
JEžíŠovA rodiNA
Marek 3,31–35

Ježíš měl svou matku, měl své blíz-
ké příbuzné z  matčiny strany. A
podle nich měl na ně brát ohled. Už
podle verše 20 a 21 mají za to, že se
zbláznil. Dost možná, že se za něho
styděli. Bylo by lépe, kdyby dál lezl
po střechách a dělal krovy. To by

byla užitečná práce. Místo toho se
mu pomátlo v hlavě a mate hlavu i
jiným. Navíc z  toho mohou být
opletačky. To houfování u jeho
osoby si mohou lidé ve vládě špat-
ně vyložit. A to potom důsledky
těžce dolehnou na celou rodinu.
Takže matčin odstup od syna a sou-
rozenců od bratra byl také z těchto
obav. Jako kdyby byl Ježíš duševně
chorý, který jim utekl z domova a
musí ho tam zase vrátit a oddělit od
ostatních. Stojí venku a vzkazují
pro Ježíše. Jsou vně nejen prostoro-
vě, ale i vnitřně. Nechápou nic z je-
ho poslání. To ty zástupy alespoň
tuší, že se jim mimořádným způso-
bem tlumočí Boží vůle. A dvanáct
vyvolených kolem něho je mu ještě
blíže. Pokrevní rodina je nejdále. 
A Ježíšova odpověď nepřipouští,
že by ohledy na příbuzné měly
být silnější než orientace na Boha
a jeho vůli. I rodina má sloužit
vyšším cílům a nebýt cílem sama

sobě. Je to jen buňka vyššího orga-
nismu. Ježíš nerozbíjí rodinná
pouta, ale dává jim správné místo
a zařazení. Ve jménu rodiny není
vše ospravedlněno. Není alfou a
omegou. Boží vůle je nad rodin-
ným sobectvím. 
Jeho matka a jeho bratři nezůsta-
nou vně napořád. Marie je nakonec
mezi učedníky a bratr Páně Jakub
bude biskupem sboru v Jeruzalé-
mě. To ovšem musí změnit svůj pří-
stup k Ježíši. Musí si přestat na
něho dělat nárok z titulu příbuzen-
ských pout a odevzdat se mu, při-
jmout jeho dílo jako všichni ostatní.
A zakusí, že mít stejnou víru a na-
ději, stejnou orientaci na Boha a
jeho vůli skrze Ježíše Krista je sil-
nější než mít stejnou krev v žilách.
Je to nová duchovní rodina. 

Alois Němec, 
farář ČCE, 

Moravská Třebová
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Poselství k 13. neděli po sv. Trojici

Biblickému učení o vyvolení hrozí
dvě úskalí: učení o dvojí predestina-
ci – určení jedněch k životu věčné-
mu a druhých k věčnému zatracení,
o němž jsme už jednali, a na druhé
straně učení o spáse všech lidí od
věčnosti k věčnému životu, které se
dnes stane předmětem našeho tázá-
ní a opírá se o 1 Tm 2,3, kde čte-
me: „Bůh chce, aby všichni lidé došli
spásy a poznali pravdu.“ Do stínu
nebo k mlčení byla přitom odsouze-
na podmínka, kterou známe z celé-
ho Nového zákona, že jen ten, kdo
věří, nezahyne, ale má život věčný.
Z celého verše J 3,16 se uplatnila jako
základna učení o spáse všech lidí jen
první polovina a byl na ni položen
důraz, jako by byla platná sama o
sobě a v každé souvislosti: „Tak Bůh
miloval svět, že dal svého jediného
Syna.“ Opomenutí 2. poloviny toho

verše je poučným příkladem zneuži-
tí Písma k  vlastním dogmatickým
záměrům.
Církev zamítla toto učení, které
nechtělo nic vědět o svatém Bohu a
o jeho posledním soudu. Podpo-
rovalo optimismus, jímž si lidé 
v každé době rádi zastírají skuteč-
nost, že jsou hříšníci nejen se smít-
kem na rukávu, ale utečenci, kteří
nedluží Bohu nějaké smítko, ale
obrátit se k  němu celí od hlavy až
k patě. Nicméně hodnotíme-li obojí
učení zběžně a lidskými měřítky, což
je velmi opovážlivé, vnutí se nám
jako přijatelnější to, které hlásá a
podporuje optimismus, který sám o
sobě je bližší biblickému poselství,
než to učení, které připravuje člově-
ka na zatracení. Bible však nepři-
stoupí na hodnocení, které nalézá ve
špatném něco dobrého a nakonec

pochválí diktátora a strůjce 2. světo-
vého válečného požáru za to, že po-
stavil dálnice a dal lidem práci a
chléb. Ne tak, bratři. „Co má společ-
ného spravedlnost s  nepravostí?“
(„Jaký souzvuk Krista s  Belialem?“ 
2 K 6,14.15) Učení znějící optimis-
mem a na druhé zavánějící hřbito-
vem jsou si před Bohem rovná a zce-
la nepřijatelná. Církev je odmítla.
Neslučitelné je lidské smýšlení s tím,
které nám zjevil Bůh skrze Mojžíše,
proroky a skrze svého Syna Ježíše
Krista! (Iz 55,8-11)
Zůstaňme ještě chvíli u falešného
optimismu, který nechce slyšet, že
co sis zasel, to také sklidíš a taky
nechce slyšet, že všichni jsme hříšní-
ci a musíme se ukázat před soudnou
stolicí Kristovou. Zato nás ujišťuje,
že nám nehrozí žádný jiný úděl než

o spáse všech lidí ZAoSTřENo NA BlíZKo

Asistent Evangelické teologické fakulty UK na katedře církevních
dějin, Petr Morée, na Christnetu hovořil o zvýšení zájmu o „českou
reformaci“ v cizině. Jedním dechem však praví, že „česká reformace
je pouze jakýmsi předstupněm té opravdové reformace“. Zároveň po-
někud snižuje badatelské dílo Amedea Molnára vyjádřením: „Hnutí
od husitství až po Bratry nebylo jen reformní hnutí ve stínu luterské
reformace, ale reformace sui generis, totiž první. Samozřejmě byl
v  tom lehce šovinistický tón, ale Molnár především chtěl zdůraznit
úplnost české reformace.“
Čtenář Christnetu, který věc nestudoval, nebude vědět, co si má z Mo-
réeho textu vybrat – vedle několika letmých zmínek ohledně Husa je
zmíněn Milíč z Kroměříže. Schází pak elementární vysvětlení, v čem
reformace vůbec spočívala a v Čechách ne/byla úplná.

1. Církev 
Pojetí církve jako nedotknutelného subjektu bylo již nesporně na-
bouráno a zcivilněno Husovým spisem O církvi, který mu matkou
církví nejspíše podnes nemůže být prominut. Pokročíme-li k apoštol-
ské posloupnosti, bylo od ní revolučně odstoupeno Tábory a volbou
biskupa – Mikuláše z Pelhřimova. A je to právě tento biskup, jehož
Táborská konfese byla přeložena do provensálštiny valdenskými,
posléze i německými luterány v  Basileji a později i nizozemskými
kalvinisty v Holandsku. Mohli bychom citovat přímo Amedea Mol-
nára, nebo obsáhlou ukázku z Hrejsových Dějin; pro tuto chvíli má
své kouzlo citát z Ottova slovníku naučného: „Mikuláš šel dále než
Wiklif; chléb a víno jsou mu jen znamením těla a krve Páně; Kristus
přítomen jest ve svátosti ne »osobně a skutečně«, ale skutky svými,
jejichž mocí činí ty, kteří u víře svátost přijímají, účastnými daru
milosti Boží. Zavrhuje dále očistec, modlitby za mrtvé, posty, svěcení
svátků kromě neděle a všechny okázalé ceremonie církevní; jenom
Bible je mu pramenem křesťanství.“ A nelze nepřipomenout, že Jed-
nota bratrská se volbou svého biskupa také odvázala od mola apoš-
tolské sukcese a vpravdě vytvořila novou církev.

2. Sola skriptura, sola fide, sola gratia
Reformační ukotvení výlučně na Písmu svatém, víře a milosti dolož-
me alespoň připomínkou Matěje z Janova, jeho Pravidel Starého a No-
vého zákona, v důsledcích mnohem radikálnějšího teologa než byl
Hus, a je jen s podivem, že neskončil na hranici, snad i díky své opa-

Ne/úplná reformace?

Evangelická školka v Táboře - viz str. 3

Dokončení na str. 2

Dokončení na str. 2

Kostnická jednota – Sdružení evangelických křesťanů, o.s.
srdečně zve na setkání, které pořádá 

v sobotu 15. října od 14.30 h
v Ječné 19, v klubu MAJÁK

(ve dvoře vlevo)

Úvodní pobožností poslouží farář ECM ve Strašnicích br. Petr Špirko.
Na programu je přednáška faráře ČCE z Braníka Jaroslava Pechara:

"Zápasy a boje prvotní církve" 
"Shody a neshody prvních desetiletí a staletí jako naděje pro dnešní rozdělenou církev"

Těšíme se na vaši účast a na následný rozhovor nad předneseným aktuálním tématem
pro přítomnou i budoucí podobu všeobecné křesťanské církve.

* * *

Po tomto programu bude po přestávce následovat krátké sjezdové jednání pro členy
Kostnické jednoty, zástupce místních sdružení i další zájemce.

Srdečně zve předsednictvo Kostnické jednoty – Sdružení evangelických křesťanů, o.s.
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„Mluvčí arcibiskupa z Canterbury
prohlásila, že není pravděpodobné,
že by Dr. Williams byl nelegálně od-
posloucháván, neboť nemá mobilní
telefon,“ lakonicky sděluje britský
anglikánský týdeník Church Times;
jinak se ale aféře spojené s tím, že
novináři z koncernu magnáta Mur-
docha odposlouchávali v Británii
spoustu lidí, věnuje ve většině čer-
vencových čísel zevrubněji a z růz-
ných aspektů. Nejpodstatnější infor-
mace shrnujeme níže.

Standardy novinařiny a teologie 
„Rád bych si myslel, že Rupert Mur-
doch se na lůžku třese strachy z ang-
likánské církve, ale obávám se, že
tomu tak být nemusí,“ prohlašuje
prof. Richard Burridge, místopřed-
seda poradní komise anglikánské
církve pro etické investování (Ethi-
cal Investment Advisory Group), 
v Church Times z 15. července 2011.
Členové komise drží za anglikán-
skou církev (Church of England) 
v Murdochově News Corporation
již sedm let 344 586 akcií, které měly
před vypuknutím skandálu tržní
hodnotu přibližně 3,8 milionu GBP
(liber). Podle Burridge běží o balík

„poměrně malý“. Jeho urychlený
prodej by momentálně nebyl výhod-
ný z obchodního hlediska a v po-
dobných případech bývá až posled-
ním krokem; v této fázi církev volí
cestu dialogu s Jamesem a Ruper-
tem Murdochem o standardech me-
diální kultury.
Ron Fergusson, spisovatel a novinář
na volné noze, zároveň kazatel Skot-
ské církve (Church of Scotland, pro-
testantské církve s presbyterním zří-
zením), v Church Times z 29. čer-
vence 2011 při všech (sebe)kritic-
kých výhradách hájí čest novinář-
ského stavu, upozorňuje na styčné
body mezi žurnalistikou a teologií a
vyjadřuje obavu, aby důsledky
skandálu nepostihly celé odvětví:
„Domnívám se, že novinařina je po-
čestné povolání … Dobrá investiga-
tivní žurnalistika se dokáže obejít
bez nezákonných odposlechů … Je
to velmi cenné povolání – snaží se
dobrat pravdy v různých věcech.“ 

Pokušení sebespravedlnosti
Podobně sloupkař Giles Frazer
v Church Times z 22. července 2011
varuje před „politikou a morálkou
rozhořčení“ jakožto napodobová-

ním Murdocha (používá ironicky
latinský výraz „imitatio“ v narážce
na „imitatio Christi/napodobování
Krista“) v „obráceném gardu“. Lidé
by podle něj neměli pod vlivem
skandálu nekriticky propadnout se-
bespravedlivému pobouření, tedy
postoji, který Murdochův (dodejme:
a nejenom Murdochův) bulvár dlou-
hodobě pěstoval, a ten jenom obrátit
proti samotnému Murdochovi: „Je
něco citově uspokojivého na tom,
když se účastníme velkého morální-
ho pokřiku – v neposlední řadě tak
odvracíme pozornost od sebe a uka-
zujeme prstem na někoho jiného.“
Zejména Frazerův důraz považuji
za aktuální univerzálně, tedy i v tu-
zemském prostředí. Nad zprávou o
tom, že anglikánský arcibiskup Wil-
liams se obejde bez mobilu, si snad
český čtenář připomene výrok, jímž
kdysi mobilní telefon zavrhl spiso-
vatel Ludvík Vaculík: „Čím snáze
jsem k zastižení, tím více příkazů mi
může být uděleno.“ Ano, v přílišné
zastižitelnosti, disponibilitě jedince
tkví jeden z ošidných momentů mo-
derní doby ...

František Schilla

SETKÁNí KoMiSE Pro EvANgEliCKo-KAToliCKý diAlog

Helsinky, Finsko/Ženeva (LWI). V Helsinkách se minulý měsíc setkali
představitelé Evangelicko-katolického dialogu. Hlavním tématem set-
kání byly oslavy 500. výročí reformace. Obě církve se shodly na tom, že
je potřebné si připomenout památku reformace tak, aby to pomohlo
obnovit závazek pokračující reformy celosvětového křesťanského spole-
čenství. „Společně prohlašujeme, že církev se musí neustále reformovat
a očišťovat. Doufáme, že nebudeme oslavovat pouze tuto událost a ani
nepopřeme pozitivní důsledky reformních hnutí,“ prohlásili členové
komise ve  společném dokumentu: „Od konfliktu k  společenství: Spo-
lečné evangelicko-katolické slavení památky reformace v  roce 2017”.
Oslavy výročí mají tedy poukázat oběma křesťanským tradicím na nové
teologické, duchovní a církevní výzvy a možnosti nabídnout prostor na
společné modlitby a pokračující rozhovory.

SvETovÁ rAdA CirKví NA STrETNuTí MlÁdEžE v MAdridE

Ženeva (WCC). Predstavitelia Svetovej rady cirkví sa zúčastnili 26.
Svetových dní mládeže v Madride, ktorého témou bolo: Zakorenení a po-
stavení na Ježišovi Kristovi, upevnení vo viere. Mladí kresťania z Brazílie,
Dánska a  Grécka sa aktívne zapojili do panelovej diskusie s názvom:
„Mládež a hľadanie kresťanskej jednoty.“ Svojou účasťou na týchto dňoch
chceli podporiť mládežnícke aktivity ekumenického charakteru a nadvia-
zať vzťahy s kresťanmi z rôznych krajín sveta. Svetové dni mládeže sú naj-
väčšiou udalosťou pre mladých ľudí v Rímskokatolíckej cirkvi. Inicioval
ich Ján Pavol II. v roku 1985 a odvtedy sa na nich stretli milióny mladých
ľudí z celého sveta, bez ohľadu na ich náboženskú príslušnosť.

ŠTÚdiA o PrENASlEdovANí vEriACiCh vo SvETE

USA/Taliansko (RV, TKKBS). Tretina svetovej populácie nežije v nábo-
ženskej slobode. To je záver americkej štúdie v centre Fóra náboženské-
ho a verejného života vo Washingtone. Výskum mapuje situáciu v jed-
notlivých krajinách sveta v  rokoch 2006 – 2009. Poukazuje na to, že
vlády mali tendenciu prijímať zákony, ktoré obmedzovali náboženskú
slobodu. Vyše 2 miliardám ľudí bolo rôznym spôsobom sťažené prakti-
zovať ich vieru. Najviac prenasledovanými boli kresťania, ako druhí to
boli moslimovia. Sociológ Massimo Introvigne z Organizácie pre bez-
pečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ktorý sa zaoberá rasizmom,
xenofóbiou a náboženskou diskrimináciou, povedal: „Sú to fakty, ktoré
sú známe, avšak je dôležité, aby nám ich niekto občas pripomenul, pre-
tože problém náboženskej slobody je jeden z najvážnejších problémov
súčasnosti.“ 

PríPrAvA SPoMiENKovýCh STrETNuTí
NA 11. SEPTEMBEr v NEMECKu

Berlín (EKD). V nedeľu 11. septembra si svet pripomenul 10 rokov od
teroristického útoku v USA. Pri tejto príležitosti organizuje v tento deň
skupina ľudí z rôznych náboženstiev v Berlíne pod Brandenburgskou
bránou spoločné stretnutie, ktoré má byť svedectvom o mieri a pokoj-
nom spolunažívaní. Organizačná skupina povzbudzovala aj spoločen-
stvá z rôznych náboženstiev, aby sa pripojili k tejto myšlienke a uspori-
adali podobnú udalosť v ich meste. Spoločným stretnutím si chceli spo-
menúť na obete útoku v New Yorku a vojenskej operácie v Afganistane
a Iraku. Materiály a návrhy ekumenických stretnutí možno nájsť na ofi-
ciálnej webovej stránke Evanjelickej cirkvi v Nemecku. 

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike

Z církví doma i ve světě Bulvár a církev

spása. Mohli bychom shromáždit
více citátů z Písma, které usvědčují
tento optimismus ze lži, ale pro náš
účel stačí připomenout velmi známý
příběh o boháči a Lazarovi, o peklu a
nebi jako nezvratném údělu: z pekla
není úniku ani vycházky za výchov-
ným účelem. Ti, kdo chodí s dobrou
zprávou evangelia, nebudou se
moci opřít o svědectví pekelníků, že
peklo je. Víra však o něm ví. Vědí o
něm kazatelé evangelia. Lidé o něm
vědí. Věděl jsem o něm dřív, než
jsem o něm četl, bylo ve mně pří-
tomno, když mi evangelium zvěsto-
valo spásu. Zachránilo mne z mého
pekla, které při pohledu zpět nabý-
vá povážlivých rozměrů, až se mé
srdce nad tím zastavuje. Při každém
zvěstování evangelia je peklo pří-
tomno ve všech lidech, vyjma těch,
kdo se právě koupou ve falešné útě-
še, že peklo není, že je jen spása a
blaho. Je ani nenapadne, že by kdy
mohli s  námi zpívat o tom, „jenž
zvrátil pekla brány“ a o blaženosti
člověka, „jemuž Hospodin nepočítá
množství jeho vin“.
Nezpívají, protože nebyli zachráněni.
Nebyli v  nebezpečí. Jejich údělem
byla od věčnosti spása. Kdykoli se
jim peklo přece jen z dálky ozve, vě-
domí spásy utlumí jeho hlas tak, jako
by ho nebylo. Žijí falešný život v ide-
ologii, v  kterou se proměnilo jejich
učení o spáse všech lidí. Když toto
učení odsuzujeme, jsme si vědomi, že
hlásání spásy od Boha je správné, po-
kud se nepřisuzuje všem. Jinak je fa-
lešné, i když je tak blízko učení o
vyvolení.
Jsou v Písmu místa, která znějí po-
dobně jako učení o spáse všech,
avšak přihlédneme-li blíž k  textu,
zjišťujeme, že podobnost je jen čás-
tečná a vnější. Když ku příkladu sly-
šíte, jak váš kazatel s důrazem reci-
tuje: „Jsem jist, že ani smrt ani život,
ani andělé ani mocnosti … nedove-
dou nás odloučit od lásky Boží“ (Ř
8,38), řekli byste, že evangelium o
Boží lásce v  Kristu a věčné spáse
všech jsou si vskutku blízko, jenže ta

blízkost nás nesmí oklamat, protože
víme, jak důrazně apoštol Pavel na-
psal, že Boží láska je k „dostání“ jen
skrze víru v Ježíše Krista. Spásu, jis-
totu a pokoj přináší do našeho srdce
jen víra, která se rozhodla pro jednu
ze dvou cest, pro úzkou, která vede
k životu (Mt 7,13-14) a pro jednoho
Pána, jenž praví: „Jdi z  cesty, sata-
ne.“ (Mt 4,10)
Učení o spáse všech také předpoklá-
dá jakési rozhodnutí, avšak spása je
při tom jediná možnost, nemá kon-
kurenta, proto její rozhodnutí není
plnohodnotné. Za normálních okol-
ností by proti spáse stála záhuba.
Pak by rozhodnutí pro jedno nebo
druhé mělo závažnost. Ten, kdo se
hlásí o spásu podle učení o spáse
všech, necítí závažnost svého roz-
hodnutí vůbec nebo mu z ní zůstalo
jen tušení něčeho zlého, čemu tím

rozhodnutím unikl. Anebo – a to by
byla poslední možnost – jde o zou-
falce, který před sebou nevidí žád-
nou cestu a záchranáři mu hodí
spásné lano: „Bůh chce, aby všichni
lidé došli spásy a poznali pravdu.“
Chytí se ho, neboť mu nic jiného ne-
zbývá, nechce-li z toho mostu skočit
za všech okolností. V  tom případě
lano v jeho rukou nebude důkazem
rozhodnutí, ale bezděčné reakce.
Pokud se evangelium setká s lidmi,
postiženými predestinací nebo „spa-
sením všech“, jeho zvěstovatel roz-
važuje o smyslu svého počínání a
vytrvá-li při něm, nevyhne se tomu,
aby mezi nepřátele evangelijní zvěs-
ti zahrnul obě učení a vyžadoval od
jejich zastánců, aby se jich vzdali,
chtějí-li věřit v  Krista a dosáhnout
spásy.

Josef Veselý

o spáse všech lidí
Dokončení ze str. 1

trnosti a ústupčivosti. Mohli bychom dokládat, že víra radikálního
křídla reformace byla prosta svátostných, hierarchických a ceremo-
niálních opor i přít se, zda nakonec i spasení „pouhou milostí“ nebylo
dovršeno u Lukáše Pražského vstříc přicházející reformaci Lutherově.

3. Sociální motivy
V české reformaci to byl hned zkraje Milíč z Kroměříže, dále radikál-
ní křídlo husitství, Jednota bratrská, jež zprvu dala výrazný výhost
závislosti na trhu, bankéřství, vojáctví. Díky Chelčickému pak v sa-
motné Jednotě bratrské dochází dokonce k překonání hranic mezi
stavy. Tentýž moment se pak objevuje u Tomáše Münzera, při kon-
fliktu selské války a křtěncích. Při radikálním křídle reformace pak se
vždy objevuje i motiv ukráceného eschatologického horizontu. Již
Milíč těžce nesl sepětí církevní a světské moci, vyhlížel zlom v  dě-
jinách spásy a musel se na sklonku života odpovídat v  Avignonu
(1374). V husitství vstříc 1. křížové výpravě došlo k podobnému zkra-
tu, situovanému do roku 1419. 

4. Církev stále se obnovující
Krásný ideál, nejednou v  minulosti zdůrazňovaný, přichází při nás
namnoze zkrátka. Ne nadarmo proto na protestantské straně vyvolal
takový zájem II. Vatikánský koncil.

Jan Kašper 

Ne/úplná reformace?
Dokončení ze str. 1

(Týdeník Church Times ke skandálu kolem novinářských odposlechů)

Ve 21. čísle ET-KJ reaguje bratr Pavelka
na článek bratra Veselého, který se vyjád-
řil o „dvojím předurčení“ (praedestinatio
gemina) jako o hrozném učení. Bratr Ve-
selý se podle mého dobrého mínění nijak
neprovinil proti jednomu velmi teoretic-
kému teologickému náhledu. Nechci se
připojit ke všeobecnému tažení proti J.
Kalvínovi, ačkoliv se z  různých míst
množí názory, že teologické a duchovní
působení reformátora J. Kalvína měli
tehdy zakázat.
Škoda, že bratr Pavelka zastává učení o
dvojím předurčení v té původní podobě,
kterou reformace převzala (bohužel) z do-
bového myšlení a dnes se nám moc nelíbí.
I pro mne učení „o dvojím předurčení“
maluje černobíle, stojím za článkem br.
Veselého. Zvlášť, když epištolu Římanům
může luterán spolu s evangelii považovat
za „prvořadé“ části Písma sv. K naší ško-
dě není lze nezmínit revizi predestinační-
ho učení K. Bartha, který podle mého sou-
du posunul toto výsostně reformované
stanovisko do nejlepší polohy až pro dale-
kou budoucnost. Barth pořádně udeřil do
všech učení, která člověka pojala abstrakt-
ně a Boha obecně, včetně Kalvínovy věty
z Instituce: Všichni totiž nejsou tvořeni

za stejných podmínek: avšak jedněm se
předzřizuje věčný život, jiným zatracení
(Instituce III, xxi, 5). Pro Bartha „dvojí
předurčení“ platí ve zkratce v jiném zně-
ní: Jediný, kdo je zavržený, je ve svém
Synu Bůh sám, člověk je proto vyvolený.
Ježíš Kristus jako první vyvolený člověk
je základem všeho dalšího Božího vyvole-
ní. Bůh pro sebe předurčil zavržení, pro
člověka vyvolení. Predestinační učení v té
původní podobě nám snad může zjedno-
dušeně podat vysvětlení, jak někteří po
Božím soudu dopadnou. Víc než prede-
stinační učení je ale evangelium: Vždyť
Bůh neposlal svého Syna na svět, aby
svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spa-
sen. Kdo v něho věří, není souzen (J 3,
17.18). Církev během staletí vytvořila
spoustu teorií, jak ty věci pochopit. Ale
tím se též nadělalo spoustu škod, např.
v  otázce manželství (věc muže a ženy)
nebo právě predestinačním učením. Tako-
vých škod! Až se chce zcela stejně a bez-
citně po husitském způsobu ničit a mazat
z teologického myšlení. Nebo jest lépe na-
jít na náboženském trhu cosi podobně čer-
nobílého, třeba cestu Tao-te- tingu v sym-
bolu Jin a Jang. 

Otto Miklík

Ještě k “dvojí predestinaci”



Evangelický kostel ve Znojmě byl
postaven před sto lety, v roce 1911.
K tomuto výročí napsal historik
Silvestr Kozdas knížku, vydanou
městským Okrašlovacím spolkem.
Bohatě archivním materiálem pod-
ložené pojednání si ovšem po
zásluze všímá evangelického živlu
ve zdejším regionu již v dřívějších
dobách. V předbělohorském obdo-
bí bylo Znojemsko převážnou vět-
šinou evangelické, s výraznou pře-
vahou stoupenců Martina Luthera.
Dlouhodobě působící protirefor-
mační tlak však zanechal i zde své
důsledky. Toleranční patent (1781)
proto vyvolal jen malou odezvu a
to pouze na severu a severovýcho-
dě Znojemska, nejvíce v městečku
Miroslav. V samotném Znojmě a je-
ho nejbližším okolí se k evangelic-
kým vyznáním nepřihlásil nikdo,
alespoň ne oficiálně.
Teprve od počátku druhé čtvrtiny
19. století můžeme i zde zazname-
nat nadějné počátky rozvoje evan-
gelictví. Při této příležitosti je zapo-
třebí si uvědomit, že se jedná o
oblast jazykově smíšenou. Znojmo
bylo převážně německé a tak i zdej-
ší evangelický sbor patřil k němec-
ké církvi a.v. (luterské). Velkou zá-
sluhu o jeho vznik měl znojemský
knihkupec Ernst Josias Fournier
(1809-1878), původem z Berlína.
S.Kozdas podává výstižnou cha-
rakteristiku jeho činnosti a právem
ho nazývá “otcem zakladatelem”.
Díky jeho společenskému postave-
ní se i znojemská evangelická men-
šina v 19.století těšila obecné váž-
nosti a uznání. Přispívala k tomu
bohatá nakladatelská činnost a
značný vliv na místní tisk, za čímž
stál právě bratr Fournier. Po vydání

Protestantského patentu 1861 vzni-
kl ve Znojmě filiální sbor, přísluše-
jící k Brnu. Znojemská městská ra-
da evangelíkům propůjčila Svato-
václavskou kapli v centru města
(otevřena již 20. října 1861). Kaple,
nazvaná “evangelický Kristův kos-
tel”, pak svému účelu sloužila až
do roku 1911, tedy do výstavby ko-
stela nového. Farním se zdejší dia-
sporní sbor stal v roce 1877.
Od počátku 20. století se intenzivně
rozvíjely snahy o stavbu nového
evangelického kostela ve Znojmě.
S. Kozdas otiskuje části nerealizo-
vaného projektu již z roku 1901
(autor Franz Plany z Hornu). Kos-
tel byl nakonec postaven podle
projektu, který zpracoval vídeňský
architekt Ludwig Faigl (1874-1914).
V Kozdasově knize najdeme řadu
autorových objevných zjištění o
jeho životě a díle. Za zmínku jistě
stojí údaj, že architektův mladší
bratr doc.Karl Faigl je uváděn v se-
znamu znojemských evangelíků a
v době stavby kostela patřil k před-
stavitelům sboru. Stavební práce
proběhly v letech 1910-1911 a pro-
vedl je stavební mistr Johan Unger
ml. Celkové náklady na stavbu či-
nily 132 tisíc rakouských korun.
Vysvěcení se uskutečnilo za velké
úcasti dne 3.prosince 1911 (světil
superintendent Schmidt).
Chrám s mohutnou věží byl posta-
ven v historizujícím slohu s prvky
secese. Kozdasova knížka přináší
též zevrubný popis interiéru a jeho
vybavení i užitých technicko-kon-
strukčních prvků. Svatyně tedy
sloužila německému sboru, v němž
se již objevovala česká menšina. Po
roce 1918 došlo k rozdělení. Nový
kostel zůstal německým luteránům.

Českobratrští evangelíci, jako členo-
vé kazatelské stanice sboru v Miro-
slavi a až od roku 1936 vlastního far-
ního sboru, užívali opět starou Sva-
továclavskou kapli. Tehdy bylo ve
Znojmě evangelíků české i němec-
ké národnosti zhruba čtyři sta. Situa-
ce se změnila po roce 1945, po odsu-
nu Němců. Německý kostel byl
konfiskován a až roku 1958 připadl
Církvi československé. Používali ho
však i znojemští evangelíci. Nad síly
obou nepočetných sborů byla však
údržba stavby. S pomocí státu se
tehdy nedalo počítat a tak kostel
nezadržitelně chátral. Obrat přišel
až v roce 1995, kdy svatyni získala
Pravoslavná církev. Její církevní
obec ve Znojmě, s přispěním města,
se zasloužila o generální opravu
kostela, nyní zasvěceného sv. Rosti-
slavovi. Chrám je opět působivou
dominantou nové části Znojma.
Silvestr Kozdas svůj text výrazně
obohatil reprodukcemi archivních
pramenů, zvláště původních sta-
vebních plánů. Obrazové části jsou
doplněny dobovými i dnešními fo-
tografiemi, zachycujícími nejen cel-
kové pohledy, ale i části interiéru a
konstrukčních prvků (krovy). Staré
městské plány ukazují význačné
místo kostela v urbanistickém cel-
ku obytné zástavby Znojma, vzni-
kající od počátku 20. století. Pěkně
graficky upravená kniha nese ná-
zev “100 let kostela na novém měs-
tě ve Znojmě”. Vhodný závěr před-
stavují krátké úvahy zdejších farářů
- Jany Špinarové z Českobratrské
církve evangelické a Lukáše Neš-
pora z Pravoslavné církve - zdůraz-
ňující duchovní rozměr chrámové-
ho prostoru.

Michal Flegl
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Evangelíci ve Znojmě

K tradici evangelického sboru v Táboře patří práce s dětmi a mládeží. Začala v roce
1912, kdy byla z podnětu faráře Bohuslava Součka zakoupena vilka v Příběnické
ulici a přeměněna v sirotčinec zvaný Komenského domov. Zde se v režii sboru o
sirotky staraly sestry Anna Uherková a Marie Hloušková. - V roce 1925 byl posta-
ven tzv. Masarykův domov ve Smetanově ulici, který nesloužil jenom jako duchov-
ní středisko sboru (konání nejrůznějších shromáždění a ubytování kazatele), ale
nalezlo zde „ střechu nad hlavou “ cca 40 chudých studentů, kteří přišli do města 
z okolí za vzděláním, a nadto každé ráno byla otevřena místnost, kde se o nedělích
konaly bohoslužby a kde děti přijíždějící do táborských škol mohly pobýt do začátku
vyučování.
Naproti sirotčinci měla svou vilu paní Hana Šádová, majitelka jednoho z táborských
hotelů. Po změnách v roce 1948 usoudila, že je lepší objekt věnovat sboru a podpořit
tak jeho práci s dětmi a mládeží, než aby byl zestátněn. Administrativně byla tato
změna provedena, leč tento krásný dům obsadily státní instituce – např. vojenská
správa. V tomto případě naštěstí si strůjci těchto „ pořádků“ byli jisti tím, že tento
stav bude trvat až „ na věčné časy“, a tak se o „ papíry “ nestarali, což znamenalo,
že po stránce právní byl majitelem nemovitosti stále sbor.
Po změnách v roce 1989 se sbor přihlásil o svá majitelská práva. V ten čas sídlila na
této adrese mateřská škola provozovaná městem, určená k likvidaci. A v odpovědi,
která z radnice přišla, stálo, že město nemá na placení nájmu. A tak se sbor rozhodl,
že školku převezme a naváže tak na tradici, která byla přerušena v roce 1949. Stalo
se a od září 1991 zde působí Církevní mateřská škola (jediná evangelická u nás), která
je plně v režii zřizovatele – sboru.
Když škola začínala, měla 35 dětí ve dvou třídách. Od té doby byla dvakrát rozšíře-
na – v roce 1996 a v roce 2005 –, takže ji dnes navštěvuje 85 dětí a zdá se, že bude
třeba vyjednat rozšíření další.
K životu školy patří i tzv. křesťanská výchova, což znamená, že farář sboru přichází
do každé z tříd (v současnosti 4) dvakrát týdně a dětem „ vykládá “ některé z biblic-
kých příběhů. A také se hodně zpívá /„ hymnou školy “ se stala „ jistá kocábka “(Já
mám kocábku…)/. Vzhledem k tomu, že zhruba 90 % dětí nemá s církví nic společ-
ného, jedná se svým způsobem o misii; věříme, že tato setkání děti v dobrém slova
smyslu poznamenají (nejde nám o církevní seznamy) a nepochybně také o pastorač-
ní práci: jak známo mnohá manželství se rozpadají, nejedno je  pouze formální zále-
žitostí, jiná nevzniknou vůbec a jsou maminky, které si dítě „ jenom pořídí “, a těch
dalších vlivů…
Jsme rádi, že můžeme školku provozovat. Věříme, že to není marná a zbytečná čin-
nost.
Na tuto cestu chceme myslet při shromáždění sboru v neděli 18. září. Rádi uvidíme
každého, kdo nás chce v tomto úsilí podpořit. 

Bratr Zdeněk Vojtíšek upozorňuje
na možnost scénáře, že by význam
křesťanství u nás mohl vzrůst 
v souvislosti s pocitem ohrožení ve-
řejnosti vzrůstajícím přistěhovalec-
tvím.“Tento nebezpečný scénář je
bohužel představitelný v případě
vlny přistěhovalectví z muslim-
ských zemí“ (Češi, víra a polévka 
s játrovými knedlíčky, ET-KJ č. 24-
25/2011). Protože opravdu poklá-
dám tento scénář za pravděpodob-
ný, i v souvislosti s posledním vý-
vojem na evropské půdě, kde krize
nahrává populismu a vede k nárůs-
tu společenské agresivity, tak se
pokusím zamyslet nad tím, co mů-
žeme v tomto případě očekávat.
Pohyb obyvatelstva v dějinách je
přirozenou reakcí na nerovnoměr-
nost společenského a ekonomické-
ho vývoje. V době vrcholu Osman-
ské říše, datovaného do 16. století,
směřoval celkový směr emigrace 
z křesťanských zemí na východ.
Židé a političtí disidenti prchali do
tolerantnějšího prostředí sultánské
vlády, než jim nabízela křesťanská a
zároveň antisemitská Evropa. Pod-
daní z příhraničních zemí prchali
na Balkán za lepším sociálním po-
stavením a stabilnějšími právními
poměry. Ti, kdo hlasovali nohama,
dávali jasně najevo, který svět je pro
ně lákavější i za cenu toho, že ně-
kteří konvertovali k islámu. Martin
Luther napsal v roce 1541 spisek
„Varování před uctíváním Turků“,
v němž upozorňuje na nebezpečí,
kdyby poddaní začali vyhlížet 
k Turkům jako ke spravedlivějším a

přijatelnějším pánům, než pro ně
představuje současná křesťanská
vrchnost (informace z knihy Ber-
narda Lewise „Dějiny Středního
východu“).
V průběhu staletí se směr pohybu
obyvatelstva obrátil. Na východ
cestují diplomaté, zástupci firem,
dělníci zapojení do místních projek-
tů, v případě nutnosti příslušníci
vojenských misí. Firmy hledají a na-
cházejí suroviny a levnější pracovní
sílu. To vede jednak k tomu, že školí
přímo na místě zaměstnance svých
podniků, jednak že otevírají mož-
nost dovážet místní lidi k získání
kvalifikace do západních sídel fi-
rem a státy podporují zpřístupnění
svých škol až po univerzity pro
určité kvóty zahraničních studentů.
Směrem na západ přicházejí lidé
legálně i nelegálně: jako občané bý-
valých kolonií, jako dělníci na-
smlouvaní na práci, jako utečenci
před hladem, válkami, rodinní pří-
slušníci v rámci scelování rodin,
mnozí pololegálně přes různé agen-
tury či zcela nelegálně. Nicméně
celé toto hlasování nohama potvr-
zuje výraznou a v dějinách ojedině-
lou převahu a nadvládu západní-
ho ekonomického a společenského
systému nad mimoevropskými
systémy. Tato převaha je tak výraz-
ná (a v oboru vědeckých a techno-
logických vynálezů se blížící mono-
polu), že k nám budou hledat cestu
utečenci bez ohledu na to, jak vyso-
ké ploty kolem sebe nastavíme a jak
obtížné překážky budou muset
zdolat.

Vidím zde zajímavý paradox. Spo-
lečnost na vyšším stupni rozvoje
trpí vnitřní nejistotou a mnozí lidé
si spojují představu bezpečnosti s
odsunem cizinců a vyčištěním pro-
středí od cizích vlivů. Ovšem po-
kud se to provede jednostranným
opatřením, tak zároveň podetneme
důležitý zdroj naší převahy, totiž
využívání levné pracovní síly v mi-
mozápadních zemích, přispívání 
k jejich vnitřnímu vzestupu a ná-
kup ropy a surovin za ekonomicky
racionální ceny. Naše prásknutí
dveřmi způsobí, že se leckde při-
bouchnou dveře i našim lidem ve
světě.
Scénář naznačený bratrem Vojtíš-
kem si spojuji nikoli s výhledem na
obnovu křesťanské identity společ-
nosti, ale s vyschnutím životadárné
mízy západní společnosti. Projeví
se z historie známý princip sněhové
koule, kdy se na indexu kromě jed-
né kategorie ocitnou i další. A tak
spolu s muslimy zatneme tipec i
všem arabistům a odborníkům na
islám, dále všem, kdo se pohotově
neočistí z obvinění, že se namočili
do zastávání multi-kulti názorů,
lidem, kteří až dosud pracovali ve
prospěch uprchlíků. Ze strany ne-
náboženských lidí zesílí kritika
části křesťanů a církví, že jsme se
stali spojenci muslimů proti poža-
davkům sekulární uniformity spo-
lečnosti. Problémy v chování cizin-
ců, které se vyskytnou, nebude sna-
ha řešit, ale zdůvodňovat jejich exi-
stencí radikální opatření. V některé
zemi to možná vezmou za rasově

Když se silnější bojí

Evangelický kostel ve Znojmě

dvacetiletá školka

genetický konec, ale rozhodně se
nezbaví podřadných složek oby-
vatelstva proto, aby se otevřeli
vůči tak podezřelé rasové směsce,
jako představují dnešní Slované,
kde se i to procentíčko turecké
krve najde.
Lidé mají právo na svoji bezpečnost
a na řádnou práci policie a bezpeč-
nostních složek státu. Mají právo
požadovat, aby nikdo nezneužíval
sociálních dávek a neobcházel zá-
kony, jež tak drsně dopadají zejmé-
na na místní sociálně vyloučené
lidi. Mají právo požadovat nekom-
promisnost vůči projevům nehu-

mánnosti, barbarství, násilí vůči
ženám a koketování s extrémními
názory až i terorismem. Ovšem
pokud budou nekriticky přijímat
každou populistickou výzvu, po-
tom se opravdu domohou nucené-
ho odchodu cizinců za cenu ztráty
otevřenosti, následkem čehož si náš
způsob života vydobyl tak výraz-
nou převahu nad životními způso-
by jinými. Někdo se bude cítit bez-
pečněji, někdo druhý bude spole-
čensky ostrakizován. Nějak se na to
nejsem schopen těšit.

Miloš Hübner



Tím pro nás byl život i jeho pozem-
ské finále Ester Koškové, rozené
Němcové. Ti, kteří ji ať v Moravské
Třebové, Praze, Hradci Králové,
Brně, či jinde byli nablízku, se obvy-
kle rozzáří, či jim vstoupí slzy do očí.
Dcera bratra faráře Aloise Němce a
jeho manželky Evy zemřela ve věku
37 let po setrvale se zhoršující těžké
nemoci, cystické fibrose. 
Vzpomínám na setkávání s Esterkou
na půdě Vyšší odborné školy biblic-
ké v Hradci Králové a zejména spo-
lečný pobyt v Myslibořicích při dvo-
jím týdenním soustředění poslucha-
čů a tamtéž i společně připravený
večer biblického svědectví, písní a
duchovní poezie. Esterka byla mi-
mořádně nadaná, výborně předčíta-
la, recitovala, zpívala. Protože jsem
dobře věděla o její těžké, vrozené
nemoci a na vlastní oči viděla, jak s
jejími projevy na každý den statečně
zápasí, dobře jsem rozuměla tomu,
proč pro ten večer vybrala píseň
„Každý den Pán mi sílu dává, on je
můj Pán, on se stal mým spasením,
když kráčím s ním, nemusím se
bát“. Také v dalších letech se v dopi-
sech na přelomu roku objevovala
opakovaně slova: „Přeju zdraví, sílu
a lásku“; „Přeju zdraví, sílu a pože-
hnání“; „přeju zdraví, sílu a radost“.
Přání síly od Pána nikdy nechybělo,
ona ji sobě i jiným vyprošovala a
skutečně také pro každý den svého
života přijímala.
To nejcennější jsme si připomněli

dopisem, který napsala přede dvě-
ma lety přátelům. Byl uveden biblic-
kým veršem „Pozvedám své oči 
k horám: Odkud mi přijde pomoc?
Pomoc mi přichází od Hospodina,
on učinil nebesa i zemi. Nedopustí,
aby uklouzla tvá noha, nedříme 
ten, jenž tě chrání (Žalm 121,1–3)“. 
V úvodu dopisu vysvětlovala: „K to-
muto delšímu dopisu, do kterého se
vejde víc než vánoční a novoroční
přání, mě vede jednak to, že s mno-
hými z vás už nejsem v trvalejším
kontaktu, přestože na vás ráda
vzpomínám a ráda bych se také o
vás dozvěděla, jak se vám daří. A
druhá věc, která mě v této myšlence
utvrdila, je to, že pro mě a myslím,
že to mohu napsat i za svého man-
žela, byl tento rok zvláštní. Mám
tendenci říct, že pro nás byl velice
těžký. A zároveň si uvědomuji, že
přes všechny ty těžkosti a prožitá
trápení si mě Pán Bůh tak zvláštně
přitáhl blíž k sobě a cítím, že v mno-
hých věcech jsem prožila určitý
vnitřní posun, za který jsem vděč-
ná... Na přelomu září a října jsme
byli společně asi 2 týdny u našich 
v Moravské Třebové. Po návratu do
Prahy jsem prožila několik dní velké
úzkosti z nastávajícího podzimu a
zimy. Je to pro nás horší období
právě kvůli infekcím. Měla jsem 
v sobě plno obav, jak to s námi bude
a jestli to vůbec přežijeme. V té době
jsem začala číst knihu od Corrie Ten
Boom, která mne velice oslovila 

v mnoha oblastech. Mimo jiné to
Pán použil i v tom, že ze mne sňal tu
velikou úzkost z toho, co s námi
bude. Učím se „nést tíhu i radosti
dnešního dne“ a spoléhat na to, že
na každý ten den dostaneme sílu od
Pána. Nedostaneme ji dopředu, tak
abychom si byli jisti, že zvládneme
to a ono (mě by se to líbilo!, ale tak to
není!). To si musíme připomínat a
když se na nás valí starosti a obavy,
učit se důvěřovat tomu, že Pán nás
drží ve svých mocných dlaních a
nikdy nás neopustí. Na příští rok mi
jedna má duchovní sestra vytáhla 
z Bible slovo o tom, že mám být pev-
ná ve víře, bdělá a statečná. Hned
mě napadlo: ojoj, co nás asi čeká, a
Pane Bože, ty víš, že já vůbec nejsem
statečná, že jsem tak slabá, já toho
moc neunesu. Ale Pán mi připomíná
slovo, které jsem dostala při konfir-
maci: „Stačí, když máš mou milost,
vždyť v tvé bezmoci se projeví má
síla.“ V důvěře v Boží milost a sílu
pro naše životy chci vstoupit i do
toho příštího roku, ve kterém nikdo
neví, co hezkého ani co těžkého nás
čeká, a v této důvěře odevzdávám i
vás všechny, mé a naše milé přátele.
Ať můžete prožívat radost z toho, že
v Kristu bylo řečeno ano ke všem za-
slíbením, která v Písmu máme. A do
příštích dní ať vás provází Boží
milosrdenství, blízkost a naděje.
Srdečně vás zdraví Ester a Martin
Koškovi.“

Ester Marková, Brno

Memento a povzbuzení
SENiorÁT JihoČESKý

Českobratrská církev evangelická

ČESKé BUDěJOVICE, Ne 9.00
tř. 28. října 28, f David Nečil, f Da-
niel Freitinger

JINDŘICHůV HRADEC, Ne 9.30
Bratrská 129/IV, f David Balcar

PíSEK, Ne 9.00
Fügnerovo nám. 48, f Jiří Ježdík

SOBěSLAV, Ne 9.00
ul. 28. října 277/II, f Richard Dračka

STRMILOV Ne 10.00
Studenská 382, f Drahomír Früh-
bauer

TáBOR, Ne 9.30
Bílkova 963/3, f Ondřej Soběslav-
ský

VOLyNě, Ne 10.00
Lidická 124, f Hynek Tkadleček

Církev bratrská

ČESKé BUDěJOVICE, Ne 9.00
J. Š. Baara 64, k Svetozár Slavka

HUSINEC, Ne 10.00 
Kostnická 85, k Pavel Fér

PíSEK, Ne 9.30 
Tyršova 15, k Ondřej Kyml

TáBOR, Ne 9.30 
Bechyňská 2, k Petr Jareš

Bratrská jednota baptistů

ČESKé BUDěJOVICE, Ne 9.30 
U Hvízdala 11, k Jaroslav Hrůza

Evangelická církev metodistická

BECHyNě, Ne 15.00 (1.3.5. ECM;
2.4. ČCE)
Čechova 284, f Josef Červeňák

ČESKé BUDěJOVICE, Ne 9.00
Palackého náměstí (Husův dům
CČSH), f Dalimil Voříšek

PROTIVíN, Ne 9.00
Mírová 171, f Josef Červeňák

TýN NAD VLTAVOU, Ne 11.00
Komzákova 416, f Josef Červeňák

TŘEBOň, Ne 9.00
Seifertova 449, f Richard Novák

Blahopřání

Bohoslužby

Pozvánky

inzerce
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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

OBČANSKé SDRUžENí EXULANT
zve na svou výroční konferenci,
která se bude letos konat v kostele
Církve bratrské v Litomyšli, Morav-
ská 1222. 
Zahájení bude v sobotu 8. října 2011
v 10.00 h. Na programu budou
přednášky k tématu "Přínos reemi-
grantů k životu evangelických círk-
ví v ČR"a "Exulantská genealogie" -
příležitost k dotazům.

* * *

DIAKONIE ČCE OTEVíRá JIž VIII.
PSyCHOTERAPEUTICKOU VýCVIKOVOU
KOMUNITU v rogersovské psychote-
rapii, určenou jak pro širokou škálu
pracovníků pomáhajících profesí -
od zdravotníků až k  duchovním,
tak pro každého, kdo má zájem o
svůj osobní růst a sebepoznání.
Výcvik trvá tři a půl roku formou
víkendových setkání (1500 Kč) a
týdenních setkání (4500 Kč), a je ve-
den renomovanými křesťanskými
psychoterapeuty. 
Veškeré informace a přihlašovací
formulář najdete na:
www.carlrogers.webnode.cz
Informativní setkání se uskuteční
poslední sobotu v září.

KluB PřÁTEl hiSToriCKého
PElhřiMovA
vydal a nabízí 
v prvním českém překladu:

ŘEČ MIKULášE BISKUPCE Z PELHŘI-
MOVA NA BASILEJSKéM KONCILU V ROCE

1433.
Z latiny přeložily: Mgr. Magdalena
Jacková, PhD. a Mgr. Pavlína Cerma-
nová, PhD.
Režijní cena brožury je 50,- Kč. 
K dostání je: 
* u předsedy klubu p. Josefa Berky
(Dobiášova 1354/4, 393 01 Pelhřimov), 
* ve sboru ČCE v Pelhřimově (Růžo-
vá 82),
* u společnosti VERITAS 
* v knihkupectví ACADEMIA v Praze

EMAN 
právě vydává

PAVEL REJCHRT

SVěTLO TMOU ZJIZVENé

Příběh literáta Enocha Alta, solitéra 
v současné literatuře, jazyce i církvi
a teologii. Trpké okoušení vlastní
mimoběžnosti ho o to víc nutká 
k urputnému promýšlení, v kom a 
v čem bezpečně ukotvit život, víru i
tvorbu. Vyprávění, úvahy a glosy
hlavní postavy, podávané barvitým
a břitkým jazykem, představují na-
víc svébytný komentář současného
společenského, kulturního a církev-
ního provozu.
„...Možná, že vzniká něco jiného, 

s čím se nadobro míjím, co vymyká
se mým hodnocením. Ale i já jsem
jistě době nepochopitelný. Ulpívám
bezesporu na významech, které vět-
šině současníků téměř zákonitě uni-
kají. Mohu v nich zakoušet povzná-
šející plnost, jež ale těm od naproti
se bude jevit trestuhodnou prázdno-
tou. Naučil jsem se lásce k mateřské-
mu jazyku z velké části na základě
jeho starších a starých slov, která
znějí dnes jazykovému společenství
široko daleko cize a jsou proto pře-
dem odmítána. „Mám v krvi” někte-
rá křesťanská dogmata, rostl jsem ve
vychovatelsky pečlivé církvi. Leč k
dohovoru se současností to zrovna
není. Myslel jsem, že s poezií po-
chodím lépe. Ale řekli mi onehdy, že
volný verš odpovídá dnešku a jistě i

Dne 5. 9. 2011 se dožil bratr Kon-
rád Knorek z Kynšperka nad Ohří
80 let. Přejeme mu do dalších let
hodně zdraví a Boží požehnání.

Margita Knorková

nejbližšímu zítřku, svobodě imagi-
nace a ničím nespoutané tvorby,
kdežto rýmy, stopy a strofy jsou
passé…”
176 str., 
váz. 14,3x19 cm, 
s grafikou autora
EMAN, Benešov 2011
DPC 248 Kč, 
při objednávce u nakladatele 199 Kč
Expedujeme od 5. 9. 2011
Novinky zasíláme bez účtování  poštov-
ného!
Kompletní emanskou produkci mů-
žete nakupovat v našem novém
internetovém obchodě na známé
adrese http://eman.evangnet.cz

Z PoSlEdNíCh NoviNEK
PřiPoMíNÁME

JONÁŠ, 
Kázání Štěpána Hájka ilustrovaná
Marikou Bumbálkovou

DVAKRÁT DVĚ JE PĚT, 
Vzpomínková kniha Hebe Kohl-
brugge

ČLOVĚČE, KDE JSI? 
Sborník SpEKu č. 16

OLINKA od Petera de Knegta

Objednejte u EMANA
Husova 656, 256 01 Benešov
tel.: 317 722 215

Nové knihy


