
naděje i Pro rePtaly
IZaIáš 29,17-24

Nejen staré Izraelce, i současný
český národ bychom mohli nazvat
národem reptalů. Jsou všude ko-

lem nás. Jejich názor na politiku,
společnost i církev je depresivní.
Všechno prý jde od desíti k  pěti
nebo spíše ke dnu. Takoví lidé
krátkozrace dohlédnou jen ke
skutečnosti, že navrch má ukrut-
ník, posměvač, že všichni jsou
pohotovi k  ničemnosti… Je to
reálný pohled, ale ne úplný. Vi-
doucí Izaiáš vidí víc a vidí dál.
Bible nás učí nikdy neztrácet na-
ději. Zkusme v  duchu Izaiášově
veřejně vyznávat, že Boží lid
nebude zahanben, že uzříme kos-
tely plné dětí – dílo Božích rukou
(!), že naše sbory budou místem,
které dosvědčuje Boží svatost. To
není nemístné sebevědomí. Cír-
kev nemá být sebevědomá a je
dobře, když ztratí svou sebedůvě-
ru. Na rozdíl od jiných, Boží lid si
nevěří a nemá si věřit. Má věřit

Bohu. A to není žádná slepá víra.
Slepý a hluchý není ten, kdo si
zakrývá oči před smutnou reali-
tou světa, ale ten, jehož pohled je
na ni omezen. Víra vidí víc a dál.
Bez víry v  Boha by byl jistě ten
Izaiášův optimistický výhled ku-
předu nepatřičný, přehnaný, naiv-
ní. Věřit v lepší zítřky bez Boha je
vskutku jakýsi utopický idealis-
mus. Jen díky Bohu „zmizí ukrut-
ník, po posměvači bude veta, vyhlaze-
ni budou všichni, kdo jsou pohotovi 
k ničemnosti…” Díky Bohu! Před-
stava Božího soudu byla pro
Izraelce něčím, na co se upřímně
těšili. Těšíme se i my? Potrvá to
jen velmi krátce… Přijdiž tedy,
Pane Ježíši!

Josef Hurta, 
farář ČCE 
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Poselství k 12. neděli po sv. trojici

V této nejstručnější podobě - podmět
a přísudek – se nám oznamuje jedna
z největších událostí, které se týkají
světa a nás, Boží království. Ještě
nepřišlo, toliko se přiblížilo, podle
Božího časování je za dveřmi. Nedá
se nijak přirovnat ke katastrofám
jako je třeba tsunami. Ta je nelítost-
ná, udeří nečekaně. Před Božím krá-
lovstvím nás Bůh „varuje“, poslal
k nám svého Syna s varováním, aby-
chom měli čas připravit se, umýt se
a obléct. Máme přece obstát v  krá-
lovství lásky a spravedlnosti, které
se přibližuje. Jeho král už přišel,
avšak nepoznali jsme ho. Přišel jako
člověk, mluvil a jednal jako člověk.
Proto jsme ho chytili a popravili tak
jako mnohé jiné. Zbavili jsme se ho
v  domnění, že my a svět půjdeme
dál svou cestou, my budeme kralo-
vat, ne Bůh. Zazdili jsme jeho krá-
lovství, aby k  nám nedosáhlo.
Zůstalo jen málo těch, kdo o něm
uslyšeli a v  tichosti je přivítali, ne
zpěvem, ale šepotem, hřích oslabil i
jejich hlasivky. Slyšeli jste je v neděli
zpívat ve svém shromáždění. Svět se
nás nebojí, že bychom mohli vytvo-
řit pátou kolonu pro Boží kralování.
A náš Bůh od nás nežádá žádný
revoluční krok, vždyť Ježíš nás nau-
čil modlit se: „Přijď království tvé.“
Bůh sám vybojuje své pravdě a spra-
vedlnosti vítězství bez našeho při-
spění.
Blízkost Božího království způsobu-
je, že si člověk uvědomí svou odpo-
vědnost za pozemské věci, které
dostal, aby mohl na zemi žít. Ježíš
nás volá ku pokání, neboť to je jedi-
ný způsob, jak se můžeme postavit
vůči dotírající spravedlnosti, lásce a
pravdě, která poměří naše tělo i
duši. Bůh nepřistoupí na to, aby-
chom vydali k  jeho soudu jen tělo

nebo jen duši. Budeme dotázáni na
pozemské věci jako je náš majetek,
ale zároveň jaký je náš vztah k bliž-
nímu, k  vlastní ženě a jak jsme se
vypořádali se svou plodivou sílou a
s  vyhasnutím života ve smrti.
Přečtěte si to u Lukáše 3,10-14, kde
se zástupy – úředníci, vojáci, celníci
a jiní lidé – domáhají se, aby se jim
dostalo konkrétní odpovědi v  jejich
konkrétním postavení, co mají dělat,
když Boží království je tak blízko:
jsou to tři odpovědi, které překvapu-
jí svou pozemskostí. Dokládají, že
křesťanská víra má pozemskost za
jeden ze svých nosných principů,
kupř. máš-li dva obleky, dej jeden,
aby ani tobě nebylo zima. Vrcholem
té pozemskosti je nahlížení do cizí
peněženky. Ježíš „si sedl naproti
chrámové pokladnici a díval se, jak

do ní lidé vhazují peníze“. (Mk 12,41)
Blízkost Božího království dá vy-
stoupit všem pozemským věcem a
vztahům k  nejvyšší významnosti a
všechny osvěcuje svým světlem. Ne-
ptá se po jejich původu, proto vědo-
mí Boží blízkosti vytváří za vhod-
ných politických podmínek platfor-
mu k  plodnému rozhovoru mezi
křesťany, židy, muslimy i ateisty.
V  dějinách se nejednou stalo, že
různé skupiny pochopily blízkost
Božího království tak bezprostřed-
ně, jako by už bylo tu. Pozemské vě-
ci a vztahy ztrácely svou naléhavost,
byly odsunuty do bezvýznamnosti,
staly se z  nich pouhé stíny. V  silo-
vém poli vysokého napětí celá země
přestala být skutečností. Tato blíz-
kost Božího království vypudila ně-
které lidi na poušť, jiné z jejich kul-
turního prostředí do osamělosti.
Vznikly i podivné sekty, které dopla-
tily životem na své poblouznění a
způsobily celému křesťanství škodu
na pověsti. I apoštol Pavel pochopil
blízkost Božího království tak, že už
máme málo času a z  této tísně mu
vyplynulo, že nestojí za t, cokoli na
životě měnit, ku příkladu: „Nežeňte
se, nevdávejte se, ale také se neroz-
vádějte, zůstaňte otroky, abyste byli
volní v tísni času, která na všechny
dolehne.“ Apoštol však nepřikazuje,
radí kupř. vdově, že se může vdát,
„po mém soudu bude však pro ni
lépe, zůstane-li tak.“
Celou 7. kapitolu 1. Listu Korint-
ským věnoval manželství a zdržen-
livosti ve všem. Ani pláč nesmí trvat,
času je málo, brzy bude všechno
jinak a lépe. Blízkost věčnosti učinila
všechno světské téměř bezvýznam-
ným. V oblasti teologického myšlení
to vyjádřil Karel Barth svým mla-

Přiblížilo se království Boží
Zaostřeno do dálky

nedávno jsem měl možnost projíždět rumunsko, tedy zemi docela hez-
kou, hustě osídlenou, nicméně co se týče řidičů ukázkově balkánskou.
Takovým typickým příkladem je řazení se do jedné fronty na průjezd
mostem přes Dunaj. rumuni klasicky vytvoří fronty čtyři a pak mezi
sebou bojují, kdo projede dřív. Další zajímavostí byl běžný fakt, že oso-
báky předjíždějí kamiony. nějakou dobu mi to trvalo pochopit, ale pak
mi došlo proč. Představte si úsek častých dopravních nehod v horském
terénu, samá zatáčka, klesání 8 %, dvacítka, zákaz předjíždění a dvojitá
plná čára. a tam vás předjíždí tirák, kterému je jedno, že jste tam vy, když
se vrací do pruhu. Jasně, je větší, raději uhnu. Ostatně, v rumunsku nejde
o to neohrozit jiné účastníky silničního provozu, ale naopak, řidič si hlav-
ně musí dávat pozor sám na sebe. Holt jiný kraj, jiný mrav.
Sebekriticky však musím přiznat, že i u nás v Čechách lze potkat čím dál
víc "rumunů", kteří například předjíždí v protisměru a zcela ignorují, že
někdo jede naproti. nejspíše se bohatí s rychlými auty nudí a potřebují
adrenalin z jízdy, kdo ví?
Doufám, že se to nedozví Kalousek, ale bulharská vláda vymyslela, že se
dálniční samolepky musí platit i na okresky. Hlavně, aby také u nás neza-
vedli dálniční známku na všechny silnice, co mají asfalt, jen to ne! 
ale když už jsme u těch komunikací: Čechu, div se, rumuni mají na hlav-
ních tazích docela dobrý asfalt a ty krávy přes cestu už tam také nejsou.
bulhaři staví dálnice jak diví a celkem obstojně, zato když přejedete slo-
venské hranice, tak se můžete těšit na drc drc zážitky po panelové D jed-
ničce, a to téměř až do Prahy. Vyslovuje se mi to s těžkým srdcem, ale co
se týče dopravní infrastruktury, nějak nám ujíždí vlak, nemyslíte? Pokud
tomu nevěříte, zajeďte si na výlet do budapešti a porovnejte si to s cestou
do Prahy. U mě Maďaři jednoznačně bodují.
Závěrem bych chtěl říci, že mi přece jen balkánci byli něčím hodně sym-
patičtí. Jednak mají pěkné a stále otevřené pravoslavné chrámy a jednak
si vždycky prosadí nějaký ten kříž, třeba i na stavbě financované z EU.
Příkladem je například chodník podél pobřeží. Křesťanský symbol tam
prostě zabetonují, aby Turci viděli, čí je to země.
Přes tuto moji sympatii však nejsem zastáncem nějakých křižáckých
výzdob novodobých staveb, vždyť duchovno je přece o něčem jiném, ale
uvítal bych, kdyby si Češi více vážili božího požehnání a měli více vděč-
nosti za to, co nám Hospodin dává. Vždyť naše poloha v centru Evropy
nemusí být navěky zárukou blahobytu a - upřímně řečeno - naše bohat-
ství soudě zrakem řidiče je spíše v lidském potenciálu než v materiálních
hodnotách.
Vskutku, naše chování, a to nejen na silnici, úcta k sobě navzájem,
vstřícnost a laskavost může být mnohdy cennější než hezká drahá
auta, které vlastní dobrodruzi a jimiž ohrožují slabší. buďme raději
chudší, ale lepší!

Ivo Kraus

Balkán tam i tady

John Stott s Pavlem Černým - viz str. 4

Dokončení na str. 2

Hra vidomýcH

Hra vidomých z nás činí
slepnoucí, nevidomé,

jdem bezvýchodnou síní,
jdem zatemněným domem

a procházíme bludné kruhy,
kde člověk 

(v zájmech vždy až druhý)
pro zření zarost plevelem.

A to je zem. A to je celá zem.

Což neslyšíš ji vražděnou?
Není to halas k uzoufání?
A přijmeš, co je za stěnou,
ač nevíš, co tě čeká za ní?

Je tichem křik, jsa bez mezí?
Což ty sis zvykl na ty zdi,
že netrneš až do té chvíle?
Teď žít je milé. Skoro milé,

Jan Zábrana
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Právě jsem se vrátil z několikadenní-
ho pobytu v zahraničí. První domá-
cí zpráva, která mě zaujala, je návrh
ODS a TOP 09 na zvýšení DPH. Jak
se dalo očekávat, Věci veřejné jsou
proti.
Oč jde? Ministr Kalousek zdůvod-
ňuje plán na zvýšení DPH na 19 %
potřebou „stabilizovat“ rozpočet,
čímž má na mysli snahu snížit defi-
cit státního rozpočtu. Tato snaha je
sama o sobě nepochybně chvály-
hodná; jsem toho názoru, že stát by
měl z  dlouhodobého hlediska hos-
podařit s  vyrovnanými rozpočty
(Zdůrazňuji: z  dlouhodobého hle-
diska. Jsou období, kdy zvladatelný
deficit působí skutečně prorůstově;
po takovém období ale musí násle-
dovat léta přebytkového hospodaře-
ní, aby byl rozpočet dlouhodobě vy-
rovnaný.) Jiná otázka ovšem je, jak
vyrovnaného rozpočtu dosáhnout.
Ve hře jsou zhruba tyto faktory:
Pokud by ekonomika rychle rostla,
stát může z deficitu „vyrůst“. Scho-
dek státního rozpočtu má určitou
nominální hodnotu; pokud ekono-
mika roste, rostou příjmy i výdaje a
deficit má relativně stále menší
váhu. Zjednodušeně řečeno, aby to
fungovalo, musí být hospodářský
růst rychlejší než inflace a produkti-
vita práce se musí zvyšovat rychleji
než mzdy.
Další dva faktory jsou stránka pří-
jmová a stránka výdajová. Vyrovna-
ného rozpočtu lze dosáhnout sníže-
ním výdajů: snížením investic (bude
se stavět méně dálnic apod.), sníže-
ním platů (což stát dokáže zařídit
nejsnáze u státních zaměstnanců –
učitelů, policistů, státních úředníků
apod.), případně snížením důchodů
(což by patrně bylo nejméně popu-
lární opatření).
Vyrovnaného rozpočtu lze ovšem
dosáhnout i zvýšením příjmů, tedy
daňové zátěže. Může jít o daně

nepřímé (sem patří zmiňované zvý-
šení DPH) nebo přímé (sem patří
jednak „korporátní“ daně, tedy
zdanění podniků, jednak zdanění
mezd). 
Zvýšení DPH má řadu nesporných
výhod. Daň, zvláště existuje-li jed-
notná sazba, lze těžko „ošvindlo-
vat“, nejsnáze a nejlevněji se vybírá,
a zdaňuje spotřebu, což by mělo
v ideálním případě vést ke spořivos-
ti, tedy akumulaci kapitálu. Má
ovšem i jednu obrovskou nevýhodu:
Relativně nejcitelněji dopadá na nej-
chudší. Jíst se musí a DPH z potra-
vin musí zaplatit i bezdomovec nebo
chudý penzista. DPH z koupě jachty
pochopitelně platí pouze boháč. 
Zvýšení korporátních daní vede
velké korporace k tomu, aby hledaly
nejrůznější cesty, jak placení daní
„vožulit“, a protože se jedná o silné
hráče, mající v krajním případě dost
peněz na úplatky, často si vyjednají
různé daňové prázdniny, daňové
výjimky či úlevy, takže se nakonec
placení vyšší daně stejně vyhnou.
Kromě toho většinou vyhrožují, že
odejdou do nějakého „daňového
ráje“ nebo že přesunou svou výrobu
do zemí, kde je korporátní daň nižší.
Pokud se jedná o zdanění fyzických
osob, je situace podobná. Lidé hleda-
jí nejrůznější způsoby, jak se placení
daní vyhnout, případně jak „proká-
zat“, že vlastně žádné příjmy nemě-
li. Právě v  této disciplíně byli řečtí
boháči naprostými přeborníky. 
Morálně se tedy jedná o těžké roz-
hodování. Kdyby se stát dokázal
postarat o své chudé (slušnými dů-
chody pro staré a slušnými sociální-
mi podporami pro bezmocné), bylo
by zvýšení DPH patrně nejvýhod-
nější. Volání velké části naší pravice
po „malém státě“ a řeči o „daňové
svobodě“ ovšem přeloženy zpravi-
dla znamenají méně solidarity s chu-
dými a bezmocnými. Tato „nesoli-

darita“ je navíc ještě často zdůvod-
ňována hojným zneužíváním sociál-
ních dávek, k  němuž nesporně
dochází. Bohužel ovšem jsou při této
argumentaci skuteční ne vlastní vi-
nou bezmocní házeni do jednoho
pytle s  různými vykuky, pobírající-
mi sociální dávky neoprávněně. 
No, a pak je zde ještě další faktor,
dosud nezmíněný, leč vám všem
dobře známý: všeprostupující ko-
rupce, která vždycky z principu nej-
víc znevýhodňuje skutečně podni-
kavé a pracovité lidi a jejíž důsledky
nakonec dopadají na nejchudší více
než na ty, kdo se mají o trochu (nebo
o hodně) lépe. 
Radikálním řešením pro naši zemi
by byla jen morální obroda. Ta by
znamenala méně korupce, více soli-
darity se slabšími – a také, last but
not least, schopnost politiků domlu-
vit se na rozumných kompromisech
a čelit partikulárním zájmům sil-
ných lobbistických skupin. 
Bez této obrody nám nezbývá než se
v  tom dál plácat. Argumenty pro
zvýšení DPH, které jedna strana při-
náší, jsou validní. Argumenty proti,
které vznese levice, budou validní
rovněž. A troufnu si pochybovat, že
se nedá i při nejlepší vůli předem
přesně říci, jak to či ono opatření
zapůsobí. To, co nám chybí, je sociál-
ní kapitál. Mluvím o tom stále
znova, protože mi připadá stále evi-
dentnější, že bez jeho nárůstu jsou
naše problémy stále hůře řešitelné,
pokud vůbec. 
A v  této věci můžeme začít každý
sám u sebe. Buďme důvěryhodnými
lidmi, všímejme si důvěryhodných
lidí ve svém okolí, podporujme je,
mluvme o nich, a pokud k  tomu
mají alespoň trochu předpoklady,
tlačme je do politiky. 

Dan Drápal 
17. července 2011

ekumenická konZultácia o mieri a BeZPečnosti v áZii

Bangkok, Thajsko (WCC). Svetová rada cirkví a Kresťanská konferencia
Ázie organizovali v  Thajsku ekumenickú konzultáciu. 35 účastníkov
z  20 ázijských krajín sa v  dňoch 2.–6.  augusta zaoberalo témou: Mier
a bezpečnosť v Ázii: ekumenická odpoveď.  
Kresťania z  rôznych cirkví analyzovali nové geopolitické trendy, mier
a bezpečnosť na kontinente. Zhodli sa na tom, že aj napriek tomu, že sa
mnoho ázijských krajín hlási k demokratickým hodnotám, objavuje sa
v nich hrubé porušovanie základných ľudských práv a čoraz častejšie
náboženské a etnické konflikty.Konzultácie v Thajsku definovali priori-
ty ekumenickej práce na rôznych úrovniach. Rozhodli, že cirkvi budú
aktívne obhajovať oblasť ľudských práv a slobôd, odzbrojovania, práva
menšín a všetko to, čo tvorí dôležité komponenty na udržanie mieru
a bezpečnosti v Ázii. 

ProsBa o modlitBy a finanční Pomoc Zemím severní afriky

Ženeva (LWI). Generální tajemník Světového luterského svazu Martin
Junge prosí křesťany o  vytrvalé modlitby a  finanční pomoc pro státy
severní Afriky. 
V  dopise adresovaném světovému evangelickému společenství církví
zdůraznil, že svět čelí nejhorší krizi za posledních 60 let. Více než 12
miliónů životů je v ohrožení. Církve se snaží aktivně pomáhat. Kromě
základní péče o utečence křesťané budují studně, organizují školy pro
děti a řídí zemědělské projekty. 
V dopisu Martin Junge píše: „... Modlete se za africké země. Lidé a círk-
ve v Keni, Tanzánii a Etiopii potřebují naši solidaritu a podporu, aby se
uměli postarat nejen o chudé, ale i sami o sebe.“ 
V  závěru dopisu generální tajemník zdůraznil fakt, že pomoc těmto
zemím musí být dlouhodobá.

Poděkování norské církve světu Za PodPoru

Oslo, Norsko (ENInews). Norská církev děkuje mezinárodnímu eku-
menickému společenství za modlitební podporu a pomoc po teroristic-
kém útoku v Oslo a na ostrově Utoya v červenci tohoto roku. 
Jak řekla předsedkyně biskupů Norské církve Helga Byfuglienová:
„Silná podpora a útěcha od křesťanů z celého světa znamená, že všich-
ni jsme součástí těla Kristova.“ 
Byfuglienová zároveň dodala: „Slova apoštola Pavla adresovaná korint-
ským křesťanům: `když trpí jeden úd, spolu s ním trpí všechny’ se stala
realitou v Norsku velmi zvláštním způsobem. Povzbuzení a pomoc svě-
tového křesťanského společenství posilnily naši víru a naději v Kristu.
Víme, že jeho láska a péče je silnější než nejhorší zlo. To, že jsme součástí
křesťanské rodiny, nás vede ke křesťanskému svědectví  slovy a skutky
norské společnosti i v těchto těžkých dnech.“ 

setkání evroPskýcH církví s Představitelem Polské vlády

Brusel (CEC). Polský ministr zahraničních věcí Radoslav Sikorski se
sešel v Bruselu se zástupci evropských církví. Setkání se konalo v rámci
půlročního polského předsednictví EU. 
Ministr představil priority polské vlády v  následujícím období.
Prezentoval snahu vlády zřídit Evropský fond na pomoc iniciativám,
které budou podporovat demokracii v Evropě a v dalších zemích světa.
Současně ocenil úlohu církví ve společnosti a zdůraznil, že je pro Polsko
důležité, aby evropský integrační proces měl na zřeteli především člo-
věka a ne zisk či politickou moc. 
Na setkání se diskutovalo i o otázkách migrace, náboženské svobody,
ochrany neděle a možnostech pomoci krajinám severní Afriky. Církve
v závěru setkání poděkovaly Sikorskému za podporu a přislíbily pomoc
a spolupráci při realizování definovaných plánů. 

(red. upraveno)

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike

Z církví doma i ve světě ke sporům o dPH

dým programem: „Uvol-něme teo-
logii z  jejích světských závazků.“
Nebude však dlouho trvat a Bartha
nalezneme v opačném postoji, jak jej
od začátku předválečné politické
krize zastávali křesťané jako TG Ma-
saryk a Jaroslav Šimsa. Barth dal
tomuto postoji lapidární, velmi vý-
stižný výraz: Český voják bude na
frontě proti nacistům bojovat za krá-
lovství Boží!
Příkladem Barthova přestupu jsme
snad dostatečně naznačili, jak je
obtížné určit postoj, jímž přivítáme

příchod Božího království. V prvotní
církvi se křesťané postavili ke světu
zády, viděli v něm nepřítele Božího
království. Zdá se, že v  dějinách
křesťanství právě tento postoj převá-
žil. Převážil už v Novém zákoně, ač
právě tam je korigován, ne však pře-
značen. Při příchodu Božího králov-
ství bude svět shledán jako jeho
nepřítel. Přesto Boží království ne-
ztratilo vztah ke všemu světskému a
pozemskému. Ježíš nepřišel svět
odsoudit, ale spasit. To je dobrá
zpráva pro svět. Z  tohoto dvojího
pohledu, ze záporného nebo kladné-

ho ke světu, je živa křesťanská zbož-
nost, která ovlivňuje vnější podobu
jednotlivých církví. Díky tomu, že
všichni evangelíci mají u nás mož-
nost studovat na jediné evangelické
fakultě Karlovy univerzity, dochází
k tomu, že společné studium i osob-
ní vztahy výrazně dopomáhají k to-
mu, že ve všech církvích ustupuje
zbožnost, která se staví ke světu ne-
přejně a neuváženě nepřátelsky.
Zbožnost, jak ji z Bible vykládají fa-
kultní učitelé, vidí svět, že leží ve
zlém a ještě horším, ale na rozdíl od
těch, kdo jej odsuzují, slyší z této dia-
gnózy volání o pomoc. Abrahamovy
děti, židé, muslimové a křesťané po-
třebují začít svůj vztah znovu stavět,
poznávají totiž čím dál citelněji, že
bojem nedosáhli ničeho dobrého.
Nikdo jiný než my křesťané jsme
v  postavení, abychom toto volání
slyšeli a snažili se jako první pomá-
hat ke smíření všech navzájem. Boží
království spravedlnosti, lásky a po-
koje přicházející a už i přítomné sli-
buje všem dobrou budoucnost, na-
lezne-li u všech zúčastněných otev-
řené uši a srdce pro SLOVO. KNI-
HA je u všech ve veliké úctě a právě
to je dobrý předpoklad k tomu, aby
to, co se nám jeví jako iluze nebo
holá utopie, se stalo skutkem. Proto
prosme: Přijď království tvé.

Josef Veselý

Přiblížilo se království Boží
Dokončení ze str. 1

Nabyl vzdělání v Itálii a ve Švýcarsku, 
r. 1608 zdědil panství Žitenice a Trnova-
ny na Litoměřicku, r. 1611 se manžel-
stvím s Alenou Švihovskou z Rýzmberka
dostal mezi přední šlechtické rody a za-
stával významné státní úřady. Zasloužil
se o vydání Rudolfova Majestátu r. 1609,
v r. 1618 byl vedle Matyáše z Thurnu a
Václava Budovce z Budova předním ini-
ciátorem stavovského povstání, přičinil se
o volbu direktorů a ustavení zemské obra-
ny, snažil se o konfederaci se zahraniční-
mi protestanty a přispěl k volbě Fridricha
Falckého za českého krále, za něhož se stal

nejvyšším kancléřem. Po bělohorské porážce emigroval do Braniborska a za své nepří-
tomnosti byl v dubnu 1621 odsouzen ke ztrátě hrdla, cti a majetku, 21. 6. pak bylo
jeho jméno přibito na staroměstské šibenici. Na přímluvu Zdeňka Popela z Lobkovic
byl r. 1628 omilostněn, ale do Čech se vrátil až se saským vojskem v r. 1631. Dal
pohřbít hlavy popravených v r. 1621, vyzval k převzetí protestantských kostelů, 
k volbě administrátora a s Thurnem se pokusil o stavovskou vládu.
R. 1632 se stal saským kurfiřtským radou a vojenským komisařem a císař jej znovu
odsoudil ke ztrátě jmění. V r. 1641 přišel se Švédy opět do Čech a na podzim zemřel.
Tento inteligentní, rozvážný, soudný, výmluvný a obratný politik se zúčastnil také
sepsání stavovské "Apologie". Kdybychom si Pražskou defenestraci připomínali více
nežli popravu vůdců povstání, asi by nám jeho jméno bylo známější. Nepochybně by
si to zasloužil. 

Bohuslav Vik

Bratrský šlechtic václav vilém z roupova
(+20.9.1641 v litoměřicích)



Demokracie je v  našem společen-
ském diskursu vynášena do nebe,
populismus v ní označuje počínání
nanejvýš zavrženíhodné. Ale kde
končí dobrá vláda lidu a začíná
vláda lidí sledujících špatné cíle?
Proč nerozhodujeme v demokracii
skutečně o všem, ale určité oblasti
jsou z  rozhodování lidu vyňaty a
svěřeny „odborníkům“? Patří k de-
mokracii meze nebo jde o pozůsta-
tek v nás hluboce zakořeněné tota-
lity…? Podobných otázek by se
dalo formulovat mnoho. Po pádu
vlády jedné strany jsme si je ne-
kladli. Slovo „demokracie“ nám
tehdy znělo jako andělská hudba,
pokládali jsme je za výraz čehosi
dokonalého. Odmítali jsme si při-
pustit, že by mohl mít tento spole-
čenský model nějaké slabiny. Před-
stavovali jsme si, že každý vysloví
na daný problém svůj názor a ten
většinový se bude realizovat. Po-
kud snad přece jen před někým
otazníky vyvstávaly, tak mlčel.
Uvědomoval si, že problematizo-
vat v dané situaci, co lid vyhlašuje
za svaté, by na něj vrhlo stín nepří-
tele revoluce. Dnes je ten sametový
kvas pryč a to nám dovoluje klást
otázky, které byly kdysi tabu.
Ta zásadní, která určuje povahu
odpovědí na všechny ostatní, zní:
„Garantuje  demokracie pravdu,
nebo jen prosazení se většiny vůči
menšině?“ A můžeme se zeptat ješ-
tě přímočařeji: „Je pravda vždycky
na straně většiny?“ Garantuje-li
demokracie pravdu, je nezpochyb-
nitelným modelem dokonalého
řízení lidské společnosti. V tom pří-
padě je ospravedlnitelné šířit ji i
„ohněm a mečem“ a vyvážet ji do
světa. Pokud bytostně propojena s
pravdou není, je pouze jedním
typem vládnutí mezi jinými. V tom
případě je ovšem její nastolování
„ohněm a mečem“ nanejvýš pro-
blematické. Antické rčení „vox
populi, vox dei“ sice přisuzuje hla-
su lidu božský rozměr, božské a
pohanské však v  antice splývá.

V Bibli naopak většinové principy
příliš opory nenalézají. Klíčové sta-
rozákonní postavy – proroci - stojí
vůči většině permanentně v opozi-
ci. Typickou biblickou výpovědí je
konstatování, že „větší utiskuje
menšího“. A volání „ukřižuj“ se 
v Jeruzalémě o Velikonocích neozý-
vá z úst nějaké menšiny, ale z  úst
zástupů.
Nejen padesát jedno procento, ale
ani dvoutřetinová parlamentní vět-
šina pravdu negarantuje. Pravda
může být klidně právě na opačné
straně než výstupy vzešlé z demo-
kratického hlasování. Demokracie
není ve své podstatě zápasem o
pravdu, ale zápasem o moc. Rozdíl
mezi totalitou a demokracií spočívá
v tom, že v prvním případě vynáší
z předpokladu své moci absolutní
soudy člověk, zatímco v  druhém
případě tak činí lidé. Ale může být
kvantita zárukou kvality? Z hledis-
ka pravděpodobnosti je kvantita
zahrnující do sebe celé spektrum -
od nejlepšího po nejhorší - zárukou
šedivosti. V tomto smyslu je demo-
kratická vláda vládou předvídatel-
nou. Vláda jedince či úzké elitářské
skupiny je oproti ní vládou nevy-
počitatelnou. Může být výrazně
lepší než šedivý demokratický prů-
měr, ale může také společnost stáh-
nout až na dno pekla. A hlavně,
povaha takové vlády se může přes
noc radikálně změnit. V demokra-
ciích dochází také k  proměnám.
Nikdy však k tak rychlým a neče-
kaným jako v totalitách.
Demokratické společnosti se na-
cházejí ve stavu zvláštní rozpolce-
nosti. Na jednu stranu se snaží vší
silou upevňovat a šířit názor, že
demokracie je nejvyšší formou spo-
lečenského zřízení. (Totéž tvrdili o
diktatuře proletariátu komunisté.)
Na druhou stranu si uvědomují, že
jsou oblasti, ve kterých by „vox po-
puli“, sledující svůj bezprostřední
prospěch, tento systém snadno roz-
vrátil. Představme si třeba referen-
dum na výši daní. Veškerá státní

infrastruktura by po něm zkolabo-
vala. Výzkumy veřejného mínění
přitom ukazují, že je spousta dal-
ších oblastí, ve kterých se vůle lidu
zásadně rozchází s  oficiálními či
mediálně protežovanými stanovis-
ky. Vůli lidu zpochybňují jednak
hlasy proroků, jednak hlasy mani-
pulátorů. Ani jedna z těchto „men-
šin“ nejedná demokraticky. Přesto
se od sebe jejich projevy zásadně
liší. Proroci vystupují vnějšně neza-
jištěni. Manipulátoři působí z pozi-
ce moci. Názory, které nejsou schop-
ni v demokratické soutěži zvrátit,
se snaží zdiskreditovat a tímto způ-
sobem vyřadit z okruhu volebních
alternativ.
O kvalitě demokracie mnoho vypo-
vídá to, který z  těch dvou „nede-
mokratických“ vlivů v ní dominu-
je. Promlouvání proroků je pro
demokracii přínosné. Prorocké hla-
sy jí totiž rozšiřují obzor a upozor-
ňují na to, k čemu by ve své šedi-
vosti nedohlédla. Odměňuje za to
proroky kopanci a ranami. Jejich
myšlenky v ní však zůstávají a klíčí.
Manipulátoři představují propa-
gandu, za kterou stojí moc. Mani-
pulátoři na rozdíl od proroků de-
mokratickou nabídku nerozšiřují,
ale naopak ji zužují. Dílem karikují,
dílem démonizují konkurenční
postoje a vytvářejí tak ovzduší, ve
kterém se k  těmto postojům lidé
nemají odvahu hlásit. 
Demokracie potřebuje tím méně
„odborníků“, čím širší rozhled a
vnímavější mysl mají lidé, kteří tu-
to společnost tvoří. Kvalita jejich
rozhodování totiž odpovídá právě
těmto kritériím. Demokracie nega-
rantuje pravdu. Pravda je však –
alespoň podle proroků - normou,
kterou demokrat nadřazuje boji o
moc. Co před Pravdou neobstojí, to
má být pro něj nepřijatelné. Co
Pravdě vyhoví, to má držet, i kdy-
by to dostalo tisíckrát nálepku po-
pulismu.

Emanuel Vejnar

3ET-KJ

o demokracii a populismu, prorocích
a manipulátorech

Často slyšíme stýskání, že lidé – nevěřící – nás nemají rádi, posmívají se
nám, distancují se od nás, nepřejí nám nic dobrého.
Možná na tom hodně je. Ale já chci dnes uvést něco opačného. Příklady
pomoci a sympatií, kterých se mi dostává od lidí „zvenku“ – neodvažuji se
soudit, kdo je nevěřící či věřící, ač v té pěkné řádce těch nevěřících určitě
dost je.
Setkávám se s  nimi v  městských domovech pro seniory, v  nemocnici, 
v léčebně závislých, ve výchovném ústavu. Také na autobusovém náraží a
v autobusu.
V domovech mi pečovatelky pomáhají shromáždit klienty k našemu „Vy-
právění z  Bible“, jedna sestřička si to vzala z  vlastní iniciativy za své,
obchází a zve posluchače. Ale zastoupí ji i jiné, jestliže není ve službě.
Jinde sami od sebe mi nabídli ohlášení rozhlasem. I s vedeními mám velmi
dobré vztahy.
V  nemocnici mi také ochotně vycházejí vstříc, pustí mne i na „IPku“ a
dokonce i na ARO, právě proto, že se „jdu modlit s nemocným nebo za něj“.
Zvláště ve výchovném ústavu nás (myslím sebe, ale i každého, koho se mi
podaří získat jako šoféra) mají až neuvěřitelně rádi. Kluci, ale i vychovate-
lé, paní v kanceláři, ředitel, i starosta obce. Je to už dlouhodobé lze říci přá-
telství.
Jediná nepříjemnost mne potkala v léčebně pro závislé, když tam nastoupil
nový ředitel. Když však se ujistil, že nejsem jehovistka, ponechal mi vol-
nost, jakou jsem měla za ředitele předešlého,  který mne tam v  r. 1990
pozval.
Něco se mi tam stalo mezi klienty. Spíš humorné bylo, když jeden účastník
– právě jehovista – prohlásil, že já neznám Bibli, a hrdě odkráčel. (Ostatní
byli mírně zhnuseni.) 
Smutnější bylo, když mi jedna paní řekla, že musí dát své dítě pokřtít, pro-
tože „křesťané jsou zlí, a jistě by mu ubližovali, kdyby pokřtěno nebylo“.
Ta paní  byla velmi nemocná, ale nějaký zážitek – třeba mylně pochopený –
v pozadí byl. (Ostatně mi něco podobného řekl jeden tatínek, když jsem
ještě sloužila na sboru. Měl strach, že by synka nevzali do učení.)
Asi bychom se měli nad ledačím zamyslet.
A ještě dodatek:
Kromě toho jehovisty se mne nikdo kvůli víře nedotkl. Ani bezdomovec na
autobusovém nádraží, se kterým jsme si pěkně pohovořili – a nepotřebova-
li jsme ke vzájemnému seznámení víc, než že jsem mu darovala prázdnou
igelitku a jen tak poznamenala, že si z ní musím napřed vyndat kázání. Ani
soused v autobuse nebyl nijak nepříjemný, když zjistil, kdo jsem. (Jen se tak
trochu vyjevil, protože jeho slovní zásoba nebyla právě nejvytříbenější.)
A tak bych radila: Vezměme to raději obráceně. Nestýskejme si, nevyčítejme
druhým, nebuďme ukřivdění. Hleďme k sobě, snažme se nezavdávat příčiny
k nepřátelskému chování. (Ach, ty restituce!)
A když se někde přece setkáme s něčím nemilým, místo výčitek  se raději
modleme. Za ty druhé i za sebe. A hledejme ty kladné zážitky a situace. Ony
jsou, existují i dnes a u nás.

Hana Najbrtová
pastorační pracovnice

Domova na zámku Myslibořice 

V neděli budí matka syna, aby šel
do kostela. Syn říká: „nikam ne-
jdu! Zaprvé: nesnášejí mě tam.
Zadruhé: Já nesnáším je.“ Matka
se však nedá odbýt: „a já ti řeknu
dva důvody, proč bys do kostela jít
měl. Zaprvé: Je ti 52 let. Zadruhé:
Jsi místní farář.“ – na bezděčnou
souvislost mezi citovanou anekdo-
tou a televizním dokumentárním
filmem „Pán 13 věží“ upozorňuje
prof. Michael Herbst z katedry
praktické teologie university
v Greifswaldu, když ve třetím
letošním čísle protestantského
čtvrtletníku Kerygma und Dogma
shrnuje práce o postavení protes-
tantského faráře z posledních 10-
15 let. (Film zachycuje – v oslav-
ném tónu – faráře, který je v jedné
osobě stavbyvedoucím, sbormist-
rem, liturgem, učitelem, bavičem,
správcem hřbitova, kazatelem,
diakonem pro mládež, varhaní-
kem a duchovním pastýřem;
dotyčný farář je shodou okolností
Herbstův bývalý student.) 
Klíčovými pojmy k danému téma-

tu vyhlašuje prof. Herbst „pracov-
ní přetížení“ (stres) a „zúžení“
(totiž žádoucí zúžení pomyslného
seznamu úkolů faráře/farářky);
nejhojněji používaný termín roz-
boru zní „Zumutung“, což lze 
v dané souvislosti přeložit termí-
nem „diktát“ (popřípadě hovo-
rovějším výrazem „buz…ace“).
Herbst odmítá tradiční představu,
podle níž je farář příslušný na
sboru prakticky pro všechno – ta 
z něj při důsledné realizaci činí
štvance se špatným svědomím.
nové koncepce spíš přilévají olej
do ohně: „Každý nový objev údaj-
né nesmírně důležité služby círk-
ve bezpečně končí na farářově psa-
cím stole. Když se církev ´nově
objevuje´, rozšiřuje se katalog fa-
rářských povinností – ten lze evi-
dentně pouze natahovat, nikoli
seškrtávat … Diktátům zvnějšku
nezřídka odpovídají vnitřní fanta-
zie o odpovědnosti za všechno
(allzuständigkeits-Fantasien).“ 
K tomu pak přistupují výzvy
„utvářet při trvalé pracovní zátěži

manželský a rodinný život (a to
prosím příkladně!) …“
nových důrazů, jež prof. Herbst
kriticky zkoumá, je – stejně jako
jejich autorů a autorek – nepřeber-
ně. některé (např. ty, které se pro-
gramově věnují pouze farářkám
jakožto „porodním asistentkám
náboženské existence“) jsou až
kuriózní. někdejším studentům
prof. Josefa Smolíka je známé
jméno Manfreda Josuttise, který
před časem přišel s pojetím faráře
jakožto tzv. mystagoga, tj. uvaděče
do tajemství a hlubin posvátna, a
nyní své teze dále rozpracoval.
nejkladněji Herbst hodnotí kon-
cepci navazující na pojetí rabína 
v judaismu („pastor legens“, tj.
pastor čtoucí a vykládající Písma
zastává podle albrechta Grözin-
gena a alexandra Deega „úřad při-
pomínání“); vytýká jí pouze ne-
realističnost v představě o distanci
faráře – po rabínském vzoru – od
vedení sboru. 
Klerikalismus a absence zřetele ke
sboru tvoří ostatně podle Herbsta

ani štvanec, ani nemakačenko

Společná oslava narozenin v Myslibořicích

dívejme se opačně

společný jmenovatel většiny no-
vých pojetí.
Východisko z pracovního přetíže-
ní (jehož dalšího nárůstu se podle
průzkumů duchovní obávají nej-
více) spatřuje prof. Herbst, jehož
studie se soustavně točí kolem Ef
4,11n, v důsledné aplikaci učení o
všeobecném kněžství všech věří-
cích (to je, jak Herbst podtrhuje,
založeno křtem, nikoli ordinací).
Duchovní je jenom jedním obda-
rovaným mezi jinými obdarova-
nými. něco obdržel a něco jiného
naopak neobdržel – a tak je to také
v pořádku!

Herbstova studie může zapůsobit
osvobodivě zejména na duchovní

zapálené pro problematiku teolo-
gickou a méně zapálené pro otáz-
ky stavební/architektonické. Tako-
ví v tuzemsku slýchali, co pamatu-
ji, církevnické variace na výtku
poručíka Hamáčka z Černých ba-
ronů: „Vám se, se mi zdá, nechce
makat …“

František Schilla

Odkaz:
Herbst, M.: „Was bin ich?“. Pfar-
rerinnen und Pfarrer zwischen
Zuspruch und Zumutung. Keryg-
ma und Dogma 3/2011 (Juli/Sep-
tember), s. 200-223 
(http://www.v-r.de/de/Kerygma-
und-Dogma/z/500016/).

(k žádoucímu seškrtání „seznamu úkolů“ duchovního)



Ve středu 27. 7. 2011 byl odvolán do
nebeského domova ve svých deva-
desáti letech John R. W. Stott. Jednou
napsal: „Musíme být globálními
křesťany s  globální misií, protože
náš Bůh je globálním Bohem.“ John
Stott skutečně globálním křesťanem
byl, jak naznačuje i velká dvousvaz-
ková biografie jeho života, kterou
pečlivě sestavil biskup Timothy
Dudley-Smith. Jeho služba přesáhla
Anglii, Evropu a postupně se dotkla
všech kontinentů. V  posledních le-
tech se rozvíjela velmi silně se zamě-
řením na „Dvoutřetinový svět“.
John Stott prožil svou duchovní
konverzi v  šestnácti letech. To pro
něj znamenalo radikální odevzdání
života Ježíši Kristu. Začal studovat 
v Cambridgi francouzštinu a rodina
si představovala jeho uplatnění v di-
plomatické službě. Dále studuje teo-
logii a rozhoduje se pro službu pas-
tora v  anglikánské církvi. V  roce
1949 se stává rektorem kostela All
Souls Church v  centru Londýna. 
V padesátých letech spolupracuje 
s Billy Grahamem při velkých evan-
gelizacích v Británii. Později je zván
na službu při evangelizacích na uni-
verzitách v mnoha zemích a na růz-
ných kontinentech. V roce 1975 pře-
dává farnost a stává se z něj rektor
emeritus. Jeho služba dostává di-
menzi globální. Vždy půl roku káže,
přednáší a vyučuje v  církvích, na
konferencích a teologických seminá-
řích. Druhou polovinu roku věnuje
psaní knih, článků a teologických
stanovisek. Je přesvědčen, že bu-
doucnost má teologie založená na
apoštolském učení s  uplatněním
dědictví církevních otců a ekume-
nických koncilů. Rozhodující roli
v jeho službě kazatelské i spisovatel-
ské hraje důkladná biblická exegeze
a misijní hermeneutika. 
Mnozí lidé z  různých částí světa
pověděli, že kdyby si evangelikálo-
vé měli zvolit papeže, byl by jím
nepochybně John Stott. Jeho přesná
a poctivá práce při výkladu biblické-

ho textu a radikální aplikace mu zís-
kala přirozenou autoritu. Jako pozo-
rovatel ovlivnil některé dokumenty
Světové rady církví. Byl architektem
Lausannského kongresu v roce 1974
a editorem Lausannského závazku –
moderní křesťanské konfese. Vedl
rozhovory s  různými křesťanskými
proudy. Byl klíčovou osobou při jed-
náních evangelikálního hnutí se zá-
stupci Vatikánu. Dal podněty k roz-
voji Světové evangelické aliance. Byl
při založení České evangelikální ali-
ance. Za svůj život napsal padesát
knih. Mnohé z nich vycházejí ve vel-
kých nákladech dodnes. Byly již pře-
loženy do 65 jazyků. 
V roce 1959 byl jmenován kaplanem
anglické královny a v  této čestné
funkci zůstal do roku 1991. Dostal
několik čestných doktorátů a nejrůz-
nějších vyznamenání. V roce 2006 ho
vyznamenala královna Alžběta II. a
britská vláda mu udělila titul „Com-
mander of the British Empire“ za
služby ve prospěch rozvoje teologie
a křesťanského světa. Časopis Time
ho zařadil mezi sto nejvlivnějších
lidí dvacátého století.  
John Stott několikrát navštívil Čes-
kou i Slovenskou republiku a před-
nášel na pastorálních i teologických
konferencích. Do češtiny byly přelo-
ženy některé jeho komentáře k bib-
lickým knihám. John Stott pomohl
k rozvoji a rozšíření evangelikálního
proudu přes hranice křesťanských
denominací. Dnes má následovníky
mezi příslušníky všech konfesí. K je-
ho důrazům vždy patřila výzva 
k vyznání hříchu a přijetí Ježíše jako
Spasitele. Křesťany vyzýval, aby se
dívali za hranice liturgie a křesťan-
ské tradice a angažovali se v záleži-
tostech tohoto světa (v ekonomice,
umění, politice a obecně v kultuře).
Jako globální křesťan stále budoval
most mezi církvemi Západu a dyna-
micky se rozvíjejícím křesťanským
světem na jiných kontinentech.
Založil řadu organizací a nadací.
Mnoho finančních prostředků do-

dnes slouží pro magisterská i dok-
torská stipendia studentům z Dvou-
třetinového světa. Jeho knihy probu-
dily a zbudovaly víru milionů křes-
ťanů po celém světě. 
John Stott se osobně věnoval mnoha
teologům a pastorům. Dovedl po-
vzbuzovat a upozorňovat na důleži-
té věci. Různé probuzenecké a fun-
damentalistické proudy se pod jeho
vedením proměnily v  moderní a
dynamické evangelikální hnutí.
Bude trvat řadu let, než bude Stot-
tův vliv reflektován a odborně zpra-
cován.
John Stott zůstal celý život svobod-
ný. Jako odpočinek mu sloužila or-
nitologie. Od svých studentských let
se věnoval pozorování ptačí říše. Na
jeho cestách do nejrůznějších zemí a
kontinentů ho vždy provázel dale-
kohled a fotoaparát. Miloval přírodu
jako Boží stvoření a dovedl o ní
zasvěceně hovořit s  odborníky. Dal
podnět k založení organizace A Ro-
cha na ochranu přírody, která má
své pobočky v mnoha zemích světa,
včetně České republiky. Naposledy
přednášel v Praze na teologické kon-
ferenci v roce 1997.
27. 7. 2011 se Johnovi přitížilo. Přijeli
za ním jeho přátelé z londýnské far-
nosti i z rodiny. Společně s nimi na-
slouchal Händlovu Mesiáši, zvláště
árii „Můj Vykupitel je živ“. Poté si
přál, aby mu četli jeho oblíbenou
druhou epištolu Timoteovi. Během
odpoledne v  tichosti přešel do Bo-
žích příbytků. Po celém světě se při-
pravují vzpomínková shromáždění
k připomenutí odkazu člověka, kte-
rý odzbrojoval svou pokorou a křes-
ťanským životním stylem. Chtěl být
vždy konzervativní v  biblickém
učení a odvážný v  jeho aplikaci na
život v dnešním světě. Jeho příklad a
odkaz bude dál prostřednictvím
církve, vydávaných knih a zvuko-
vých záznamů působit a inspirovat.

Za vděčné žáky 
Pavel Černý 

vzpomínka na johna stotta
seniorát cHrudimský

Českobratrská církev evangelická

branDýS naD OrlICí, Ne 8.30
Českých bratří č. 223, f. L. Ondra
bUČIna, Ne 10.00
Bučina č. 1, Vysoké Mýto, f. L. Cha-
loupka
bUKOVKa, Ne 9.30
Bukovka č. 59, Lázně Bohdaneč, 
a H. Schusterová
ČáSlaV, Ne 9.00
J. Karafiáta č.159, f Pavel Jun
ČESKá TřEbOVá, Ne 9.00
Riegrova 23, f. D. Hurtová
DVaKaČOVICE, Ne 9.00
Dvakačovice č. 32, Hrochův Týnec,
a L. Havelka
DžbánOV ÚSTí naD OrlICí, Ne Ústí
8.30h, Džbánov 10 h
Voděrady-Džbánov č. 4, f. Jiří Kva-
pil
HEřManůV MěSTEC, Ne 9.00
Zahradní 537, f. J. Plecháček
HOrní ČErMná, Ne 8.45
Horní Čermná č.2, f. J.Keller
HraDIšTě, Ne 9.30
Hradiště č.15, Nasavrky, f. J. Kučera
CHOCEň, Ne 10.00
Žerotínova 94, f. M. Ondrová
CHrUDIM, Ne 9.00
Pardubická 324, f. A.Lavická
CHValETICE, Ne 10.00
Hornická Čtvrť č.65, a M. Hübner
lanšKrOUn, Ne 9.00
Českých bratří č.654, f. Daniel Tomeš
lITOMyšl, Ne 9.00
A. Tomíčka 69, f. V.Pleskotová
lOZICE, Ne 10.00
Lozice č. 53, Luže, a J. Kučera
OPaTOVICE, Ne 9.00
Opatovice č. 5, Čáslav, a P. Jun
ParDUbICE, Ne 9.00
Hronovická č. 25, f. D.Ženatý
PřElOUČ, Ne 9.00
Českobratrská č. 86, f. H. Schuste-
rová
SEMTěš, Ne 10.30
Semtěš č. 69, Čáslav, a J. Plecháček
SlOUPnICE, Ne 9.00
Dolní 80, f P.Peňáz
TrnáVKa, Ne 8.45
Trnávka 66, Přelouč, f. M. Hübner
VIléMOV U GOlČOVa JEníKOVa, Ne
10.00
Vilémov u Golčova Jeníkova 162,
f. Vojen Syrovátka
VySOKé MýTO, Ne 9.00
Javornického 49, f. L.Havelka

Církev bratrská

bySTré, Ne 9.30
Bystré č.82, k R.. Toušek
ČESKá SKalICE, Ne 9.30
Tyršova 285, k P. Asszonyi
ČESKá TřEbOVá, Ne 9.00
Tykačova 1183, k Tomáš Pospíchal
HraDEC KrálOVé, Ne 10.00
V Kopečku 89, k M. Legát
CHrUDIM, Ne 9.00
Slezská 514, k P.Jelínek
lITOMyšl, Ne 9.00
Moravská 1222, k D. Smetana
náCHOD, Ne 9.30
Purkyňova 584, k R. Staněk
nOVé MěSTO naD METUJí, Ne 9.00
K Sirkárně 1506, k Viktor Glier
ParDUbICE, Ne 9.00
Lonkova 512 – Archa, k S. Jindra
TrUTnOV, Ne 9.00
Lomní 103/9, k Jakub Ptáček
VySOKé MýTO, Ne 10.30
Javornického 49, k  P.Pýter

bratrská jednota baptistů

ParDUbICE, Ne 9.00
Sladkovského 521/38, k L. Šíp
VySOKé MýTO, Ne 9.30
Pražská 72, k V. Zeman

Bohoslužby

Pozvánky

inzerce
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KřESťanSKý rEKrEaČní DůM
"GrÜnE aU" - A 5360 St. Wolf-
gang. Uprostřed nádherné alpské
krajiny zvané 'Solná komora' zve
náš samoobslužný dům k rekreaci
duše i těla - po celý rok prvotřídní
dovolená mezi jezery, lesy a skala-
mi! Cena E 18,50/osobu,den - děti
mají slevu. Homepage: www.christ-
liches-freizeitheim-gruene-au.de -
Dotazy a přihlášky: J. Potoček, t./f.
49 553 9393; georgepot@seznam.cz. 

č. 11
HlEDáM SPOlEHlIVOU KřESťanKU,
důchodkyni, bez závazků, k vedení
domácnosti - 2-3x týdně, dle doho-
dy i více. - Dlouhodobě - člen rodi-
ny. Čestné jednání, úroveň. 

č. 12
50lETý HlEDá aKTIVní KřESťanKU
za účelem sňatku. Toužím i po spo-
lečném dítěti. František 732 524 706
ef2.10@seznam.cz.

č. 13
nabíZíM SaMOSTaTný POKOJ s pří-
slušenstvím věřícímu člověku na
Praze 4. Kloboučnická 11a. Bližší
info na 242 428 814; 774 572 671.

č. 14
VěříCíMU ČlOVěKU nabíZíM samo-
statný pokoj s příslušenstvím v ro-
dinném domku se zahradou v
Chabrech. Informace 724 533 212.

č. 15

ICEJ POřáDá VE SPOlUPráCI SE
SlEZSKOU EVanGElICKOU CírKVí a.V.
ve dnech 17.-18.září konferenci
"Izrael žije - Am Jisrael chaj".
Místo: evangelický kostel Na
Nivách, Český Těšín.
Začátek 17. 9. v 10 hodin.
Podrobnosti na 
www.staronovasance.cz

Dovolte, abych se s vámi podělil o
radost, že se mi podařilo ve spolu-
práci s nakladatelstvím Advent-
Orion vydat nový zpěvník černoš-
ských spirituálů v akapelové úpra-
vě, který nese název American
Spirituals, obsahuje 17 písní a je
dostupný v ceně 298,-Kč.
Při sestavování obsahu jsme dbali
na to, aby zpěvník splňoval tyto
podmínky:

a) UNIVERZÁLNOST: Zpěvník je
vhodný pro všechny druhy sborů,
které je možné rozdělit na 4 hlasy
SATB, nejen smíšené, ale i mužské,
ženské, dětské sbory atd.
b) PESTROST: Mezi 17 písněmi
najdete známé i méně známé spiri-
tuály, radostné i smutné, rychlé i
pomalé, jednoduché i složitější
úpravy.
c) SNADNOST: Jednoduché ryt-

mické figury v těchto úpravách
pomáhají k velmi rychlé souhře me-
zi sborem a sólistou.
d) MODERNOST: Tento zpěvník
odpovídá na vzrůstající zájem o
akapelovou hudbu v současném
hudebním světě a chce zdůraznit
opomíjený význam černošských
spirituálů, které jsou uměleckým
zdrojem současné populární hudby.
e) SVOBODA: Spirituály jakožto
písně svobody, víry a naděje otroků
jsou neoddělitelné od hnutí za lid-
ská práva a osobou M.L.Kinga se
staly součástí celosvětového úsilí o
porozumění všech národů.
S přáním hezkých letních dnů a
mnoha radosti z hudby a zpěvu!

Marek šlechta
www.geshem.cz

P. S.:
1. Víte, že:.....nabízím workshopy
spirituálů pro školy, soubory, ko-
munity, církve atd.? Máte zájem o
dvouhodinový, půldenní, celoden-
ní workshop nebo pravidelnou
spolupráci?
2. Víte, že:.....můžete pozvat akape-
lový soubor Geshem s programem
spirituálů?
3. Víte, že:.....v září 2012 bude 
v Praze už devátý ročník festivalu
spirituálů Spiritual Fest.

nový zpěvník spirituálů

noemi -
www.noemka.com

* seznamka pro křesťany

* Pobyty pro nezadané

Přihlášeno přes 2000

osob z čr a slovenska

Zaslání 

bližších info/přihlášky:

tel/sms: +420 777222877

info@noemka.com

noemi, 

na mušce 1124, 

534 01 Holice, čr

č. 1

diakonie čce 
otevřela Pět regionálnícH vZdělávacícH center

Diakonie ČCE zahajuje druhou etapu projektu „Další aplikace vzdělávání (interní-
ho) v Diakonii ČCE“ pro vytvoření komplexního vzdělávacího systému v rámci
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Cílem projektu je zajistit kon-
tinuitu profesního vzdělávání pracovníků prostřednictvím nového vzdělávacího
systému a přispět tak ke zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb.
Aktuální informace:
Ve snaze učinit vzdělávání časově, prostorově, ale i finančně dostupné pro všechny
své pracovníky, vytvořila a vybavila Diakonie ČCE pro tyto účely pět regionálních
vzdělávacích center. Centra vznikla ve střediscích DČCE v Brně, ve Valašském
Meziříčí a Litoměřicích a ve sborech ČCE v Plzni a ve Dvoře Králové.
V rámci systemizace interního vzdělávání se podařilo vybrat z řad pracovníků
Diakonie ČCE tzv. interní lektory a 21 z nich proškolit v lektorských dovednostech.
Nyní jsou připraveni lektorovat ve vybraných tématech v rámci systému interního
vzdělávání i v rámci centrálně připravených kurzů.
Od září do prosince 2011 bude v rámci projektu realizováno dalších 26 kurzů pro
více než 400 pracovníků s možným využitím interních lektorů. V současnosti byla
zahájena zkušební implementace vzdělávacího portálu od firmy Unicorn, a.s.

Mgr. Olga Mutlová, manažerka projektu, e-mail: mutlova@diakonie.cz


