
OSLAVA ZABÍJÍ
Nečekám slávu od lidí. Ale o vás jsem
se přesvědčil, že v sobě nemáte lásku 
k Bohu. Přišel jsem ve jménu svého
Otce, a nepřijímáte mne. Kdyby přišel

někdo ve svém vlastním jménu, toho
přijmete. Jak byste mohli uvěřit, když
oslavujete sebe navzájem, ale slávu od
samého Boha nehledáte!

J 5,41–44
Po přečtení některých Ježíšových
slov má člověk chuť pouze do-
dat příslovečné „amen“. Tak jest.
Vždyť ta slova patří i nám, zrcad-
líme se v nich dva tisíce let poté,
co byla vyslovena.
„Nemilujete Boha,“ říká Boží Syn,
„nejste lidé, které by Bůh milo-
val.“ Jak by také mohl, když „osla-
vujete jen sebe navzájem“. Člověk
sesadil, zabil Boha, aby mohl slav-
ně usednout na uprázdněný trůn.
Ač pomyslně kraluje, zůstává pa-
radoxně vězněm; uvězněn ve
vlastním světě, kterému rozumí a
jenž je schopen ovládat.
Křesťané mívají ve zvyku zdůraz-
ňovat Boží lásku k lidem. Bůh

však miluje žárlivě. I on chce
vztah naplněný, opětovaný. Proto
přišel na dotek, riskuje lidské od-
mítnutí, riskuje rozchod a nezá-
jem. Člověk miluje člověka, Bůh
se tedy stal člověkem. Boží touha
po lidské láskyplné odpovědi je
závratně krásná. A člověk? Co od-
povídá člověk?
„Bůh je mrtev,“ s náznakem zou-
falství volá muž s rozsvícenou lu-
cernou uprostřed dne, jako by
chtěl zaplašit temnotu vkrádající
se do těchto slov. „Bůh je mrtev.
My jsme jej zabili,“ volá Nietz-
scheho pomatenec a vyděšeně se
ptá: „Co jsme to učinili?“ Padá-li i
na vás úzkost z jeho slov, pak
vězte, že právě pro vás není nic
ztraceno. Pro toho, kdo Boha
hledá, vstal z mrtvých.

Lukáš Pešout,
farář FS ČCE Telecí

Evangelický
týdeník
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Poselství k 1. neděli po Trojici

Jestliže něco utkvělo z českých dějin
v naší paměti - myslím však, že i 
v paměti dnešních studentů – byla
to česká poprava, k níž došlo v pon-
dělí 21. června 1621. Byla to podle
všech historiků barbarská a brutální
exekuce, kterou chtěla habsburská
dynastie zastrašit své odpůrce v od-
bojných českých zemích. Hrozivé
představení mělo být symbolickou
tečkou za událostmi, které začaly
tzv. druhou pražskou defenestrací 
(v květnu 1618) a skončily 8. listopa-
du 1620 porážkou stavovských
armád v bitvě na Bílé hoře. Habs-
burkové dokazovali touto neslýcha-
nou událostí svoji sílu v celé tehdejší
Evropě.
Jako by to bylo dnes, slyším vyprá-
vět svou první učitelku dějepisu,
velkou vlastenku, která s přehle-
dem, bez nahlížení do papírů, nám
vyprávěla příběhy z naší historie. I
největší rošťáci jí viseli na rtech.
Vzpomínáme-li dnes justiční vraždy
a nejmasovější veřejné popravy z na-
ší přebohaté historie, nepodléháme
již emocím, neoživujeme staré spory,
protože naopak usilujeme o ekume-
nický mezicírkevní dialog. Zapomí-
nat však nelze.
Staroměstským katem byl proslulý
Jan Mydlář (1572 – 1664), pocházejí-
cí z Chrudimi, a jeho jméno je boha-
tě zastoupeno v naší literatuře. Byl
utrakvista a nechal odsouzené, aby
se pomodlili před popravou podle
jejich přesvědčení. Na Staroměst-
ském náměstí v Praze poté osobně
setnul hlavy 24 stavovským vůd-
cům – tři z celkového počtu 27 byli
oběšeni. Odsouzenci přicházeli na
pódium podle rodu, důstojenství a
věku. 

* První položil svou hlavu na špalek
příslušník panského stavu Jáchym
Ondřej Šlik, který přesvědčil Slezsko
a Lužici, aby se přidaly k českému
stavovskému povstání – byl před-
ním představitelem luteránského
křídla vzbouřenců.
* Po něm Václav Budovec z Budo-
va, 74letý vůdce Jednoty bratrské,
mluvčí českých nekatolíků. 
* Třetím z panského stavu byl Kryš-
tof Harant z Polžic a Bezdružic. Také
jeho čin byl potrestán – vždyť v létě
1619 ve funkci velitele dělostřelectva
Thunovy armády dal ostřelovat cí-
sařský palác ve Vídni. Zapsal se též
do historie české literatury svým
cestopisem o Egyptu a Svaté zemi, a
také do české hudby jako renesanční
skladatel.
Popravě tohoto „českého pána“ při-
hlížel jeho někdejší společník na za-
hraniční cestě do Svaté země – Heř-
man Černín z Chudenic. Později se
oženil s jeho ovdovělou manželkou
Annou Saloménou, původem Hra-
dišťskou z Hořovic. Z obavy před
dalším pronásledováním se vrátila 
k římskokatolické víře. 
* Následovaly popravy sedmi rytí-
řů, z nichž nejstarším byl 86letý Kaš-

par Kaplíř ze Sulevic, dalšími byli
Prokop Dvořecký z Olbramovic,
Bedřich z Bílé v Beskydech, Jindřich
Otta z Losu, letitý karlštejnský purk-
rabí, Vilém Konecchlumský z Jičín-
ska a Bohuslav Michalovic z Kos-
monos, bratrsko-kalvínský politik.
* Aby exekuce nevypadala jako po-
msta za protestantskou víru, popra-
ven byl také jediný římský katolík -
Diviš Černín z Chudenic, který zase-
dal rovněž jako jediný své víry na
zemském soudu. Uposlechl rozkazu
nejvyššího purkrabího Adama ze
Šternberka a v den pražské defene-
strace vpustil vzbouřence do Praž-
ského hradu. Bratr - jak ho vzpomí-
nám výše – odešel před jeho popra-
vou z lešení, odkud tehdy pražské
obecenstvo v hojném počtu exekuci
přihlíželo.
* Na pamětní desce na Staroměstské
radnici čteme dalších 18 jmen (Va-
lentin Kochan z Prachové, radní
Nového Města Pražského, Tobiáš
Štefek z Koloděj, měšťan Nového
Města Pražského, Kryštof Kobr z Ko-
berštejna, měšťan Menšího Města
Pražského, Jan Šultys z Felsdorfu,
primátor Kutnohorský, Maxmilián

390 let od nejznámější popravy 
v našich dějinách

ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

Sotva kde v Evropě se sejde tolik -
nejen křesťanů, nýbrž i lidí jim
spřízněných - jako začátkem červ-
na (1.-5. 6.), a to v Drážďanech; cel-
kem příchozích, či spíše přijed-
ších i přiletěvších: 118 000. A ti po
pět dní (!) spolu diskutovali, na-
slouchali druhým, účastnili se
společných bohoslužeb, biblic-
kých programů, přednášek a pří-
ležitostí k nejzávažnějším problé-
mům dneška, k tomu, čím žijeme. Pravda, v německy mluvící a rozu-
mějící oblasti, byť angličtina je mocná čarodějka. A to bez rozdílu
politického, společenského, či církevního „zařazení“. Nejen v oblasti
církevní, života víry, lásky a naděje pro sebe sama, nýbrž šířeji pro
bližní, společnost, svět. Většina oněch „se sešlých“ byla evangelíky,
nebo šířeji protestanty, byť v menšině byli přítomni i římští katolíci.
Minulý Kirchentag 2010 v Mnichově byl zvláštní právě tím, že se
mimořádně konal spolu s Římskokatolickou církví. Ten letošní zase
tím, že proběhl takříkajíc na okraji Německa, v Sasku; na samé naší
hranici – součásti byvší NDR. Drážďany ten ohromný nával turistů
zvládly. Organizaci, dopravu, ubytování díky obětavým, dobrovol-
ným spolupracovníkům, (kolem pěti tisíc!), farnostem, soukromým
ubytovatelům a školám, jež se změnily na ubytovny. Vše provázejí-
cím titulem byla pak otázka ...kde je tvé srdce? S nevyřčenou odpo-
vědí, kterou nejspíš známe z Matoušova evangelia (6,21): TAM BUDE
I TVŮJ POKLAD!
Většina účastníků, nejen mládeže, se chopila atraktivních příležitos-
tí, ať už koncertů – hudba, či zpěv; různorodých žánrů – např. panto-
mimy, divadla, nejrůznějších veřejných produkcí a výstav – ať už pou-
ličních, nebo úžeji v uzavřených prostorách. Hojně navštíveny byly
rovněž večerní bohoslužby, všelijak odlišného pojetí. A také - otroc-
ky přeloženo, „trhu možností" na výstavišti, nebo v osmi velikých
stanech. Tam byla spousta pestrých aktivit, jež se prezentovaly. Při-
pravených církevními, misijními, diakonickými institucemi z Ně-
mecka i dálných, až exotických zemí. Bylo zde možno nalézt i zastou-
pení Ekumenické rady církví v České republice, působící spíše –
oproti zřejmě původnímu zadání – spíše jako koutek prodeje drobné,
domácké keramiky. Důstojnější zastoupení by si naše ekumena přece
jen zasloužila. K mání nebyly žádné zajímavé propagační materiály,
týkající se jak naší vlasti, tak jednotlivých církví, jež ERC v České
republice zastupuje. O to více je třeba ocenit letitou práci a přípravy
zajištěné farářem Ondřejem Soběslavským a dalšími spolupracovní-
ky, byť zmíněný přiznal malověrnost, když zajišťoval česko-německý
večer s bohoslužbou v Trinität-Ruinenkirche v obavě, že déšť přivede
na otevřeném prostranství vše vniveč. Laskavý, slunečný večer s bez-
vadným chórem a hudbou (saxofonistka k tomu!), kázáním faráře

Okurkám navzdory

Německý spolkový prezident a evangelická teoložka na Kirchentagu

Koordinátoři Noci kostelů se sešli
7. - 8. června k vyhodnocení akce,
která se konala v celé České re-
publice. Podle informací bylo 
v 939 kostelech a modlitebnách
během Noci kostelů 2011 zazna-
menáno více než 300 000 návštěv-

nických vstupů, a to i přes nepří-
zeň počasí. Na základě reakcí
návštěvníků i médií se otevřené
prostory kostelů i doprovodné
programy zde připravené těšily vel-
kému zájmu nejširší veřejnosti.

(red)

Ohlédnutí za Nocí kostelů
AKTUALITA
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Beneše a dramatizací knihy Ester
vytvořil skvělou, duchovní atmo-
sféru v kostele pro zhruba 450
přítomných, až dosud pozname-
naném bombardováním Dráž-
ďan. O tradičním, skvělém, typic-
ky českém pohoštění, zajištěném
farářem Petrem Brodským, ani
nemluvě.
Je pozoruhodné, že řadě aktuál-
ních, probíraných témat bylo pří-
tomno mnoho těch, jichž se bez-
prostředně týkalo; ať už těch,
jichž se týkalo prodloužení dů-
chodového věku, nebo aktivně
pracujících „přesčas“; vždyť ona
pomyslná mez o stavu, situaci,
zdraví, schopnostech jednotlivce
až tak mnoho nevypovídá. Nemé-
ně pohnutým a ožehavým byl
rozbor ohledně potřeby ekono-
mického růstu a stoupající výro-
by, včetně zatížení obyvatelstva,
přerozdělení práce a zaměstna-
nosti obyvatelstva. Vtipně se pak
dostal v potaz výrok Martina Lut-
hera, že „práce patří k člověku
stejně, jako k ptákům zpěv“. Spí-
še by mělo jít o to, aby pracovat
měl příležitost kdo může - a chce.
Člověk by se neměl stát koleč-
kem moderní doby, podobně jak
nebohý kůň na Orwellově Farmě
zvířat, kterého po všem angažmá
čekají předčasná jatka. Nejinak,
naprosto otevřeně, se jednalo o
válečném, německém působení
na Blízkém východě. A to v době,
kdy byli přivezeny domů rakve
padlých vojáků, zahalených do
německé vlajky. Pozoruhodných
přitom byla i řada programů 
v nové, netypické synagoze. Zde
nelze opomenout rozhovor evan-
gelického teologa, docenta staro-
zákonní teologie, Martina Prud-
kého Th.D., s tajemníkem Fede-
race židovských obcí v České re-
publice Dr. Tomášem Krausem 
s nebývalým vhledem do minu-

losti i přítomnosti židovské obce,
včetně napětí a hledání východis-
ka mezi ortodoxními, reformními
a liberálními Židy. Pokud jde o
Kirchentag, je zajímavé, že jeho ve-
dení musí respektovat nepřípust-
nost pozvání Mesiánských Židů
mezi oficiálně zúčastněnými.
Předností pak bylo, že k řadě nej-
závažnějších témat se konalo
hned několik programů, na nichž
vystoupila řada odborníků z růz-
ných oblastí (psychologie, socio-
logie, teologie, ekonomie, politi-
ky, kultury, literatury), schop-
ných spolu otevřeně hovořit v pa-
nelové diskusi. A to bez toho, že
by užívali obehrané floskule,
nebo se častovali výhradou, že ti
druzí berou záležitost nadměrně
zprava, či zleva. Všem šlo o věc,
bez osobních, či snad dokonce
stranických ataků. Jedinou snad
organizační chybou bylo zařaze-
ní atraktivních programů do nově
vystavěné Frauenkirche, kde na
bohoslužby i prohlídku se stejně
tvoří dlouhé fronty; v kombinaci
se zajímavým programem již ho-
dinu před zahájením dobře hodi-
nová fronta. Pro přicházející a
odcházející určitě nevhodné zá-
zemí, spíše by byla příhodnou

některá sportovní hala. 
Obdivuhodný byl na Kirchen-
tagu podíl německých politiků,
kteří si, jako Angela Merkelová,
nebo prezident Christtian Wulf
brali za čest, že smějí vystoupit,
byť byli konfrontováni např. 
s přátelskou, ale ostrou teoložkou
Margot Käsmann. Sotva předsta-
vitelné v naší vlasti, že by církve-
mi připravené podujetí, a to s chu-
tí - a reprezentativně, navštívili
čeští, špičkoví činitelé. A byli
schopni přijmout nejeden kritic-
ký šleh, přitom zaujmout i svou
reakcí. Trapné je, že v médiích Čes-
ké republiky nebyla (!) o Kir-
chentagu a projednávaných zále-
žitostech, jež nás také pálí, ani
zmínka. Během celé doby, ani
poté.
Při návratu domů jsme se dově-
děli, že oním strašidlem, ohrožu-
jícím naše zdraví, nebyly okurky
z Německa, snad španělského pů-
vodu. Většina přítomných, se při-
tom v Drážďanech stranila jaké-
koliv zeleniny. Ten letošní, evan-
gelický „slet“ navzdory biozele-
nině, a to úspěšně skončil. Nechť
se vydaří i Kirchentag 2011!

Jan Kašper

INTERKULTURNÍ TÝDEN V NĚMECKU
Německo (RV). Hlavní představitelé evangelické, pravoslavné a katolic-
ké církve v Německu podepsali ekumenický dokument při příležitosti
Interkulturního týdne. Ten bude v Německu ve dnech od 25. září do 
1. října t.r. V dokumentu se píše: „Navzdory všem rozdílům jde v naší
zemi především o rovnost a jednotu založenou na Bohu.“ Představitelé
církví ve společném prohlášení zdůraznili myšlenku rovnosti kultur.
„Křesťanský pohled na svět a lidskou osobu totiž protiřečí všem teoriím
o tom, že není možné smířit kultury a zrušit dělení lidí podle rasy,“ píše
se v dokumentu. Během Interkulturního týdne je naplánováno mini-
málně 4000 různých akcí na území celého Německa, které vyvrcholí 
30. září velkou ekumenickou slavností. 

KONFERENCE O KŘESŤANSKÉ JEDNOTĚ V SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH
Pittsburgh, USA. V americkém Pittsburghu se konala ekumenická Kon-
ference o křesťanské jednotě  s tématem „Společně s plesajícím a upřím-
ným srdcem". Na setkání přijelo více než 215 účastníků z 18 církví. 
V úvodním proslovu vystoupil reverend Welsh z Křesťanské církve,
který zdůraznil, že hlavními nepřáteli ekumenismu v současnosti jsou:
podezíravost, strach, "ekumenismus rtů" a netrpělivost. Součástí semi-
náře bylo mnoho přednášek na aktuální ekumenická témata, semináře i
setkání účastníků v rámci jednotlivých denominací. Konference po-
vzbudila zúčastněné, aby prohlubovali i nadále jednotu, která je Božím
darem a zároveň důležitou úlohou křesťanů. Celonárodní ekumenickou
konferenci připravují každoročně již 40 roků představitelé křesťanských
denominací v USA ve spolupráci s Národní radou církví.  

STRATEGICKÝ PLÁN SVETOVÉHO SPOLOČENSTVA REFORMOVANÝCH CIRKVÍ
Ženeva (ENInews). Svetové spoločenstvo reformovaných cirkví v Žene-
ve schválilo strategický plán na nasledujúcich 6 rokov. Cirkvi v ňom
zdôraznili potrebu teologického vzdelávania mladých ľudí, zvýšenia
spolupráce s národnými cirkevnými spoločenstvami a potrebu riešiť
rodové, ekonomické a environmentálne otázky. Prezident svetového
spoločenstva reformovaných cirkví Jerry Pillay povedal: „Je čas zame-
rať naše snahy na potreby zraneného sveta. Nemôžeme urobiť všetko. 
V našich silách je však to, aby sme sa dohodli na tom, ako rozvinúť spo-
luprácu a efektívne využiť čas, ktorý je nám daný." Svetové spoločen-
stvo reformovaných cirkví vzniklo v r. 2010 zlúčením Svetovej aliancie
reformovaných cirkví a Reformovanej ekumenickej rady. Má 230 člen-
ských cirkví a 80 miliónov kresťanov. 

STANOVISKO EVROPSKÝCH CÍRKVÍ K EUTANAZII
(CPCE). Společenství protestantských církví v Evropě (CPCE) vydalo
publikaci s názvem Čas života a čas umírání. Brožura je výsledkem
intenzivních konzultací 105 církví z 30 zemí Evropy a obsahuje stano-
visko protestantských církví v Evropě k aktuálním etickým otázkám
ukončení života a asistované sebevraždy. Poukazuje na otázky umírání
v sociálním, klinickém a právním kontextu, jako například: Co je lidský
život? Jak citliví máme být k přání pacienta? Zároveň se snaží na ně
odpovídat z teologické a etické perspektivy. Protestantské církve jsou
pro ochranu práva na život od začátku až do konce a podporují ochra-
nu lidských práv umírajících a nevyléčitelně nemocných. 

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike  (www.ekumena.sk)

Z církví doma i ve světě Okurkám navzdory

Rád vzpomínám na chvíle student-
ského mládí v Letním táboře Ko-
menského v Bělči, kdy měl prof.
A.Novotný působivá ranní kázáníč-
ka na téma "Lid zvláštní". Pod tímto
názvem je vydal později i tiskem.
Jako starozákoník vycházel z kralic-
kého textu Ex 19,5: Jestliže skutečně
poslouchati budete hlasu mého a ostříha-
ti smlouvy mé, budete mi lid zvláštní
mimo všecky lidi, ačkoli má je všecka
země. Jde o slova Hospodinovy
smlouvy, která tlumočil Mojžíš pod
horou Sinaj izraelskému lidu vysvo-
bozenému z egyptského otroctví.
Tento závažný výrok se opakuje 
v knize Deuteronomium (Dt 7,6; 14,2;
26,18 a v Ž 135,4). Rozuměli jsme mu
ve smyslu odlišnosti, jíž se mají věří-
cí lidé vyznačovat v tomto světě jako
Boží lid, který žije v poslušnosti Bo-
žích přikázání.-Na tyto starozákonní
texty navazuje v Novém zákoně vý-
zva v listě Titovi, rozšířená na po-
slušnost Pánu Ježíši Kristu, který dal
sebe samého za nás, aby nás vykoupil od
všeliké nepravosti, a očistil sobě samému
lid zvláštní, horlivě následovný do-
brých skutků (Tt 2,14). Ty dobré skut-
ky předznačil apoštol ve směrnici
pro poslušný život  z víry: abychom

odřeknouce se bezbožnosti a světských
žádostí, byli živi střízlivě, spravedlivě a
pobožně na tomto světě, očekávajíce té
blahoslavené naděje a příští slávy veli-
kého Boha a Spasitele Jezukrista. Být
"zvláštním lidem" se stalo působi-
vým podnětem pro naši životní ori-
entaci. Opravdová víra musí mít
určitý dopad i na náš životní styl!
Dnes, po půlstoletí času, je to trochu
jinak. Pojem "zvláštní" je v našich
nových překladech nahrazen, či
alespoň doplněn pojmem "vlastní".
Ve starozákonním podání nás nepře-
kvapuje překlad "zvláštní vlastnic-
tví", jako vlastnění, související s Bo-
žím vyvolením Izraele: Hospodin si
vyvolil Jákoba, za zvláštní vlastnictví si
vyvolil Izraele (Ž 135,4). Vlastnický
nárok je pojat i jako zaslíbení: A
budou, praví Hospodin zástupů, mým
zvláštním vlastnictvím (Mal 3,17).
V Novém zákoně (Tt 2,14) je v pů-
vodním textu výraz periusios pře-
vzatý z řeckého překladu SZ (Sep-
tuaginty). Je zde zcela ojedinělý jako
hapax-legomenon. Může tedy být
pojímán v obojím smyslu: vlastní i
zvláštní (objektivně i subjektivně),
podle hermeneutického zřetele pře-
kladatelů k původnímu starozákon-

nímu pojetí Božího vyvolení a po-
volání. Náš ČEP se přiklonil k sta-
rozákonnímu pojetí: aby nás posvě-
til za svůj vlastní lid. Stejně i Je-
ruzalémská bible: aby si očistil lid,
jenž by patřil jemu samému. B-21
však zůstal při "zvláštnosti", která
je úzce spojena s Kristovou obětí:
aby nás očistil pro sebe jako zvlášt-
ní lid. V tom se shoduje s kralickým
překladem. 
Tento rozdíl v překladovém pojetí
ovšem neznamená rozpor pro zá-
kladní biblické pojetí. Oba pojmy
jsou spolu úzce spojeny. Být jako
Boží vlastní znamená předpoklad
pro pověření být i jako zvláštní lid 
v tomto Bohu odcizeném světě.
Vzpomeňme, že Boží Izrael se po
celou svou dějinnou existenci výraz-
ně odlišoval od vůkolních národů, i
když ho to stálo mnoho obětí. Pokud
jde o křesťanské pojetí rozdílnosti, si
můžeme připomenout i apoštolův
vzkaz  do sboru v Římě: A nepřipo-
dobňujte se tomuto věku, nýbrž promě-
ňujte se obnovou své mysli, abyste mohli
rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré,
Bohu milé a dokonalé (Ř 12,2). 

Jiří J. Otter

O "zvláštním lidu" v Bibli 

NAD BIBLÍ

Dokončení ze str. 1

V pololetí
Končí první pololetí tohoto roku a s ním jsme dospěli do poloviny i
s letošním vydavatelským ročníkem Evangelického týdeníku –
Kostnických jisker. 
Jak víte, nebylo to pro nás příliš snadné období, protože jsme muse-
li připravovat stěhování redakce a probírat nespočet dokumentů,
tisků, knih, archivních materiálů... Něco likvidovat, leckdy s těž-
kým srdcem, něco deponovat na jiných místech a u jiných institucí,
něco přestěhovat do naší nové, o poznání menší redakční místnosti.
Jsme ale rádi, že se to podařilo a že jsme nemuseli přerušovat vyda-
vatelskou činnost. Na nadcházející letní měsíce, kdy budeme vychá-
zet jen omezeně, skutečně prázdninově, se proto těšíme.
Věříme, že čas prázdnin a dovolených přijde vhod i mnohým z vás,
kteří jste unavení svými povinnostmi a účastí na sborových či spol-
kových aktivitách. Přejeme vám proto dobré odpočinutí, mnoho
pohody a příjemných zážitků a načerpání sil pro další období.
Uvědomujeme si, že ta únava a skleslost nebývají jen tělesného
rázu. Doléhá na nás mnohá tíseň a úzkost z věcí, které se dějí ve
světě, v naší společnosti, ale leckdy i v našem nejbližším okolí. Prá-
vě proto, že sami často ani netušíme řešení, očekáváme na Hospodi-
novu pomoc a s důvěrou v něho se odvažujeme hledět vstříc dalším
dnům.
Chceme také znovu poděkovat za vaši přízeň – členů, čtenářů i při-
spívajících autorů. Vaše pomoc je pro nás velice důležitá.
Milé sestry a bratři, vážení čtenáři a přátelé, ať jsou vaše letní dny
příjemné a radostné.

Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a Pána Ježíše Krista. 

S pozdravem

Předsednictvo Kostnické jednoty – Sdružení evangelických 
křesťanů o.s. a redakce a administrace 

Evangelického týdeníku - Kostnických jisker



Hošťálek z Javořice, primátor Žatec-
ký, Jan Kutnauer a Simeon Sušický
– oba ze Sonenštejna a oba radní
Starého Města Pražského, Natha-
nael Vodňanský z Uračova, primá-
tor Starého Města Pražského, Vác-
lav Maštěrovský z Jizbice, měšťan
Nového Města Pražského, Jindřich
Kozel z Peclinovce, radní Nového
Města Pražského, Ondřej Kocour 
z Votína, radní Nového Města
Pražského, Jiří Řečický a Michal
Witmann – oba radní Nového Města
Pražského, Simeon Vokáč z Chýš a
Špicberku, radní Nového Města
Pražského, Leander Rüppel z Rum-
pachu, měšťan Starého Města Praž-
ského, Jiří Hauenšild z Fürsten-
feldu, doktor práv a měšťan Starého
Města Pražského. Tito popravení se
provinili pouze tím, že buď přijali
některý úřad či poslechli příkaz sta-
vovských direktorů.
* Jednoho z nich jsem neuvedl - byl
z těch předchozích měšťanů (větši-
nou erbovních) už tehdy nejznáměj-
ším vzdělaným lékařem a rektorem
Univerzity Karlovy - Jan Jesenius,
původem Slovák, který také léčil
císaře Rudolfa. Do dějin se zapsal
první veřejnou anatomickou pitvou
v Praze před zraky mediků a bu-
doucích lékařů - patologů. Jeho
poprava byla nejpřísnější: nejdříve
mu vyřízli jazyk, po stětí bylo jeho
tělo rozčtvrceno a části nabodnuty
na kůly umístěné na hlavních praž-
ských ulicích. Co tolik rozlítilo teh-
dejší mocipány? Byl to jeho filosofic-
ký latinský traktát s českým názvem
Může být tyran svržen lidem?
* Veřejně v železných koších bylo
vystaveno dvanáct hlav poprave-
ných. Bezhlavá těla popravených

byla předána potomkům, kteří
ostatky se všemi obřady potom
pohřbili.
* Odsouzeným k trestu smrti popra-
vou měl být také Jan Theodor Sixt 
z Ottersdorfu. Když se chystal po-
kleknout a dát hlavu na špalek, ob-
jevili se náhle jeho synovci se zprá-
vou, že má být ortel pozdržen a on
odveden nazpět do vězení. Dočkal
se nakonec osvobozujícího rozsud-
ku. Podobně doufaly i manželky
ostatních odsouzenců, obětovaly
pro vlivné politiky mnoho peněz a
rodinných šperků. Jinak rodiny po-
zůstalých byly zruinovány konfis-
kací majetků, manželky živořily až
do konce života doma nebo v exilu.
Něco podobného se opakovalo v 50.
letech minulého století…
Místo, kde se poprava konala, a
smutný konec stavovského povstá-
ní připomíná nejen pamětní deska
na Staroměstské radnici v Praze, ale
také dlažební kostky, které vyznaču-
jí prostor, kde stálo popravní lešení.
Původní pódium bylo předáno do
kláštera Milosrdných bratří v Praze.
Z významné literatury o této udá-
losti jsou známá slova Františka Pa-
lackého (1798 – 1876), když přirov-
nal povstání k husitství s tím rozdí-
lem, že český národ v této válce
„nedovedl nic slavného, ale přišel bez-
mála na mizinu“. Další český historik
německého původu Antonín Gin-
dely (1829 – 1892) nazval povstání
„hazardním podnikem mužů, kteří
dobře nezvážili své síly a schopnosti…“
V českém protestantském exilu vy-
šel hned bezprostředně po popravě
v roce 1621 spis Koruna neuvadlá
mučedníků Božích českých. Ten i 
v německém překladu napsal Jan
Rosacius Hořovský, evangelický fa-

rář, očitý svědek popravy, který do-
dával ještě ve vězení všem odsouze-
ným útěchu. Jeho spisu využil již 
v exilu Jan Amos Komenský v díle
Historie o těžkých protivenstvích církve
české (1632). Třebaže vyšel v latině,
německy i anglicky, protože chtěl
vyburcovat svědomí Evropy, na
výsledcích třicetileté války (1618 –
1648) nemohl nic změnit – byly
potvrzeny vestfálským mírem. V
boji o rovnováhu v Evropě, rozděle-
né na katolickou a protestantskou,
absolutistickou a stavovskou mo-
narchii, nebylo vítězů ani poraže-
ných; byla jen zničená Evropa – po
té velké celoevropské krizi hospo-
dářské i politické. 
Dodnes mám v živé paměti rčení,
které se tradovalo a ještě dnes se tak
o důsledcích povstání hovoří, že
česká koruna v rukou Habsburků
znamenala 300 let poroby nebo
jejich nadvlády. Rekatolizační vlna
vyvolala velkou vlnu emigrace,
zejména inteligentní části obyvatel -
první největší v naší historii. Česká
šlechta se dílem zgermanizovala,
dílem smísila s cizími feudály, až se
úplně odnárodnila. České země
byly tak jedinou zemí v raně novo-
věké Evropě, která byla mocensky
donucena změnit svou evangelic-
kou křesťanskou víru ve prospěch
jediné státní církve. Nepřipomíná
nám to „vítězný únor“ 1948? A hos-
podářská devastace, daňové zatíže-
ní spolu s drastickým úbytkem čes-
kého obyvatelstva vyvolává též
některé soudobé asociace – duch
vzdoru a neposlušnosti. Protihabs-
burské nálady byly posíleny v pro-
testantské Evropě, ale i v tak katolic-
ké zemi, jakou byla Francie. 

Miroslav Sígl (red. kráceno)
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390 let od nejznámější popravy 
v našich dějinách Koutek písmáka

Zpěvy a modlitby z Taizé
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Liturgické mezidobí 2
Zpěv: Novou píseň zpívejte (Singt dem Herrn)

hudba: J. Berthier

Žalm 96, 1 - 11
Zpívejte Hospodinu píseň novou,

zpívejte Hospodinu, celá země!
Zpívejte Hospodinu, dobrořečte jeho jménu,

zvěstujte den ze dne jeho spásu,
vypravujte mezi národy o jeho slávě,

mezi všemi národy o jeho divech,
neboť Hospodin je velký, nejvyšší chvály hodný, 

budí bázeň, je nad všechny bohy.
Před jeho tváří velebná důstojnost,

moc a nádhera v svatyni jeho.
Lidské čeledi, přiznejte Hospodinu,

přiznejte Hospodinu slávu a moc,
přiznejte Hospodinu slávu jeho jména!

Přineste dar, vstupte do nádvoří jeho,
klaňte se Hospodinu v jeho svaté kráse,

před ním se rozechvěj, celá země!
Říkejte mezi národy: Hospodin kraluje!

Pevně je založen svět, nic jím neotřese.
On povede při národů podle práva.

Nebesa se zaradují, rozjásá se země.

Čtení: Dt 30, 11 – 14; L 5, 1 – 11

Píseň

Ticho

Prosby:
Prosíme tě, Bože, za mír na celém světě a za svobodu všech lidí.
Prosíme tě za církevní představitele, aby neúnavně hledali viditelnou
jednotu křesťanů.
Prosíme tě za bezúhonnost v politickém životě a za spravedlnost ve
společnosti.
Prosíme tě, Bože, za ty, kdo si těžce vydělávají na svůj každodenní
chléb.
Prosíme tě za ty, kdo jsou bez práce a bez prostředků.
Prosíme tě za ty, kdo nemají rodinu a jsou bez domova.
Prosíme tě za ty, kdo trpí samotou a opuštěností.
Prosíme tě, Bože, za utiskované a pronásledované.
Prosíme tě za všechny, kdo zasvětili svůj život službě chudým, cizincům
a osamělým.

Otče náš

Modlitba:
Bože živý, jakkoli ubohá je naše modlitba, obracíme se k tobě s důvěrou.
A tvá láska si k nám nachází cestu i uprostřed našich váhání a pochyb-
ností.
Požehnej nás, Bože živý, ty, který naši minulost ukrýváš do Kristova
srdce. Ty se staráš o naši budoucnost.

(© 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)

Bratr Josef Veselý pokládá na konci
článku Dvojí predestinace (ET-KJ
19/2011) čtenářům otázku, čím je
pro ně dvojí predestinace. Dříve jim
však vysvětlí, že „dvojí dekret o
předurčení se pokládá za učení,
které není potvrzeno a dotvrzeno

celou Biblí“, kdyby snad ještě něko-
ho napadlo ji zastávat. Jen v USA se
přitom k této nauce hlásí druhá nej-
větší presbyterní církev v zemi
(PCA) a mnoho dalších církví, sdru-
žených v ekumenické Severoame-
rické radě reformovaných a presby-

terních církví, v Evropě např. nizo-
zemské Christelijke Gereformeerde
Kerken in Nederland, nemluvě už
ani o Třetím světě. Takové přehlíže-
ní významné části světové ekume-
ny považuji za povážlivé.
Věty „O prvních (vyvolených) se
dovídáme jen to, že je jich málo“ a
„Zda Calvin sám si byl jist svým
zařazením podle dekretu o předur-
čení, to nevím…“, prozrazují, že
autor je s naukou o dvojím předur-
čení seznámen jen dosti povrchně.
Ve skutečnosti nepodává nauku
Kalvína, ale katolických jansenistů
17. stol. (Ve stejné podobě, totiž tak,
že nikdo neví, zda je vyvolen či za-
vržen, zastával tuto nauku i náš Jan
Hus.)
Reformovaná nauka o dvojím před-
určení byla naopak zformována
právě proto, aby věřícímu poskytla
ujištění v jeho strachu o spásu.
Právě víra, která je v článku uměle
stavěna proti předurčení, právě
víra podle reformátorů věřícího
ujišťuje, že patří mezi vyvolené, že
byl vyvolen před založením světa, a
tak že i přes různá životní selhání a
kotrmelce nemůže o spásu přijít. To
je hlavní smysl nauky o předurčení
a základ, na kterém reformátoři
staví nauku o spáse pouhou vírou a
pouhou milostí.
Řečeno jednoduše, věřící, já nebo ty,
se může sám u sebe plně spoleh-
nout, že bude spasen, pokud věří. U
sebe to člověk ví s jistotou, druhé

Ad Dvojí predestinace

A PŘEC CHCI TOLIK, TOLIK ŽÍT
Nemohu chodit, skoro už nejím,
však kdyby někdo slyšet chtěl,
tak mám co dobrého mu říct.

Říci také - zastav se a nezabíjej
mne, sebe, nikoho!

Co tobě smysl žití dává, drahý člověče?
Ani se nenaděješ, sám budeš nemocný a starý,

rychle ti šance mezi prsty proteče.

S jakým svědomím budeš 
po vraždě tímto světem plout?

Vždyť celý život ti to zhatí,
nezbavíš se svědomí pout -

pak pravý smysl žití se ti v nenávratnu ztratí.

Zabíjet budeš dál?
Pro moc, peníze,

nezřízenost a nevázanost?
Nikdo tě k tomu nenutil,

ty rozhodl ses sám.
Neseš si za to zodpovědnost,

když svědomí své a cit jsi přidusil.

Zopakuji zde slova jedné moudré ženy:
Je pravý smysl života

s radostí, svědomím čistým – tvořit
a ne tak, jak trh určuje – zabíjet, bezhlavě stavět, bezhlavě bořit.

Jen ať se prachy točí, kde zákon džungle funguje…
Tak ne, člověče!

Však k dobrému mít otevřené srdce, duši, oči.

ZDEŇKA ŘEHÁČKOVÁ
Dokončení na str. 4
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nemůže soudit. Zejm. Kalvín v In-
stituci až do omrzení opakuje, že
nemůžeme ani náznakem tušit, kdo
patří mezi zavržené; a že naopak, o
každém člověku, zejména věřícím,
máme mít dobrou naději.
Druhá část nauky, o předurčení 
k zavržení, je jen logickým dotaže-
ním nauky o vyvolení. Na rozdíl od
luterství, v kalvinismu člověk o
spásu nemůže přijít. Písmo však
dosti jasně dokládá, že spaseni ne-
budou všichni. Když vyvolení ne-
mohou odpadnout, pak zatraceni
mohou být jen ti, kteří k tomu byli
také předurčeni. Pokud toto nedrží-
me, zbývá nám věřit jen a) že spase-
ni budou úplně všichni (čemuž
odporuje přehršel míst v Písmu),
nebo, b) že můžeme o spásu přijít –
a tím se nám tak trochu zadními
vrátky vrací úzkost středověkého
člověka či katolického křesťana, že to
nakonec nezvládne; tím se nám vra-
cí středověký strach z Boha, přísné-
ho soudce. Vyvolení jedněch ke spá-
se a druhých k zavržení spolu do-
hromady jednak brání církvi, aby
považovala spásu za něco, co má ve
své moci (katolicismus), jednak sta-
ví hráz horečnatému, násilnickému
evangelizování některých křesťan-
ských církví, které se domnívají, že
koho ony samy neobrátí, ten je ztra-
cen. Stáví hráz naší úzkosti o druhé
s poukazem na to, že Bůh je ve svých
soudech spravedlivější než my, nad
naše chápání.
Z osobní pastorační zkušenosti

mohu říci, jakou úlevu přináší se-
známení s naukou o dvojím před-
určení novým konvertitům, kteří
jen málo věří v možnost své osobní
proměny, i lidem přehnaně úzkost-
ným a sebekritickým. „Bůh si vás
vybral a dotáhne své dílo do kon-
ce,“ říkám jim vždy, „nebojte se.“
Predestinace nebyla kázána, proto-
že kázání má podněcovat k růstu ve
víře, k skutkům víry. Ale tam, kde je
v pochybnostech víra samotná, jistě
byla podobně pastoračně využí-
vána.
Článek apeluje na náš smysl pro
lásku. Jak se mi však jeví, Písmo
ukazuje lásku Boží jako stejné pod-
staty jako lásku mezilidskou – tedy
jako lásku zaměřenou ke konkrétní-
mu jedinci, kterého si Bůh/člověk
vybírá, zatímco ostatní pomíjí.
„Zamiloval jsem si vás, praví Hos-
podin. Vy však se ptáte: »Kde je
důkaz, že náš miluješ?« Což nebyl

Ezau Jákobův bratr? je výrok Hos-
podinův. Jákoba jsem si zamiloval,
Ezaua však nenávidím." (Mal 1, 2n)
To, v čem je mi osobně dvojí prede-
stinace potěchou, je právě to, že
mne osobně Bůh oslovuje, místo
toho, aby vypsal "veřejnou soutěž"
o svou lásku. Divím se tedy víře, kte-
rá se podle článku „zdvihá k roz-
hodnému protestu a vyžaduje pro
sebe (!) možnost všechno změnit“.
Jen jako doušku bych doplnil, že
reformátoři četli dvojí predestinaci
z celého Písma a prostě není prav-
da, že by ji vyčetli jen z vytrženého
oddílu Ř 9. Uveďme pro stručnost
jen několik dalších míst k uvažová-
ní o této, jistě ne zcela jednoduché,
otázce: Mk 4,11n; J 13,18; 15,16; Ř
8,28-31; Mt 25,34.41; Ef 1,4n; Ex 4,21;
Sk 13,48; Mt 24,22; 1 J 4,17nn; 1 Pt
1,2; 2,8; 2 Pt 2,9; Zj 22,10n a další.

Tomáš Pavelka

Ad Dvojí predestinace 
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 Rallye Bohe-
mia! Před nebo po shromáždění
můžete učinit romantickou pro-
cházku skalním bludištěm.

J. Polma
* * *

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

* * *
Spolek přátel Růžového paloučku
pořádá Slavnost na RP 3. července
2011 ve 14 hodin. Promluví prof.
ThDr. Petr Pokorný a prof. Jan So-
kol, Ph.D. Dále vystoupí známí
umělci. Srdečně zvou pořadatelé.

* * *
Jak se stalo dobrou tradicí, konají se
6. července v 9.30 h na Kozím hrád-
ku ekumenické bohoslužby, při kte-
rých vzpomeneme mistra Jana
Husa. Pro účastníky bude přistaven
autobus, který odjíždí v 8.45 h od
sborového domu ČCE v Bílkově ul.

Ondřej Soběslavský

SENIORÁT POLIČSKÝ

Českobratrská církev evangelická

BOROVÁ U POLIČKY – Ne 9.30 h
Borová u Poličky č. 30, j. Miloš Lapá-
ček, a f. Tomáš Jirků

HLINSKO – Ne 9 h
Straněnská 837, f. Miroslav Čejka, 
f. Naděje Čejková

JIMRAMOV – Ne 8.30 h
Nám. Jana Karafiáta 148, f. Tomáš
Jirků

KROUNA – Ne 9 h
Krouna č. 155, f. David Sedláček

KRUCEMBURK – Ne 10 h
ul. Mikuláše Střely 178, f. Marek
Vanča

POLIČKA – Ne 8.30 h
Nábř. svobody 561, f. Jiří Tengler

PROSEČ U SKUTČE – Ne 9 h
Proseč u Skutče č. 120, f. Lukáš Klíma

RANÁ U HLINSKA – Ne 10.30 h
Raná u Hlinska č. 80, f. Marta Sedláč-
ková, a f. David Sedláček

SVRATOUCH – OD 1. 1. 2011 KAZATEL-
SKÁ STANICE FS ČCE V KROUNĚ
Ne 10.30 h
Svratouch č. 123, f. David Sedláček

TELECÍ – Ne 9 h (a c d e)
Telecí č. 129, f. Lukáš Pešout

PRAŽSKÝ SENIORÁT - STŘEDNÍ ČECHY

Českobratrská církev evangelická

BENEŠOV U PRAHY, 256 01; Ne 10.00
Husova 656, f Tomáš Trusina

BEROUN, 266 01; Ne 9.45
Husovo náměstí 43/30, f Dagmar
Ondříčková

DOBŘÍŠ, 263 01; Ne 10.00
Husova 1556, f Samuel Hejzlar

HOŘOVICE, 268 01; Ne 9.30
Valdecká 408, f Drahomíra Dušková -
Havlíčková
HVOZDNICE, 252 05; Ne 9.30
Hvozdnice č. 125, f Vendula Kalu-
sová

KLADNO, 272 01; Ne 9.00
gen. Klapálka 37/1394, f Daniela
Brodská

LIBČICE NAD VLT., 252 66; Ne 9.00
5. května 66, f Dana Rotkovská

SEDLEC – PRČICE, 257 92; Ne 8.00
K. Burky 150, j Pavla Jandečková 
a f. Tomáš Trusina

SOBĚHRDY, 256 01; Ne 10.00
Soběhrdy č. 21, f Petr Turecký

ŠKVOREC, 250 83; Ne b, d 9.30 (kromě
července a srpna)
Husova 133, a f. Elen Plzáková  

Církev bratrská

KLADNO, 272 01; Ne 10.00 
Víta Nejedlého 1503, Daniel Kaleta 

NERATOVICE; 277 11, Ne 10.00
misijní sbor, Vojtěšská 1219, Petr
Grulich

RAKOVNÍK, 269 01; Ne 9.00 
Vysoká 195, Petr Šimmer

VLAŠIM, 258 01; Ne 10.00  
misijní sbor, Spolkový dům, Palac-
kého náměstí 7, Jan Lukl

Evangelická církev metodistická

KLADNO, 272 01; Ne 10.00
Milady Horákové 1526 (modlitebna
CASD), Daniel Hottmar

Bohoslužby

NOEMI
WWW.NOEMKA.COM

* Seznamka pro křesťany
* Pobyty pro nezadané
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info@noemka.com
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* PŘÍBĚH JEPTIŠKY
DVD 
Příběh jeptišky je nezapomenutelným a výjimečným
pohledem na život za zdmi kláštera. Oslnivá Audrey
Hepburn tu ztělesňuje jeptišku, jejíž životní cesta
vede od péče o mentálně nemocné pacienty k vytou-
žené práci zdravotní sestry v Belgickém Kongu. Když
se ovšem po vypuknutí 2. světové války vrací do
rodné Belgie, musí se rozhodnout mezi odbojem a
neutralitou církve.
Příběh jeptišky, který režíroval čtyřnásobný držitel
Oscara Fred Zinnemann, získal osm oscarových no-
minací včetně nejlepšího filmu, Cenu newyorských
filmových kritiků pro nejlepší herečku a režiséra a
Národní cenu kritiků pro nejlepší film, režiséra a he-
rečku ve vedlejší roli (Edith Evans).
USA, 1959
Zvuk: český, anglický
Titulky: české, anglické
Hrají: Audrey Hepburn, Peter Finch, Edith Evans,
Peggy Ashcroft
Délka: 152 minut
Režie: Fred Zinnemann 
Odkaz na trailer: 
http://youtu.be/OCGqhzRNA4E
Warner Bros.
cena: 199 Kč 

* BOJ O JERUZALÉM
DVD 
Historické drama Boj o Jeruzalém nás přivádí do ro-
ku 1948, kdy vzniká stát Izrael. Z betonové džungle
New Yorku přicházejí do pouštního ráje Svaté země
dva mladí američtí přátelé – jeden je Arab, druhý Žid.
Oba jsou okolnostmi donuceni bojovat se zbraní v ru-
ce za své sny. Riskují své životy a bojují za to, v co
věří, i když je město jejich snů na pokraji zkázy. Když
jsou boje o Jeruzalém v plném proudu, musí se všich-
ni zúčastnění (Židé, Arabové a Britové) vyrovnat s otáz-
kami terorismu, politiky, kuráže a pocitu odcizení.
Velkofilm Boj o Jeruzalém popisuje historický základ
konfliktu mezi Araby a Židy, který přetrvává až do
dnešních dní.
DVD v papírové pošetce.
Francie/Velká Británie/Itálie/Řecko/Izrael/USA,
2006, 98 minut
Režie: Elie Chouraqui

Hrají: JJ Feild, Said Taghmaoui, Daniel Lundh, Mel
Raido
Zvuk: česky - Dolby Digital 5.1, anglicky - Dolby
Digital 2.0 (Stereo)
Titulky: české
Bonusy: trailery 
Odkaz na trailer:
http://youtu.be/W-zCYoNS3Dg
Filmpark.
cena: 69 Kč 

* ĎÁBLOVA DÍLNA
DVD 
Skupina předních odborníků na tisk, uvězněna v kon-
centračním táboře Sachsenhausen, má za úkol vytvo-
řit největší padělatelskou dílnu v dějinách, pomocí
níž chtějí nacisté získat prostředky na zbrojení. Ne
všichni zúčastnění však jsou ochotni kolaborovat,
přestože odmítnutí spolupráce znamená smrt... Na-
točeno podle knihy jednoho z posledních žijících
vězňů, aktérů operace "Bernard", největšího uznáva-
ného odborníka na falešné bankovky z té doby.
Adolf Burger, profesionální tiskař z Velké Lomnice a
jeho žena byli v roce 1942 zatčeni z "politických dů-
vodů". Jeho žena byla zavražděna krátce po příjezdu
do Osvětimi a on byl po roce a půl přeřazen do padě-
latelské dílny v Sachsenhausenu. 5.května 1945 byl
osvobozen americkou armádou v koncentračním tá-
boře v Ebensee. Vrátil se do Československa, kde
znovu začal pracovat jako tiskař. V současné době ve
svých devadesáti letech žije v Praze a neúnavně po-
kračuje v cestách, přednáší na školách o svých zážit-
cích z války.
DVD v papírové pošetce
Rakousko, Německo, 2007, 95 minut
Režie: Stefan Ruzowitzky
Hrají: Karl Markovics, August Diehl, Devid Striesow,
Martin Brambach, August Zirner
Zvuk: česky - Dolby Digital 5.1 německy - Dolby
Digital 2.0 (Stereo)
Titulky: české
Bonus: upoutávka, vystřižené scény, film o filmu,
Adolf Burger - Ďáblova dílna 
Odkaz na trailer: 
http://youtu.be/3F25nVi2Brs
Beta Cinema
cena: 69 Kč 

Novinky v knihkupectví SAMUEL

Oprava
Do 18. čísla ET-KJ pod názvem "Dělal víc než musel" napsal můj pří-
tel Zdeněk Bárta vlídný článek k mým 90. narozeninám, který mne
potěšil a za který děkuji.
V textu se však objevil závažný omyl, který bych rád uvedl na pra-
vou míru. Je zde řečeno, že jsem podepsal vázací akt spolupracov-
níka StB.
Byl jsem sice pracovníky StB obtěžován, navštěvován, zván ke
schůzkám a spolupráci, nikdy jsem však cokoli o spolupráci nepo-
depsal a nikdy jsem o církvi, jejích pracovnících a mých známých
neposkytl žádné informace.
To tedy k článku na vysvětlenou a díky za uveřejnění. 

V. Sláma

Dokončení ze str. 3


