvláštního dokladu, s nímž se 
v letech 1975 až 1989 příslušníci ně-
mecké národnostní menšiny vystě-
hovávali jakožto jedinci bez státní
příslušnosti z Rumunska do Spol-
kové republiky Německo. Tento
jednoúčelový doklad (použitelný
jedině k vycestování), který napros-
to nelze zaměňovat s běžným
cestovním pasem, označuje Mülle-
rová prostě jako „pas“. Německé
administrativní zdroje pro něj pou-
žívají výraz „AUSREISEPASS“
(doslova „výjezdní pas“). Vyobra-
zení „dokumentu století“ nalez-
neme na http://www.sanktan-
na.info/deutsch/ausreisepass.htm.
Novela zachycuje tíživou atmosfé-
ru při opatřování dokumentu na
jedno použití a má v originálním
názvu přísloví o tom, že (volně pře-
tlumočeno) člověk si v životě ne-

může moc vyskakovat … Český
název novely je žel ukázkou fušeři-
ny! CESTOVNÍ PAS – to není histo-
ricky jedinečný rumunský doklad,
leč něco až turisticky banálního. Už
při pohledu do výlohy knihkupec-
tví je tak český čtenář mystifikován
(pokud nebyl vůči historizujícím
paskvilům všeho druhu imunizo-
ván dávným diktem prof. Molnára,
který jsme citovali úvodem) ... Bol-
ševická cenzura neexistuje, věc by
se jistě dala napravit. Ale račte si,
prosím pěkně, jenom představit 
ty knihopodnikatelské „vícenákla-
dy“!

František Schilla
Odkazy:
Müllerová, H.: Cestovní pas. Z ně-
meckého originálu Der Mensch ist
ein grosser Fasan auf der Welt,
vydaného nakladatelstvím Hanser
roku 2009, přeložila a doslovem
opatřila Radka Denemarková. Re-
dakce a korektury Milena Tučná.
Odpovědný redaktor Tomáš Dim-
ter. Mladá fronta, 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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Dějiny zfalšované 
a dějiny zfušované

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: Veni Lumen
(Přijď, Duchu Stvořiteli. Přijď, světlo srdcí)
hudba: J. Berthier

Žalm 33, 1-6; 10-11
Veselte se spravedliví v Hospodinu,

upřímným sluší chvalozpěv.
Hospodinu vzdejte chválu při citeře,

zpívejte mu žalmy s harfou o deseti strunách.
Zpívejte mu novou píseň,

hrejte dobře za hlaholu polnic.
Neboť slovo Hospodinovo je přímé,

v každém svém díle je věrný.
Miluje spravedlnost a právo,

Hospodinova milosrdenství je plná země.
Nebesa byla učiněna  Hospodinovým slovem, 

dechem jeho úst pak všechen jejich zástup.
Záměry národů Hospodin maří,

lidem úmysly hatí.
Záměry Hospodinovy platí věčne,

úmysly jeho srdce po všechna pokolení.

Čtení: 1 K 12, 4-7;12-13; J 14, 23;25-27

Píseň

Ticho

Prosby:
Pane, přijď a učiň z nás chrámy Ducha svatého

Dej každému z nás ovoce Ducha : lásku, radost, pokoj, trpělivost, laska-
vost, věrnost.

Ať Duch svatý promlouvá ústy tvých služebníků, kteří hlásají Boží
slovo.

Sešli svého Ducha Utěšitele všem sklíčeným a všem, kdo jsou obětí
nespravedlnosti.

Chraň všechny národy před nenávistí a válkou.

Shromáždi všechny lidi vanutím svého Ducha.

Otče náš

Modlitba:
Duchu svatý, který naplňuješ vesmír, ty přibližuješ na dosah naší lidské
křehkosti tyto hodnoty evangelia: dobrotu srdce, odpuštění, milosrden-
ství.
Ježíši, náš pokoji, ve svém evangeliu nás ujišťuješ: pošlu vám svatého
Ducha; on vám dá, abyste den po dni žili ve společenství s Bohem.

Zpěv

(© Ateliers at Presses de Taizé
notový záznam: Rosa, hudební vydavatelství, 

Thákurova 3, 160 00 Praha 6, 
tel.: 224 310 259, 

mobil: 608 880 046, 
e-mail: info@rosamusic.cz

internetový obchod: www.gimel.cz)

Rád bych upozornil čtenáře Kost-
nických jisker na soubor teologic-
kých esejí br. ThDr. Josefa Vese-
lého, který vyšel v nakladatelství
„Eman". Je nám v něm předložena
dlouholetá tvorba jednoho z na-
šich dobrých teologů a znamenité-
ho interpreta evangelia dnešnímu
člověku.
Knížka zaujme svou moudrostí,
živou naléhavostí i jiskřičkami hu-
moru. Jsou to svědectví osobně
promyšlená, prověřená a promod-
lená. Autor věrně zůstává na bib-
licko-reformační základně, ale pře-
vysvětluje poselství Písem tak
poutavě, že si je rád přečte jak tra-

diční evangelík, tak nově přistoup-
lý. Všimněme si jen nadpisů někte-
rých kapitol: „Ježíš huj, církev fuj“,
„Evangelík není antikatolík ani an-
tisemita“, „Hlavně zdraví“, „O cír-
kevních a světových dějinách“,
„Budoucnost církve“.
Jsou to přece témata, s nimž se

utkáváme ve vlastním myšlení, ve
styku s dnešním církevníkem i s
lidmi mimo okruh našeho spole-
čenství. Jakmile se začtete, nemů-
žete se odtrhnout, ale radím vám
vracet se znovu, číst pomalu s pro-
mýšlením a domýšlením. Tak bu-
dete mít, jako já, z těchto řádků
hojný užitek a potěšení.

Máme mnozí ve svých knihov-
nách na metry knih, k nimž se už
nikdy v životě nevrátíme, ale jen
málo skutečně obohacující litera-
tury, kterou bereme vždy znova
do rukou a do srdce. Nemusejí to
být tlusté svazky, ale navzdory
malému formátu veliké obsahem.
Pro mě je to soubor výkladů bratra
Josefa Veselého, nestárnoucího (97
let) studenta Bible i okolností, do
nichž má její svědectví promlou-
vat.

Jan Pokorný
Poznámka:
Vybral, sestavil a předmluvou
opatřil farář Štěpán Hájek.

Pozoruhodná knížka „Věřit a rozumět“

(Vzpomínka na prof. A. Molnára nad českou verzí světoznámé novely)

Celým křestním jménem "Lars
Olof Jonathan" byl synem probu-
zeneckého faráře Jonase Söder-
bloma ze středního Švédska. 
V Uppsale studoval filosofii a
teologii a pracoval v mezinárod-
ním křesťanském studentském
hnutí a v YMCE. 1893 byl ordino-
ván a nastoupil jako nemocniční
farář ve Stockholmu. 1894-1901
pracoval v Paříži jako farář mezi
švédskými dělníky, do jeho du-
chovní péče spadali i námořníci a
byl pověřen sociální prací. 1901-
1911 přednášel teologii v Uppsa-
le, 1912-1914 religionistiku v Lip-
sku a 1914 se stal luterským arci-
biskupem v Uppsale. Účastnil se
křesťanské mírové práce a vydal
pastýřský list s výzvou k míru.
1919 kritizoval Versaillskou kon-
ferenci pro příliš tvrdý postoj 
k poraženému Německu a zorga-
nizoval rovněž skandinávskou

pomoc hladovějícímu německé-
mu obyvatelstvu. Jeho cesty po
Americe i návštěva Prahy v r.
1924 byly součástí jeho ekume-
nického snažení, jehož vyvrcho-

lením byla Světová ekumenická
konference pro praktické křes-
ťanství ("Život a dílo") 1925 ve
Stockholmu. Podporoval i konfe-
renci pro "Víru a řád" 1927 v Lau-
sanne, i když se jí už nezúčastnil.
V roce 1930 obdržel Nobelovu ce-
nu míru. 
Z jeho literárního díla zmiňme
aspoň Lutherovo náboženství
1894, Ježíšovo kázání na hoře
1899, Poselství Sundara Singha
1923, Křesťanská jednota 1928 a
Církev a mír 1929.
OPRAVDOVÁ LÁSKA, ANI LÁSKA K
VLAS-TI, SE NERADUJE Z NESPRAVE-
DLNOSTI, ALE RADUJE SE Z PRAVDY...
LÁSKA K VLASTI MUSÍ CHÁPAT, ŽE
JEN SPRAVEDLNOST A PRAVDA VY-
VYŠUJÍ NÁROD A ŽE PRAVÁ LÁSKA
K VLASTI MUSÍ PODPOROVAT SOLIDA-
RITU VŠECH PŘÍSLUŠNÍKŮ LIDSKÉHO
SPOLEČENSTVÍ.

Bohuslav Vik

Průkopník ekumenismu
Nathan Söderblom (*15.1.1866 v Trönö, +12.7 1931 v Uppsale)



Adopce.com, společný projekt Na-
dace Terezy Maxové dětem a Nestlé
Česko už deset let pomáhá dětem 
v ústavní péči nalézt novou náhrad-
ní rodinu. Díky němu se na prahu
třetího tisíciletí mohla podat pomoc-
ná ruka zájemcům o náhradní rodi-
čovství, zejména pak adopci a pěs-
tounskou péči. I dnes, po deseti le-
tech, je primárním cílem projektu
vrátit co nejvíce dětí z ústavní vý-
chovy zpět do rodinného prostředí,
protože ČR je stále na jednom 
z předních míst v počtu dětí v ústav-
ní péči na počet obyvatel. 
Plynulý chod projektu mají na sta-
rosti obecně prospěšná společnost
Spolu dětem a odborný garant pro-
jektu - Středisko náhradní rodinné
péče. Projekt se skládá ze tří stěžej-
ních částí - z informačního webové-
ho portálu (www.adopce.com), z te-
lefonní linky s odborníky 233 356
701, kam zájemce může anonymně
zavolat, a z tištěné brožury. Po deset
let patří k nejucelenějším informač-
ním zdrojům speciálně zaměřeným
na problematiku náhradní rodinné
péče v České republice. 

Projekt Adopce.com nabízí všem
zájemcům ucelené a přehledné in-
formace, díky nimž se srozumitel-
ným způsobem dozvědí, co a jak
udělat, aby u nich dítě získalo nový
domov. V případě, že ani webový
portál či brožurka dostatečně nezod-
poví všechny dotazy zájemců, mo-
hou se díky telefonní lince spojit
přímo s odborníky, kteří se jim
budou individuálně věnovat, vy-
světlí jim nejasnosti a poradí, jak
překonat překážky, které se občas
vyskytují na cestě přijetí dítěte do
náhradní rodiny. Mohou s nimi spo-
lupracovat i na odbourávání vnitř-
ních bariér, tedy pochybností a stra-
chů, které někdy cítí. Užitečné infor-
mace poskytuje projekt Adopce.com
lidem před přijetím dítěte, ale také
když už je rodina pohromadě.
Získají také kontakty na podpůrné
rodičovské skupiny. 
„Díky stabilní podpoře společnosti
Nestlé po celou dobu trvání projek-
tu se mají zájemci o náhradní rodin-
nou péči kam obracet pro aktuální
informace. Webové stránky za dobu
existence projektu navštívilo bez

mála 700.000 lidí, tematická brožura
poskytla ucelené informace více než
15.000 zájemcům,“ říká ředitelka
Nadace Terezy Maxové dětem, Tere-
zie Sverdlinová. 
„Proces prověřování žadatelů o ná-
hradní rodinnou péči u nás trvá,
pokud nedochází ke zbytečným
průtahům, 6-9 měsíců. Doba je na-
stavená správně, úřad má čas žada-
tele prověřit, budoucí náhradní
rodič může o svém rozhodnutí více
přemýšlet,“ říká Ph.Dr. Hana Pazla-
rová, Ph.D. odborná konzultantka
projektu Adopce.com a odbornice
na náhradní rodinnou péči z Uni-
verzity Karlovy. "Žadatel však je na
úřadech někdy dost zaskočen, pro-
tože u nás nejsou jasně nastaveny
standardy úředních postupů,“ vy-
světluje.

PRESS KONTAKT:
Blue Gekko
Šárka Pražáková
El.Krásnohorské 9
110 00 Praha 1 
e-mail: sarka@bluegekko.cz 
Tel: +420 736 28 55 55   

Pomoc opuštěným dětem

HUSŮV DEN
Ochranovský sbor při ČCE v Želez-
ném Brodě opět zve čtenáře ET-KJ
na Husův den v neděli 3. července. 
Shromáždění v Železném Brodě je
9.30 h, pak společný oběd, v 15 h
shromáždění na Kalichu u Besedic.
Doufáme, že bude příznivé počasí.
Jen malá komplikace, nejkratší trasa
ze Železného Brodu do Besedic bu-
de asi uzavřena kvůli Rally Bohe-
mia! Před nebo po shromáždění
můžete učinit romantickou pro-
cházku skalním bludištěm.

J. Polma
* * *

390. VÝROČÍ POPRAVY 27 PŘEDSTAVI-
TELŮ ČESKÉHO ODBOJE PŘIPOMENE
PIETNÍ SHROMÁŽDĚNÍ, které se koná
pod záštitou primátora hl. města
Prahy doc. MUDr. Bohumila Svo-
body, CSc. a starosty městské části
Praha 1 ing. Oldřicha Lomeckého 

21. června 2011 v 17 h 
v chrámu sv. Mikuláše na Staro-
městském náměstí v Praze a u des-
ky popravených.
Pořádají: Město Mnichovo Hradiště,
potomci a příbuzní mučedníků popra-
vených na Staroměstském náměstí,
sdružení EXULANT - potomci pobělo-
horských exulantů, Kostnická jednota,
Masarykova společnost, Církev česko-
slovenská husitská, ČSBS, Společnost
E. Beneše, historické společnosti a další.
Program
V chrámu sv. Mikuláše
* Slovo úvodem - ing. Oldřich Lo-
mecký, starosta MČ Praha 1
* O osobnosti Václava Budovce 
z Budova - Arnošt Vajzr, starosta
Mnichova Hradiště
* Hudební pořad - houslista Jan
Adam, člen Pražské komorní filhar-
monie (rodák z Mnichova Hradiště)
* K výročí uctění památky 27 popra-
vených - prof. dr. Jakub Trojan
Na Staroměstském náměstí
Položení věnců u pamětní desky
popravených a krátké proslovy.

* * *
SLAVNOST K PAMÁTCE MISTRA JANA
HUSA pořádají město Lysá n. L. a
Farní sbor Českobratrské církve
evangelické v Lysé n. L.

6. července 2011 od 18 h  
ve dvoraně evangelického sboru na
náměstí Bedřicha Hrozného v Lysé
nad Labem.
Na programu jsou projevy:
* Jiří Havelka - starosta Lysé n. L.
* Jan Dobeš - Filozofická fakulta UK
Zahraje skupina Oboroh

SENIORÁT KRÁLOVÉHRADECKÝ

Českobratrská církev evangelická

BROUMOV – Ne 8.15 h
Kladská 85, a f. Michal Kitta

ČERNILOV – Ne 9 h
Černilov č. 139, f. Radim Žárský

DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM – Ne
8.30 h
nám. Odboje 1128, f. Aleš Mostecký

HOŘICE V PODKRKONOŠÍ – Ne 10 h
Husova 870, a f. Aleš Mostecký

HRADEC KRÁLOVÉ – Ne 9 h
Nezvalova 1/529, f. Štěpán Brodský

HRONOV – Ne 10.15 h
Českých bratří 181, f. Michal Kitta

JIČÍN – Ne 9.30 h
Konecchlumská 289, a f. Tomáš
Molnár

KLÁŠTER NAD DĚDINOU – Ne 9 h
Klášter nad Dědinou č. 22, p. České
Meziříčí, f. Jonatan Hudec

KOSTELEC NAD ORLICÍ – Ne 9.45 h
Štefánikova 753, f. Miloslava Hof-
manová, f. David Najbrt

LETOHRAD – Ne 9 h
Petříkov 201, f. Jiřina Kačenová

NÁCHOD – ŠONOV – Ne 9 h
Purkyňova 535, Náchod, f. Marek
Bárta

NOVÝ BYDŽOV – Ne 9 h N. Bydžov,
a c 10.30 h Chlumec nad C. (kostel
CČSH)
U památníku 1156, f. Jaroslav Ku-
čera

SEMONICE – Ne 9 h
Semonice č. 57, p. Jaroměř 1, 
a f. Radim Žárský

TRUTNOV – Ne 10 h, Janské Lázně
(Sola fide) 8.30 h
Úpická 163, f. Tomáš Molnár

TŘEBECHOVICE POD OREBEM – Ne 9 h
Masarykovo nám. 19, f. Filip Čapek

VRCHLABÍ – Ne 9 h
Českých bratří 112, f. Petr Chlápek

Církev bratrská

ČESKÁ TŘEBOVÁ – Ne 9.30 h
Tykačova 1183, k. Tomáš Pospíchal

HRADEC KRÁLOVÉ – Ne 10 h
V Kopečku 89, k. Martin Legát

CHRUDIM – Ne 9 h
Filištínská 27, k. Petr Jelínek

LITOMYŠL – Ne 10 h
Moravská 1222, k. Daniel Smetana

PARDUBICE – Ne 9 h
Lonkova 512 – Archa, k. Samuel
Jindra

VYSOKÉ MÝTO – Ne 10.30 h
kostel ČCE, Javornického 49, k. Pře-
mysl Pýter

Bratrská jednota baptistů

BROUMOV – Ne 10 h
Lidická 230, k. David Hýsek

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. 
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Projekt Adopce.com, Nadace Terezy Maxové dětem a Nestlé Česko
pomáhá už deset let dětem v ústavní péči najít novou rodinu

* KONEČNĚ PŘIJÍMÁME PLATEBNÍ KARTY

V našem knihkupectví v Soukenické 15, Praha 1, již
můžete platit platební kartou.
Platbu kartou je možno využít i při osobním
vyzvednutí zboží objednaného přes internet.

* ŽENY, KTERÉ SE PŘÍLIŠ SNAŽÍ
Kevin Leman
(Původně vyšlo pod názvem Jak se naučit říkat ne)
Tato kniha je pro ženu, která je unavená z toho, jak se
štve, jak se snaží, aby všechno fungovalo, a která má
pocit, že všechny její vztahy závisí jen na ní. Je urče-
na všem ženám, které touží po větším respektu u
benzinové pumpy, u pokladny v samoobsluze, u jí-
delního stolu a především v ložnici...
JE VŮBEC MOŽNÉ ZVLÁDNOUT VZTAH, DĚTI, DOMÁCNOST,
PRÁCI, KTERÁ MĚ NAPLŇUJE, REALIZACI VLASTNÍCH PŘÁNÍ
A SCHOPNOSTÍ? EXISTUJE TAKOVÁ ŽENA? VÍM, ŽE JICH EXI-
STUJÍ TISÍCE; STARÁM SE JIM O VLASY A ČASTO NASLOUCHÁM
JEJICH PŘÍBĚHŮM. TATO KNIHA VÁM, MILÉ ČTENÁŘKY, PO-
MŮŽE POCHOPIT, JAK "VYSUŠIT BAŽINY ZOUFALSTVÍ A ZKRO-
TIT ALIGÁTORA", KTERÝ ZPŮSOBUJE VAŠI ZDÁNLIVĚ NEŘEŠI-
TELNOU SITUACI. PROSÍM, PŘEČTĚTE SI JI, ALESPOŇ TO
ZKUSTE. POMŮŽETE NÁM MANŽELŮM DOSPĚT, ABYCHOM
MOHLI PROŽÍVAT VYVÁŽENÝ A SMYSLUPLNÝ VZTAH S TOU
NEJÚŽASNĚJŠÍ ŽENOU NAŠEHO ŽIVOTA.
KDYBY MI MOJE MANŽELKA NEPOMOHLA STÁT SE MUŽEM,
NAŠE MANŽELSTVÍ BY SKONČILO NĚKOLIK MĚSÍCŮ PO SVAT-
BĚ. SOBECTVÍ, KTERÝM JSME MY MUŽI VYBAVENI, BY JE ZNI-
ČILO. STÁLE DOKOLA MI POKLÁDALA "VRAŽEDNOU" OTÁZ-
KU "NA CO MYSLÍŠ?" TRVALO TO SKORO TŘI ROKY, NEŽ JSEM
DOKÁZAL NEJEN ODPOVĚDĚT, ALE TAKÉ SE JÍ ZEPTAT NA
TOTÉŽ. DALŠÍCH DESET LET MI TRVALO, NEŽ JSEM POCHO-
PIL, PROČ JE TO NEJLEPŠÍ OTÁZKA V MANŽELSTVÍ A ŽE SE K
NÍ POJÍ JEŠTĚ JEDNA: "PROSÍM, MŮŽEŠ MI ODPUSTIT?" TATO
KNIHA VÁM DODÁ ODVAHU ZEPTAT SE A ROVNĚŽ NA TYTO
OTÁZKY ODPOVĚDĚT.

- Mgr. Jan Špilar
kadeřník, trvalý jáhen, soudce církevního soudu 

v Brně. 
Návrat domů, A5, 224 s., př. M. Snížková 
cena: 250 Kč 

* JAK PŘIPRAVOVAT KÁZÁNÍ
Dan Drápal 
Prakticky pojatá knížka rad pro kazatele, vedoucí
skupinek a všechny další, kteří ve svém společenství
pravidelně či občas kážou. Autor vychází z vlastní
mnohaleté zkušenosti, odhaluje konkrétní úskalí a
časté chyby a ukazuje, jak se jim vyhnout. Věnuje se
např. těmto tématům: obdarování, motivace, téma
kázání, studium biblického textu, překlady Písma,

kazatelovy poznámky, komu kážeme, role Ducha
svatého, délka kázání, členění kázání, výzvy, způsob
přednesu, hostující kazatelé...
KMS, A5, 46 s. 
cena: 59 Kč 

* NA ČEM MI ZÁLEŽÍ
Jan Heller 
ROZHOVORY NAD BIBLÍ
Vedle přepisu rozhlasových pořadů, připravovaných
Petrem Vaďurou, zabývajících se starozákonními kni-
hami, perikopami a různými biblickými postavami,
zde čtenáři naleznou i citované vyznání Jana Hellera
"Na čem mi záleží", které dalo jméno celé publikaci.
Knihu navíc doplňuje jeden text nerozhlasový – je jím
přepis besedy Jana Hellera se studenty různých
vysokých škol o víře a vztahu k Písmu, který vznikl
na vysokoškolské koleji v Praze v roce 2003.
Vyšehrad, A5, 304 s. váz., 
cena: 278 Kč 

* SETKÁNÍ U STUDNY
bratr John z Taizé
Knížka vychází z řady zamyšlení nad čtvrtou kapito-
lou Janova evangelia, která vypráví příběh o setkání
Ježíše a samařské ženy u studny. Jednotlivá zamyšle-
ní zazněla jako úvodní slova k biblickým skupinám
během mezinárodních setkání, na něž se desítky tisíc
mladých lidí každoročně sjíždějí do francouzské ves-
ničky Taizé, aby zde sdíleli život a modlitby místní
ekumenické řeholní komunity. 
Karmelitánské nakladatelství, 11,5x18 cm, 
104 s., 
přeložil Josef Kodet 
cena: 119 Kč 

* BIBLE
Bible - Český ekumenický překlad - vydání s deute-
rokanonickými knihami.
Součástí tohoto vydání je dvojitý plastový obal, do
kterého je možné vložit obrázek, a tak si vytvořit
vlastní originální obal, popř. jej měnit podle nálady 
Česká biblická společnost, 135x178 mm, s. 1408,
měkká vazba 
cena: 398 Kč 

* TRIČKO: FIGHT THE GOOD FIGHT OF FAITH
Nápis: Fight the Good Fight of Faith - Bojuj dobrý boj
víry.
Na tričku jsou dále ukryté verše: 1Tm 6,12; Ř 10,17 a
2 K 5,7. 
Skladem velikosti: L a XL, ostatní na objednávku.
NOTW, 100% bavlna, předprané, dovoz z USA
cena: 399 Kč 

Novinky v knihkupectví SAMUEL


