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Marek 1,41-45

Možnost osprchovat se po práci
nebo po dlouhé cestě je velmi víta-
né osvěžení. Málokdo odmítá mož-

nost smýt ze sebe pot a špínu. Člo-
věk dlouhodobě nemytý společ-
nosti nevoní. Abychom se dobře
cítili a abychom mohli mezi lidi,
sprchujeme se pravidelně.
Někdy nás však ze společnosti vy-
lučují nemoci, viny, společenský
status. To jsou věci, které na nás
ulpívají a smýt je ze sebe nebývá
tak snadné jako pot a prach.
Malomocný je příklad vyloučeného
člověka. Cosi na něm ulpělo a on
nesmí mezi lidi. Navíc se o takové
nemoci uvažovalo jako o trestu za
hřích. Proto malomocný neprosí jen
o uzdravení, nýbrž o celkové očiš-
tění. Mít na sobě cejch hříšníka,
podvodníka, lháře ... je jen obtížně
snesitelné. 
„Chceš-li, můžeš mě očistit,“ obra-
cí se vydělený malomocný na Je-
žíše. Ježíš se ho dotýká (nebojí se a

neštítí se) a říká: „Chci, buď čist.“
Malomocenství se ztratilo a člověk
byl očištěn.
Ten uzdravený o té události na-
vzdory Ježíšově zákazu všude vy-
kládal. Sám byl v euforii ze svého
znovuzačlenění do společnosti.
Zato Ježíš? Ten teď nemohl do měs-
ta. Role se obrátily. Ježíš na sebe
vzal úděl vyloučeného. Nezůstal
však sám. A chodili k němu ode-
všad, čteme nakonec.
A když odevšad, tak snad i od nás,
snad i my můžeme. Má pro nás
očistné lázně svého dotyku, svého
slova, svých svátostí ... Ježíš umí
očišťovat naše malo-mocenství,
abychom mohli mezi lidi, byť on
sám musí zůstat mimo centrum
dnešního života.

František Hruška, 
farář FS ČCE ve Štramberku

Evangelický
týdeník
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Poselství ke 14. neděli po sv. trojici

Tak se na křesťany obořili filosofové
proto, že jsme se odvážili nazvat
Boha Pánem a Otcem. Počítali Boha
mezi předměty, jimiž se odborně
zabývali. Velmi se jim příčila před-
stava Boha jako osoby, která dokon-
ce má i jméno. Chápali Boha jako
cosi neviditelného a tak vzdáleného
od lidí, že osoba a jméno je přímo
jeho protikladem. Však porovnejme
jméno Pána a Otce, jímž oslovujeme
Boha, s označením, které mu dávají
filosofové, třeba „věčný pohyb uni-
versa“ nebo „prima causa“ nebo i
řecky „próton kinún“ – první hnutí,
a hned se rozhodneme pro Pána a
Otce, protože všechna filozofická
označení ztratila ze zřetele člověka.
Když však jmenujeme Boha Otcem a
Pánem, zároveň máme na mysli člo-
věka, jenž nalezl v Bohu Otci lásku a
v  Pánu toho Boha, který neopustí
ani ve smrti. Nebo jinak řečeno: bož-
ský majestát Pána má stvořitelskou i
vykupitelskou moc, a proto má nad
námi absolutní právo. Všechno filo-
zofické řečení o Bohu vadne a
zmlká, protože je živeno lidským
rozumem, kterému ovšem by bylo
lépe v lidské mysli, která živena Boží
pravdou a láskou velebí Boha Otce a
Pána slovy, jimiž promlouvá láska a
vděčnost. Chci tím říci, že nesmírně
překračují svou kompetenci a
neslušně se naparují ti filozofové,
kteří označují naše jmenování Boha
jako Otce a Pána za dětinský vyná-
lez. Soudí, že osoby jsou konečné,
umírají; vložit na Boha takovou
konečnost je nevhodné, prý tím sni-
žujeme a urážíme Boha. A dále
mluví, že Bůh je neosobní „on“ a
nikdy „já“, je neutrální a do ničeho
se neplete.
Už bychom o tom nemluvili, kdyby
si lidé znovu a znovu nevymýšleli a

nezhotovovali Boha. Snad každá
nová generace si „stvoří“ svého.
Skutečný, živý Bůh nám nepodal o
sobě žádnou definici, zato zasahuje
do světa a do lidského života tak, že
jej poznáváme. Říkáme, že se nám
zjevil. Ne přímo mně; to poznání
Boha z  jeho zásahů do světa a do
života lidí se ke mně a k vám dosta-
lo od lidu izraelského, jenž poznal
Boha „na své kůži“ a podal o tom
zprávu pro všechny lidi a pro všech-
ny věky. Čteme o tom v Bibli, jak se
nechal Bohem vést a usadil se v ze-
mi, kterou mu Bůh vybral. Když
přestal Boha poslouchat, dostal se
do babylonského otroctví, které
následovalo po otroctví egyptském.
Bůh naň nezapomněl, vyvedl jej 
z jednoho i druhého otroctví. Izrael-
ští proroci mu ukazovali, že není

smýkán nějakým osudem, nýbrž
svými vinami. Druhou stránkou je-
jich poselství bylo ujištění, že Bůh je
nakloněn jim odpouštět, vždyť je
jejich Otcem. Nakonec řadu proroků
musel vystřídat sám Boží Syn. Přišel,
aby jim pomohl, ale oni ho v  jeho
nízké, lidské podobě nepřijali. Ukři-
žovali ho.
Ten příběh Boha s  lidmi začíná
znovu, tentokrát už ne jen s jediným
vyvoleným lidem, ale s  Kristovou
církví, jež své brány otevřela všem
lidem i národům. Boží slovo i nás
oslovuje a zjevuje nám Boží vůli.
Posléze v  nás vzbuzuje vědomí o
naší důstojnosti a osobní odpověd-
nosti: Jsme Boží, ale poslušní. I obraz
církve dostal nové rysy. Už izraelský
lid, který nejprve poznal Boha jako

kdo prý nám to dovolil?
ZAostřeno nA blíZko

Na Evangelické teologické fakultě UK učím spolu s kolegou Davidem
Holetonem kurz v angličtině o české reformaci. Chodí na něj přede-
vším studenti z programu Erasmus, tedy studenti z Německa, Anglie,
Nizozemí nebo Francie, kteří stráví v Praze jeden nebo dva semestry.
Jelikož se o těchto dějinách na zahraničních univerzitách obvykle
nenabízí žádný kurz, je poměrně oblíbený. Z pohledu zahraničního
studenta se týká (církevně) historického pozadí českého (nábožen-
ského) kontextu, ve kterém stráví několik měsíců.
Vždy na začátku provádíme jakýsi test, kdo co ví o české reformaci.
Většinou někde slyšeli aspoň jméno Jan Hus. Zpravidla toho vědí
nejvíce studenti z Německa: Hus jako předchůdce Martina Luthera,
Luther, který se na Husa odvolává, přijímání pod obojí, a možná ještě
užití lidového jazyka v  liturgii místo latiny. Pokud něco ví student
z  Anglie, tak především to, že Hus a Viklef měli něco společného.
Někdo odkáže na mylný názor, že oba přeložili Bibli do lidového
jazyka.
Je to jasné. O mistru Janu Husovi není za hranicemi republiky mezi
studenty teologie nebo příbuzných oborů mnoho známo. Stejně jako
se u nás moc neučí o nizozemské reformaci, tak se v Utrechtu nebo
Kampenu učí o Husovi jen v poznámce pod čarou. Je to zajímavý
fenomén, ale ta pravá reformace musela ještě přijít - s  Lutherem a
s Kalvínem. Česká reformace je pouze jakýmsi předstupněm té opra-
vdové reformace.
V 80. letech 20. století proto přišel prof. Amedeo Molnár s pojmem
první reformace. 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 pře-
devším chtěl zdůraznit úplnost české reformace.
Termín “první reformace” Molnára samotného nepřežil, ale jeho mo-
tivace ano. I my se v našem kurzu snažíme obraz české reformace jako
předstupně té světové zpochybnit tím, že ukážeme na různé aspekty
české reformace, které jsou z toho či onoho důvodu zajímavé ve svě-
tovém měřítku. Reformní program Milíče z  Kroměříže, význam
eucharistie v české reformaci, vyspělost liturgické produkce (rukopi-
sy), rozmanitost předbělohorské situace atd. Snad se studenti vrátí
domů s jiným obrazem: žádní předchůdci, ale vlastní příběh s evrop-
ským významem.
Za hranicemi českých zemí je několik ložisek, kde se pěstuje studium
české reformace v širším kontextu. Patří sem např. Xavier University
v  americkém Cincinnati, kde učí David Mengel, nebo McGill

Jan Hus a česká reformace
pohledem nizozemského

církevního historika

Dny důvěry se konaly v minulých letech v Brně - viz str. 2

Dokončení na str. 2

Dokončení na str. 2

Na biskupský post v okrsku Ham-
burk-Lübeck, uprázdněný po loň-
ské rezignaci biskupky Marie Jep-
senové, kandidovaly poprvé v ději-
nách německé luterské církve pouze
ženy – Petra Bahrová a Kirsten
Fehrsová. Ve čtvrtém kole voleb dne
17. června 2011 zvítězila posledně
jmenovaná. Redakční článek v dení-
ku Frankfurter Allgemeine Zeitung
z 20. 6. 2011 si všímá značného stup-
ně podobnosti obou uchazeček
(včetně záliby v jazzu). 
Působiště nové biskupky zahrnuje
226 sborů s 900 000 členů. Zatěž-
kávací zkouškou pro ni bude Kir-
chentag (celoneměcký sjezd evange-

líků), který se má konat v Ham-
burku za dva roky. Za rok (o letni-
cích 2012) proběhne dlouho připra-
vované organizační sloučení několi-
ka luterských církví v novou Severní
církev (Nordkirche), jež se má s 2,4
miliony členů stát pátou největší
členskou církví federace Evange-
lické církve v Německu (EKD). 
Kromě jiné, formálně převzaté agen-
dy „zdědila“ Fehrsová (narozená 
v roce 1961) dozvuky aféry v souvis-
losti s dávnými případy sexuální-
ho zneužívání na sboru v Ahrens-
burgu.

František Schilla

Výzvy nové i dosud odsouvané
(Do čela hamburských luteránů zvolena kirsten Fehrsová)

AktuAlitA
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Třetí říjnový víkend přijedou mladí
lidé z celé republiky do Olomouce,
aby se zúčastnili ekumenického set-
kání s názvem Dny důvěry. Tuto
akci podporují bratři z Taizé, malé
vesničky na jihu Burgundska. Zde se
každoročně setkávají mladí křesťané
z celého světa, aby společně zakusili
setkání s Bohem v modlitbě, zpěvu,
tichu nebo rozjímání.
Stejně jako v Taizé budou i v Olo-
mouci srdcem setkání společné
modlitby s meditativními zpěvy,
jejichž základnou bude katedrála
svatého Václava. Poutníci se mohou
dále zúčastnit biblických zamyšlení
v menších skupinkách či nejrůzněj-
ších workshopů. Mezi nimi je napří-
klad procházka Olomoucí s výkla-
dem průvodce, exkurze v Konzer-
vatoři Evangelické akademie, pro-
hlídka kněžského semináře s mož-
ností rozhovoru se studenty či bib-
lické židovské tance. Účast na setká-
ní přislíbilo také několik bratrů z ko-
munity. Mezi nimi by měl být i bratr
Wojtek, který má na starosti aktivity
Taizé v České republice.
„Jednou z hlavních charakteristik
komunity v Taizé je ekumenismus.
Proto bychom si přáli, aby smyslem
setkání bylo kromě osobních zážitků
také prohloubení přátelství a spolu-
práce mezi křesťanskými církvemi 
v České republice. Jen na přípravě
této akce se podílejí církve Česko-
bratrská evangelická, Římskokato-
lická, Církev bratrská a Bratrská jed-
nota baptistů, “ vysvětluje koordiná-
tor přípravného týmu Josef Lavička.

Setkání má napomáhat také vytvá-
ření důvěry mezi generacemi, proto
je jedním z důležitých prvků ubyto-
vání poutníků v hostitelských rodi-
nách v Olomouci a okolí.
Dny důvěry v Olomouci nejsou prv-
ním setkáním tohoto druhu v České
republice. „Poprvé se stejnojmenná
akce uskutečnila před třemi lety ve
Zlíně a minulý rok se mladí mohli
setkat v Brně. Proto jsme byli velmi
potěšeni, když se na nás obrátil bratr
Wojtek s nabídkou uspořádat Dny
důvěry 2011 právě v Olomouci a vě-
říme, že dokážeme v započaté tradi-
ci dobře pokračovat,“ říká J.Lavička.
Více informací o Dnech důvěry 
v Olomouci naleznete: 
www.dnyduvery.cz

Doplňující informace
Taizé
Francouzská vesnička Taizé je domo-
vem mezinárodní ekumenické komunity,
kterou založil v roce 1940 bratr Roger.
Bratři se zavazují na celý život, že bu-
dou spolu sdílet materiální i duchovní
společenství, život v celibátu a velké pro-
stotě. Dnes tvoří komunitu více než sto
bratří - katolíků i různých protestant-
ských vyznání. Bratři se živí pouze svou
prací, nepřijímají pro sebe žádné dary
nebo dotace. Někteří z bratří žijí v ma-
lých skupinkách (fraternitách) mezi nej-
chudšími lidmi. Od konce padesátých let
dvacátého století mnoho mladých lidí 
z různých zemí nachází cestu do Taizé,
kde se podílejí na týdenních setkáních 
s modlitbami a rozjímáním. Během ně-
kterých letních týdnů se takto může set-

kat až 5 000 mladých lidí ze 75 zemí.
Srdcem setkání jsou společné modlitby,
které třikrát denně shromažďují všechny
přítomné v kostele Smíření a při kterých
se střídá zpěv, ticho a naslouchání Boží-
mu slovu. Každý den vedou bratři z ko-
munity biblické úvody, na něž navazují
diskuze ve skupinkách. Část dne je věno-
vána organizační či praktické pomoci. Ti,
kdo chtějí prohloubit svůj osobní vztah s
Bohem, mohou strávit „týden v tichu“.
Taizé kolem sebe nevytváří hnutí. Všich-
ni, kdo vykročili na „pouť důvěry na ze-
mi“, jsou vyzýváni, aby se vraceli domů
s těmito otázkami: jak se přiblížit k pra-
menům společenství s Kristem, jak žít 
z jeho pokoje a radosti? Jak být nositeli
důvěry a odpuštění tam, kde žijeme?

Více informací o Taizé: www.taize.fr/cs

Předběžný program Dnů důvěry
Pátek 14. října
15.00 - 18.30 - příjezd účastníků
19.00 - 20.30 - zahájení, společná
modlitba
21.00 - 23.00 - nahlášení v rodinách
Sobota 15. října
8.00 - 08.40 - společná modlitba
10.00 - 12.00 - biblické úvody, sdílení
12.30 - 13.30 - společná modlitba
13.30 - 15.00 - oběd
15.00 - 19.00 - workshopy
17.00 - 19.00 - vydávání večeře
19.30 - 21.30 - společná modlitba
21.30 - 00.00 - možnost individuální
modlitby
Neděle 16. října
9.00 - 11.00 - bohoslužby ve farnos-
tech

kosoVo ZAkáZAlo náboženskou Výuku Ve školácH
Zákaz výuky náboženství ve školách a muslimského závoje ve školních tří-
dách odhlasoval kosovský parlament. Ve skutečnosi šlo o potvrzení pravi-
dla, uplatňovaného delší dobu a zakotveného v ústavě. Ta mluví o Kosovu
jako o laickém státu, kde jsou náboženské programy ve školách zapověze-
ny. Zákonodárci ovšem nemají absolutní podporu obyvatelstva. V minulých
měsících došlo k opakovaným protivládním demonstracím na protest proti
zákazu závoje a výjimkou nebylo ani vyloučení dívek ze škol. Kolem 90 % 
z dvoumilionové populace Kosova jsou muslimové, křesťané tvoří 8,5 %,
přičemž pravoslavná komunita je téměř dvakrát větší než římskokatolická.

RaVat

Ruský HeRec A DucHoVní cHce kAnDiDoVAt nA PReZiDentA; 
cíRkeV Je Ale PRoti
Diskuse o hlavních kandidátech pro březnové prezidentské volby se v Rus-
ku alespoň na několik hodin vzdálila od známých jmen premiéra Vladimira
Putina a dosavadního prezidenta Dmitrije Medveděva. Svůj záměr ucházet
se o funkci šéfa Kremlu oznámil kontroverzní ruský herec, režisér a duchov-
ní Ivan Ochlobystin. Čeká prý jen na to, zda mu vedení pravoslavné církve
dá požehnání.
Podle ruského tisku ho však nejspíš nedostane. Nejen proto, že mu patriar-
chát výkon církevních obřadů dočasně zakázal, ale hlavně vzhledem k sy-
nodnímu rozhodnutí, podle něhož duchovní nesmějí do boje o politické
funkce "vyjma naléhavých případů" vstoupit. "To se přirozeně týká i voleb
prezidenta," upřesnil církevní stanovisko mluvčí moskevského patriarchátu
Vsevolod Čaplin.
Ochlobystin je známá osoba často propíraná ruským bulvárem. Dřívější fil-
mový herec a režisér, který své působení spojoval s filmy o šantánových
zpěvačkách a rockerech, se v roce 2001 stal popem. Patriarcha Kirill mu ne-
dávno - údajně na vlastní Ochlobystinovu žádost - výkon církevních obřa-
dů zakázal. Vzhled a chování neortodoxního popa prý pobuřovalo pravo-
slavné věřící.
Nevoli zřejmě vyvolávají i Ochlobystinovy politické plány, přestože jejich
filosofický základ prý prezidentský čekatel čerpal z církevní historie. Par-
lament by zrušil jako zbytečný a prezidentský mandát prodloužil z nyněj-
ších šesti na čtrnáct let. Pokud se ale církev proti jeho kandidatuře postaví,
vidiny Kremlu se kandidát rozhodně vzdá. "Církev je pro mě rodina, nic
není přednější," řekl novinářům.
Prezidentské volby se v Rusku budou konat počátkem března příštího roku.
Za hlavní kandidáty jsou považováni Putin a Medveděv, ale kandidovat
bude nejspíš jen jeden z nich. Který to bude, má být známo na podzim. Svou
účast ve volbách už oznámili vůdce ruských komunistů Gennadij Zjuganov,
ultranacionalista Vladimir Žirinovskij nebo aktivista ruské radikální levice
Eduard Limonov.

podle ČTK

Z církví doma i ve světě Dny důvěry v olomouci

svého Pána, odhalil v  něm i svého
Stvořitele. Protože nás Bůh stvořil,
patříme mu úplně. A co teprve
máme říct, když se Bůh stal naším
vykupitelem ze zahynutí? Úplně
v nás zničil nejmenší pomyšlení, že
nepatříme Bohu, ale sami sobě.
Kristova církev v prvních pěti stole-
tích svého života věnovala všechen
svůj um k  stanovení toho, kdo je
podle biblického svědectví Bůh a co
je vedle něho člověk. K této usilovné
a bohulibé práci se církev vrátila až
po tisíci letech v  době reformace:
nadřadila biblické poselství církev-
ním zvyklostem, které k němu ztra-
tily vztah.
O úsilí filosofů nahradit osobu Boha
Otce, Syna a Ducha svatého neutrál-
ními, neosobními výrazy jsme uva-
žovali nahoře. Jejich úsilí lze kvalifi-
kovat jako komplet, který nakonec
chce poslat zjeveného Boha do
důchodu a na jeho místo povolat
člověka. Nutno však žalovat na ně-
které teology, že se ve středověku
vzdali filosofům a po jejich vzoru
hledali slovíčka, jimiž by nahradili
titul Boha jako absolutního Pána. 
A našli „aseitu“, krásné latinské slo-
veso „esse a se“, být sám pro sebe a
nikoho jiného k svému bytí nepotře-
bovat, být nezávislý ve své nepod-
míněné plnosti moci a bytí. Bible
místo toho vypravuje o marnotrat-
ném synu, kde Bůh vystupuje jako
milosrdný, laskavý Pán, jenž má
moc vrátit synovi domov a synov-
skou důstojnost. Aseita nechává
syna v cizině a bídě, jedinou útěchou
mu bude vzpomínka na domov.
Aby bylo mezi námi jasno, musím
povědět ještě několik slov o úloze

filosofie v  dějinách lidského nábo-
ženského myšlení. Již jsem pověděl,
že církev v prvních pěti stoletích své
existence hledala, jak by patřičnými
slovy sdělila, kdo je Bůh. Nyní dodá-
vám, že zcela vědomě použila výra-
zů, které pocházejí z  dílny filosofů
zcela zřetelně. Jejich výrazový slov-
ník měl za sebou 300letý vývoj.
Církev ho použila bez ostychu, po
celý křesťanský starověk a středověk
ho s užitkem používala. Stačí podí-
vat se do listů židovského vzdělan-
ce, apoštola Pavla, a byli byste v po-
kušení nazvat ho křesťanským filo-
sofem, zatímco on jen svého židov-
ského filosofického vzdělání použil,

aby celému světu předložil srozumi-
telně a logicky obsah Kristova Evan-
gelia. Středověk učinil z filosofie
služku teologie. Není divu, že v no-
vověku se filosofie vymanila z toho
poddanství a pak mnohé lidi svedla,
aby v ní hledali spásu. Zdá se však,
že v tomto století dochází k vzájem-
nému respektu ve vědomí, že prav-
da je jen jedna. To však není konec
boje. Sesadit Boha z  jeho trůnu je
starý i stále novější pokus, na jehož
prapory se jako první podepisuje
filosofie. Tam míří ostří Pavlova vý-
roku: „Bůh učinil moudrost světa
bláznovstvím“ (1K 1,20).

Josef Veselý

kdo prý nám to dovolil?
Dokončení ze str. 1

University v kanadském Montrealu, kde působí Michael van Dussen.
První je znalec českého 14. století, druhý se zabývá vazbami mezi
Čechami a Anglií v 15. století. Jmenuji zástupně tyto dva badatele za
ostatní desítky, protože u těchto dvou se projevuje zapálenost a
odbornost v zájmu o českou reformaci snad nejvíce.
Už přes deset let existuje mezinárodní struktura, která tyto lidi pro-
pojuje. Je to síť Bohemian Reformation and Religious Practice
(www.brrp.org), kterou iniciovali už zmíněný David Holeton a Zde-
něk David (žije od r. 1948 v Americe). Jako nikdo jiný se tito pánové
zasloužili o systematické zvýšení mezinárodního zájmu o českou
reformaci, a to pomocí konferencí a publikací. Tato struktura je jak
líhní mladých badatelů, tak i seznamkou historiků, teologů a jiných
vědců se zájmem o českou reformaci.
Na druhé straně je často až zarážející, jak malá je mezi českými bada-
teli znalost o práci jejich kolegů za hranicemi. Je celkem běžné, že
autor publikace o české reformaci nebo její části neuvádí důležité stu-
die k  tomu tématu, které vyšly v  zahraničí. Stalo se tak dokonce i
v prestižní řadě Velké dějiny zemí koruny českých, kde ve svazcích
k 15. a 16. století výrazně chybí poznatky jiných než českých autorů.
Dnes už to opravdu není tak, že by si čeští autoři mohli stěžovat na
neexistující zájem v cizině. Ten je, roste a je čím dál kvalitnější. Do-
konce očekávám, že v záplavě publikací k mistru Janu Husovi a české
reformaci, která bezpochyby přijde k  výročí Husovy mučednické
smrti v  r. 2015, budou ty v  zahraničí lepší a přínosnější. Souvisí to
s tím, že badatelé za hranicemi republiky vidí českou reformaci v šir-
ších souvislostech, než je zvykem v České republice.
Pro studenty a badatele ze zahraničí je příběh české reformace lákavý
a zajímavý. Dokazují to studenti programu Erasmus v  Praze nebo
badatelé v jiných částech světa, mj. v rámci sítě Bohemian Reforma-
tion a Religious Practice. Teď je na čase, aby se jejich kolegové z Čes-
ké republiky odhodlali k společnému rozhovoru o mistru Janu Hu-
sovi a jeho reformaci. Jinak budou nadále obrazy o Husovi v Česku a
v cizině velmi odlišné. Ke škodě věci.

Peter Morée je nizozemský církevní historik působící na Evangelické
teologické fakultě v Praze. 
Psáno pro Christnet.

Jan Hus a česká reformace
pohledem nizozemského

církevního historika
Dokončení ze str. 1

olomouckou katedrálu rozezní v říjnu modlitby z taizé

Vystudoval filosofii a teologii ve Vídni a v
Basileji a získal titul mistra svobodných
umění. 1506 byl vysvěcen na kněze, byl
farářem v Glarusu a 1512 polním kazate-
lem. Přiklonil se k humanismu Erasma
Rotterdamského, musil proto opustit
svou farnost a žil v poutním místě Ma-
riae Einsiedeln. Od 1518 byl farářem 
v Curychu (při Grossmünsteru -"Velkém
klášteře"), odkud později vedl svůj refor-
mační zápas. Bojoval proti odpustkům a
jiným církevním nešvarům, jakož i proti
verbování švýcarských žoldnéřů. Zastá-
val pravidlo, že v církvi, při bohoslužbách
a v celém životě smí platit jen to, co odpo-
vídá Písmu svatému. Zdůraznil Boží
předurčení a myslil univerzalisticky. Na
rozdíl od Luthera chápal svátosti jakožto
pouhá znamení a přísahu na prapor
Kristův. Požadoval církevní kázeň a
aktivní účast laiků. Ke světským řádům
měl kladný vztah a sám se účastnil veřej-

ného dění. Dal ovšem pronásledovat
křtěnce, někteří byli zahubeni a jiní vy-
hnáni. K jeho reformačnímu úsilí patří
jeho účast na různých disputacích a říš-
ských sněmech. Padl na bitevním poli 
v boji s odpůrci reformace, jeho tělo bylo
rozčtvrceno a spáleno. Zastánci jeho
učení se později přiklonili k ženevské re-
formaci, jeho moravské stoupence známe
jako "Bratry habrovanské", kteří v Lulči
u Vyškova vydali dva kancionály.
Z jeho spisů si připomeňme: O vyvolení
a svobodě pokrmů (1522), 67 rozprav
(1523), Krátký křesťanský úvod (1523),
Komentář o pravém a falešném nábožen-
ství (1525), O křtu (1525), o večeři Páně
Že tato slova... budou mít vždy starý
smysl (1527) a Počet z víry (1530).
"Zachováme-li spravedlnost vůči každé-
mu, vydáme tím svědectví, že vpravdě
ctíme Boha." (Výklad Izaiáše 1528)

Bohuslav Vik

švýcarský reformátor Huldrych Zwingli 
(*1.1.1484 ve Wildhausu -+ 11.10.1531 u Kappelu)



„Elvisovy duchovní písně nacházejí
u lidí ohlas, neboť je zpívá velmi
procítěně,“ tvrdí Andy Kelso, který
se specializuje na „elvisovská“ vy-
stoupení v kostelích i jinde (též po
hospodách, jejichž prostředí, jak
podotýká, „bývá někdy obtížnější“).

Elvis a evangelium
Kelso v rozhovoru na poslední stra-
ně britského anglikánského týdení-
ku Church Times z 27. května 2011
připomíná, že Elvis Presley (1935-
1977) byl vychován v církvi Assem-
blies of God („Boží shromáždění“,
největší letniční denominace na
světě), kde napodoboval černošské
zpěváky gospelů, že láska k du-
chovní hudbě jej provázela po celý
život a že se svých křesťanských
kořenů nikdy nevzdal, a upozorňu-
je: „Ani nejzapálenější Elvisovi fa-
noušci neznají některé z gospelů, jež
nejvíc miloval.“ (U nás, dodejme,
nejméně v  jednom případě zastírá
tuto stránku Elvisova odkazu celá
desetiletí Karel Gott, blíže viz článek
Modlitebna adaptací zničená, ET-KJ
37/2010.) 
Kelso působí ještě jako kaplan rag-
byového týmu Warchester Warriors.
Předtím dvacet let plnočasově za-
stával post duchovního v Redditchi.
Když se však z přepracování zhrou-
til, upřednostnil dráhu hudebníka a
performera a na pevný duchoven-
ský úvazek v anglikánské církvi re-
zignoval. Nejvíce lituje toho, že 
s „elvisovskými“ vystoupeními ne-
začal dříve. Rozčílit jej dokáže „ne-
spravedlnost, pokrytectví, gauneři,
církevníci, kteří odepisují nekřesťa-
ny“. S Elvisem se cítí spojen též sna-

hou „zasáhnout lidi“. Osvěživá
četba! 

Služba malomocným a vězňům
„Domnívám se, že nikdo není mimo
dosah vykoupení: lotr na kříži vedle
Ježíše se první dostal do ráje. Vězni
mají čas přemýšlet a když jste na
dně, vede jediná cesta vzhůru. Mám
za to, že každý by měl dostat příle-
žitost ke změně a proměně (change
and transformation),“ říká v rozho-
voru na poslední straně Church
Times z 8. dubna 2011 Peter Walker.
Walker, který je členem Brethren
Church (jedné z  amerických evan-
gelikálních církví, nezaměňovat 
s Jednotou bratrskou), nyní stojí
v  čele celobritské Misie pro malo-
mocné (Leprosy Mission), předtím
tři roky vedl Mezinárodní asociaci
pro křesťanskou službu ve vězení
(Prison Fellowship International) ve
washingtonské centrále poté, co se
osvědčil jako manažer této organi-
zace v Anglii a Walesu. Ještě dříve
pracoval deset let na londýnské bur-
ze – na post „náboženského mana-
žera“ skočil tedy rovnýma nohama
z oblasti tvrdě světské. 
Společný prvek mezi leprou a uvěz-
něním spatřuje Walker ve společen-
ském vyloučení, „psanectví“ malo-
mocných i trestanců. S  nostalgií
vzpomíná na Ameriku, kde o nedě-
lích stále chodí do kostela 40 % lidí
(oproti 8 až 9 % v Británii). Prohla-
šuje: „Vězení se hodnotí podle míry
útěků, nikoli podle úspěšné nápra-
vy. V  systému působí mnoho
dobrých lidí, avšak důraz leží na
bezpečnosti … a rozpočty jsou při-
škrcovány ... Chtěl bych být zam-

knut v kostele s Martinem Luthe-
rem Kingem. Byl zapálen pro změ-
nu, ale měl též odvahu … Já mám
zaujetí, ale nemyslím si, že bych měl
tolik odvahy, takže bych od něj rád
uslyšel, odkud ji vzal.“ 

Druhá šance
„Nemyslím si, že bych chtěl být
někde s kýmkoli zamknut,“ odpoví-
dá nestandardně na standardní
dotaz – totiž na otázku, s  kým by
chtěl být zamknut v kostele – v zá-
věru rozhovoru v  Church Times 
z 25. února 2011 bývalý vězeň Erwin
James, nyní novinář v  prestižním
deníku The Guardian. Z  opačné
perspektivy nepřímo potvrzuje
leccos z  výroků Petera Walkera.
Rozhovory s  Walkerem i Jamesem
jdou proti logice českých interneto-
vých diskusí u zpráv z černé kroni-
ky, kde se v mnoha variantách vrací
otázka: „Proč živit vězně z  našich
daní?!“ (James se např. naučil ve vě-
zení vařit v rámci kurzů vaření, jako
novinář se pak etabloval psaním o
jídle.) Za ocitování ještě stojí Jame-
sova věta: „Vězeňské kaple jsou
opravdovými místy s kladným ná-
bojem (places of positivity).“
Dráhu všech tří dotazovaných
(„elvisovce“ Kelsa, „univerzální-
ho manažera“ Walkera i novináře 
s pestrým trestním rejstříkem Ja-
mese) charakterizuje zásadní pro-
fesní změna. Ze všech tří rozhovorů
prosvítá odvozeně evangelijní kon-
cept „druhé životní šance“, který je
podle všeho v  anglosaské společ-
nosti přítomen výrazněji než na
evropském kontinentu …

František Schilla

3ET-KJ
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Zpěv: Spiritus Jesu Christi

hudba: Jacques Berthier

Žalm 121
Pozvedám své oči k horám:

Odkud mi přijde pomoc?
Pomoc mi přichází od Hospodina,

on učinil nebe i zemi.
Nedopustí, aby uklouzla tvá noha,

nedříme ten, jenž tě chrání.
Ano nedříme a nespí

ten, jenž chrání Izraele.
Hospodin je tvůj ochránce,

Hospodin je ti stínem po pravici.
Ve dne tě nezasáhne slunce

ani za noci měsíc.
Hospodin tě chrání ode všeho zlého,

on chrání tvůj život.
Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení

nyní i navěky.

Čtení: 1 K 13, 1-9.13; J 1, 1-5

Píseň

Ticho

Prosby:
Bože Stvořiteli a Spasiteli, prameni pokoje pro celou zem, buď dnes
naším životem.
Kriste, ty nás voláš, abychom se dělili s druhými. Sjednoť nás ve své
lásce.
Kriste, náš pastýři, ty hledáš ztracené, navštěvuješ opuštěné a osamoce-
né. Oživ jejich naději.
Duchu Utěšiteli, ty do nás vkládáš naději a radost. Naplň nás svou lás-
kou.
Duchu Utěšiteli, ty v nás probouzíš lásku, která odpouští. Přijď, Duchu
svatý.

Otče náš

Modlitba:
Pane Ježíši Kriste, dej, abychom v každé chvíli patřili na tebe. Tak často
zapomínáme, že v nás přebývá tvůj svatý Duch, že ty se v nás modlíš, v
nás miluješ, působíš zázrak důvěry a odpuštění.
Tys nás požehnal, vzkříšený Ježíši, nás, kteří bychom chtěli žít z tvé
důvěry, aby se nikdy nevyčerpaly zdroje radosti.

Zpěv
(© Ateliers at Presses de Taizé

notový záznam: Rosa, hudební vydavatelství, 
Thákurova 3, 160 00 Praha 6, 

tel.: 224 310 259, mobil: 608 880 046, 
e-mail: info@rosamusic.cz

internetový obchod: www.gimel.cz)

Stává se, že navštívíme někoho,
kdo se nachází v těžké životní si-
tuaci. Rádi bychom ho potěšili.
Čím? Tím nejlepším, co máme –
slovem Bible. Hledáme honem, co
bychom mu řekli, a zrovna nás nic
vhodného nenapadá. Nebo navští-
víme někoho v nemocnici, potěší-
me ho slovem Bible a nežli zavře-
me dveře, on zapomene, co jsme
mu řekli. Někdy jsme tuto situaci
zlepšili tím, že jsme mu takováto
biblická slova napsali na lístek a
nechali mu to na stolku, aby si je
mohl přečíst, i když my již u něho
nebudeme.
V těchto dnech vydala Česká bib-
lická společnost drobnou knížeč-
ku, která má být pomocí pro tako-
véto případy. Nejen to. Má být po-
mocí i nám, když se dostáváme do
situací, kdy by nám dobré slovo
mohlo být pomocí. Tato knížečka
se jmenuje „Slova potěšení a po-
vzbuzení“. Z Bible je vybral a
uspořádal Jaro Křivohlavý. Je ma-
lého kapesního formátu, takže si ji
můžeme vzít i do kapsy s sebou na
návštěvu, a stojí 49 Kč.
Výběr byl veden celoživotními
poznatky autora, který si v Bibli
podtrhával verše, které ho potěšily
a povzbudily, ba někdy i podržely
ve vypjatých situacích. Ty nejdůle-
žitější zdůrazňoval ještě barevně.
A z nich vybíral to, co knížka při-
náší.
Knížka má dvě části. V první –
Slo-va potěšení – jsou kapitolky s
nadpisy „Neboj se, Neopustím tě.
Ne-zklamu tě. Důvěřuj a žij z víry.

U mě najdeš odpuštění, lásku a
milosrdenství i slova věčného ži-
vota.” Druhá část – Slova povzbu-
zení – obsahuje kapitoly s nadpisy:
„Co dělat? Hledejte! Komu důvě-
řovat a čemu věřit. Jak se rozhodo-
vat. Podněty pro osobní život.
Společenství víry a Výzvy k aktiv-
nímu životu.”

Knížka nazvaná „Slova potěšení a
povzbuzení“ je k dostání ve všech
křesťanských knihkupectvích –
mimo jiné i v knihkupectví Kalich,
Jungmannova 9, Praha 2 – 12000
nebo v knihkupectvích Karme-
litánského nakladatelství.

(JK)

slova potěšení a povzbuzení

Koutek písmáka
Zpěvy a modlitby z taizé
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(tři rozhovory z britského anglikánského týdeníku church times)

V článku "Ke sporům o DPH" v č. 26 ET-KJ se Dan Drápal rozepisuje o
dvou názorech na prostředky, jak snížit nepříznivou platební bilanci
státu. Zvýšení daně z přidané hodnoty (DPH) je jednou z takových cest.
Jen tak mimochem nutno zdůraznit, že jde o technický termín. Uvalí-
me-li vyšší DPH kupříkladu na chléb, nepřidáme k němu žádnou hod-
notu, chléb nebude kvalitnější, takže bychom měli vlastně hovořit o dra-
hotní přirážce.Ať tak či onak jde o to, že tato cesta ke snížení státního
dluhu postihne více chudé než bohaté. To br. Drápal správně zdůraz-
ňuje.
Druhou cestou by bylo vyšší procento zdanění příjmů bohatých, než je
procento zdanění příjmů středních a nižších vrstev. Tady br. Drápal vidí
nebezpečí, že by ti bohatí buď utekli do tzv.daňových rájů, nebo že by si
otevřeli účet v bance třeba ve Švýcarsku, po případě že by se uchýlili k
daňovým únikům, tj. v podstatě ke zlodějně. To je sice pravda, ale stej-
nou logiku by mělo, kdybychom tvrdili, že lidé notoricky porušují záko-
ny, tak k čemu je v parlamentu přijímat? Vždyť oni je budou stejně
obcházet!
Závěr článku, o němž je tu řeč, vyznívá ovšem dosti defétisticky.
"Radikálním řešením pro naši zemi by byla jen morální obroda," říká br.
Drápal. Zlatá slova! Jenže my nemáme čas na ni čekat, když ani nevíme,
zda k ní kdy dojde, byť jako křesťané věříme, že z Boží vůle jednou musí
přijít. Dále říká autor: "Argumenty pro zvýšení DPH, které jedna strana
přináší, jsou validní. Argumenty proti, které vznese levice, jsou validní
rovněž. A troufnu si pochybovat (podle smyslu chtěl autor napsat:

troufnu si tvrdit), že se nedá při nejlepší vůli předem říci, jak to či ono
opatření zapůsobí.” Nu, na státní rozpočet možná drahotní přirážka
zapůsobí blahodárně, i když řada ekonomů je názoru opačného. Na
koho to však zapůsobí zcela určitě, to budou chudí a ti se naštvou.
Možná že by to jejich naštvání bylo menší, kdyby zároveň s vyšším
DPH byly více zdaněny velké peníze těch bohatých. Ten utažený opa-
sek by už tak neškrtil. Dnes je již ovšem jasné, že břímě "reforem" pone-
sou výhradně střední a nižší vrstvy. Myslím, že není obtížné rozhod-
nout, která ze všech navrhovaných cest je ve světle evangelia legitim-
nější.

Jaroslav Kraus
Mariánské Lázně

Jěště ke sporům o DPH

Z názorů čtenářů



Významný historik architektury
doc. dr. Dobroslav Líbal, evropsky
uznávaný učenec, by se 15.10.t.r. do-
žil 100 let. V plné svěžesti, uprostřed
tvůrčí práce, dosáhl požehnaného
věku téměř 91 let (zemřel 9.2.2002).
Jeho životní dílo z dějin románské a
gotické, ale i barokní a klasicistní ar-
chitektury je soustředěno do několi-
ka badatelských okruhů. Klíčová je
jistě soustavná pozornost věnovaná
církevní architektuře. Vždyť již jeho
první samostatnou publikaci před-
stavuje monografie kláštera ve Zlaté
Koruně (1941). A první velkou kniž-
ní prací jsou “Pražské gotické koste-
ly”(1946), na něž navazuje syntetic-
ká “Gotická architektura v Čechách
a na Moravě”(1948).
Do středu Líbalovy pozornosti se
brzy dostalo sledování vývoje cis-
tercké architektury. Výsledky dílčích
studií tohoto evropsky významného
fenoménu v dějinách středověké cír-
kevní architektury a jeho ideových
zdrojů shrnul v rozsáhlé zásadní
rozpravě (1957), aby se k tématu ješ-
tě v roce 1994 vrátil svým výrazným
autorským podílem na spisu o řádu
cisterciáků ve středověkých Če-
chách. Církevní architektura však
Líbalovi byla více než jen historic-
kou materií k vědeckému zkoumá-
ní. Přistupoval k ní jako křesťan
katolického zaměření a zamýšlel se
nad duchovními rozměry kostelů,
které chápal jako sakrální prostor.
Známá je jeho často zdůrazňovaná
teze - “v kostelech jsou doslova kon-
denzovány modlitby předcházejí-
cích generací”. Jistě právě proto se
iniciativně a dlouhodobě podílel na
snahách o záchranu českých kostelů.

V době vlády tzv. vědeckého ateiz-
mu to ovšem nebylo bez problémů,
ale Líbal si díky své odvaze, ba tvr-
došíjnosti mohl připsat řadu úspě-
chů. Doc.Líbal totiž v sobě spojoval
vědce-historika umění a památkáře-
bojovníka za záchranu zděděných
hodnot. Nutnost ochrany kulturní-
ho dědictví se mu tedy jevila jako
otázka mravní.
Imponující řada monografických
studií vrcholí monumentálním dí-
lem, rozsáhlou knihou základního
významu - “Katedrála sv. Víta na
Pražském hradě”(1999, s P. Zahrad-
níkem). Ještě v roce svých devadesá-
tin obohatil Líbal naši odbornou lite-
raturu prací “Katalog gotické archi-
tektury v ČR do válek husitských”
(2001). Pokud jde o sakrální archi-
tekturu, je příznačné, že D. Líbal
svým příspěvkem “Hodnoty a funk-
ce vesnických kostelů v urbanizova-
né krajině”(1994) stál u vzniku pro-
jektu věnovaného právě venkov-

ským kostelům. Významně se podí-
lel na jeho koncepci i zpracování. A
je symbolické, že v práci na tomto
díle náhle zemřel, při diktování
svého textu…
K dalším Líbalovým studijním zá-
jmům patří výzkum stavebního a
urbanistického vývoje historických
měst, právě tak jako opevňovacích
systémů a pevnostní architektury 
v evropském horizontu. Výsledkem
jsou významné a obsáhlé práce,
jejichž charakteristiku však přene-
cháme specializovaným odborní-
kům. Jisto je, že Líbal vytvořil nepře-
hlédnutelné dílo, svým významem
přesahující hranice naší země, při-
tom v nelehkých podmínkách své
doby. Líbal se vždy hlásil ke svému
křesťanství, takže obtíže se daly oče-
kávat (navíc měl “špatný” kádrový
původ). Tak byla Líbalovi znemož-
něna habilitace na filosofické fakultě
UK po roce 1948. Citelně byl také
postižen tzv. třídně politickými pro-
věrkami roku 1958. Teprve změny
politických poměrů v listopadu 1989
znamenaly pro Líbala nové možnos-
ti. Využil jich plně, vždyť přece věří-
me, že příležitosti poslední jsou zá-
roveň prvními. 
Pán času Líbalovi přidal další časo-
vý úsek k dovršení životního díla,
které se nadto právě v této době
dočkalo několika významných me-
zinárodních ocenění. 
Dobroslav Líbal tedy uzavřel vý-
sledky svého badatelského a literár-
ního usilování, probíhajícího většinu
života navzdory době, ale vždy s Bo-
ží pomocí.

Michal Flegl

křesťan Dobroslav líbal
senioRát bRněnský

Českobratrská církev evangelická

BOSKOVICE – Ne 9.30 h
Hybešova 9, f. MarekZikmund
BRNO-HUSOVICE – Ne 9 h
Netušilova 720/26, p. Brno 14, f.
Štěpán Hájek
BRNO-ŽIDENICE – Ne 9 h
Konečného 6/8, p. Brno 15, f. Pavel
Kašpar, f. Romana Špačková
BRNO I – Ne 8.30 h + 10 h 
Opletalova 600/6, p. Brno 2, f. Jiří
Gruber, f. Olga Tydlitátová
BRNO II – Ne 9 h
Lidická 719/79, f. Jaroslav Vítek, f.
Ondřej Kolář
BřECLAV – Ne 8.45 h
nám. Svobody 2056/14, a f. Jarmila
Řezníčková
DAMBOřICE – Ne 9 h
Dambořice č. 73, f. Jana Gruberová
HERŠPICE – Ne 9.30 h
Heršpice č. 117, p. Slavkov, f. Jarmi-
la Řezníčková
HRABěTICE – Ne a c 9 h
Šanovská 304, a f. Ondřej Titěra
HUSTOPEČE U BRNA – Ne 10 h
Masarykovo nám. 390/4, a f. On-
dřej Macek
KLOBOUKy U BRNA – Ne 9.30 h
Brněnská 30/218, f. Luděk Korpa
MIROSLAV – Ne 8.30 h a 17 h
Husova 67/44, f. Ondřej Titěra
MORAVSKá TřEBOVá – Ne 9 h
Svitavská 961/40, f. Alois Němec
NIKOLČICE – Ne 8.15 h
Nikolčice č. 70, a f. Luděk Korpa
NOSISLAV – Ne 9 h (nešpor-zima 14
h, léto 18 h)
Masarykova 156, f. Ondřej Macek
OLEŠNICE NA MORAVě – Ne 9 h
Rovečínská 131, f. Olga Smrčková
PROSETíN U BySTřICE N PERNŠTEJNEM

– Ne 9,30 h
Prosetín u Bystřice n Pernštejnem 
č. 44, f. Jaroslav Coufal
ROVEČNé – Ne 9.30 h
Rovečné č. 174, f. Ondřej Ruml
SILůVKy U BRNA – Ne 8.30 h
Kopaninky 184, f. Martina Kadle-
cová
SVITAVy – Ne 9.30 h
Poličská 3, f. Filip Keller
VANOVICE – Ne 9 h
Vanovice č. 60, f. Pavel Freitinger, f.
Lenka Freitingerová
VESELí – Ne 9 h
Veselí č. 21, p. Rovečné, a f. Ondřej
Ruml
ZNOJMO – Ne 10 h
Rudoleckého 928/15, f. Jana Špina-
rová

Církev bratrská

BRNO BETANIE – Ne 10.30 h
Kamenná 1, a k Jiří Lukl, 2. k Aleš
Kratochvíl
BRNO KOUNICOVA – Ne 9 h
Kounicova 15, k Jan Asszonyi, 2. k
Jakub Škarvan
BRNO KRáLOVOPOLSKá – Ne 10 h
Královopolská 810/74, Brno Ža-
bovřesky, k David Kubíček
KyJOV – Ne 9.30 h
Urbanova 716, k Mirko Tichý
LETOVICE – Ne 9 h
Okružní 13, k. Zbigniew Lipus
TřEBíČ – Ne 9.30 h
Kpt. Jaroše 638/7, k Karel Šustek

Evangelická církev metodistická

ARCHA BRNO – Bystrc - Ne 9 h
Lýskova ul., f.Jana Křížová

Bratrská jednota baptistů

BLANSKO – Ne 9 h
Svatopluka Čecha 11, k. Michal
Petratur
BRNO – Ne 9 h
Smetanova 20, k. Pavel Coufal

bohoslužby
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KOSTNICKá JEDNOTA – SDRUŽENí
EVANGELICKýCH KřESťANů, O.S.
srdečně zve na setkání, které pořá-
dá 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 Špir-
ko. 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 ná-
sledný rozhovor nad přednese-
ným aktuálním tématem pro pří-
tomnou i budoucí podobu všeo-
becné křesťanské církve.
Po tomto programu bude po pře-
stávce následovat krátké sjezdové
jednání pro členy Kostnické jed-
noty, zástupce místních sdružení i
další zájemce.
Srdečně zve předsednictvo 
Kostnické jednoty – Sdružení
evangelických křesťanů, o.s.

* * *
OBČANSKé SDRUŽENí EXULANT
zve na svou výroční konferenci, kte-
rá 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
reemigrantů k životu evangelic-
kých církví v ČR"a "Exulantská ge-
nealogie" - příležitost k dotazům.

* * *
SEMINář KE 230. VýROČí VyDáNí
TOLERANČNíHO PATENTU POřáDá
HISTORICKá SPOLEČNOST VERITAS,
a to v Pardubicích. Přednášku s ná-
zvem „Aktuální dosah Toleranční-
ho patentu z roku 1781“ na seminá-
ři prosloví doc. PhDr. Eva Melmu-
ková v  sobotu dne 22. října 2011 
v 10 h v sálku na faře ČCE v Par-
dubicích, Sladkovského ul. č. 638. 
Všichni zájemci jsou srdečně zváni. 
Od nádraží jedou k  ul. Sladkovského
trolejbusy č. 2 a 13 do stanice Třída
Míru, fara je šestý dům za evangelic-
kým kostelem.

* * * 
Milí pracovníci s dětmi,
ve dnech 30. září - 2. října 2011 se
uskuteční celostátní konference pro
služebníky dětem. Tématem bude
"Víra, která obstojí".Budeme se za-
bývat tím, jak pomoci dětem, aby
jejich víra byla pevná a obstála 
v konfrontaci se světem. Nebudou
chybět ani praktické semináře.
Hlavním řečníkem bude Jeanette
McKee, která řadu let působila jako
misionářka v Malajsii, ČR, na Slo-
vensku a v dalších zemích.
Místo: Modlitebna Církve bratrské,
Soukenická 15, Praha 1
Další informace a přihláška on-line
je www.samuel.com v rubrice kon-
ference. Za sdružení Samuel srdeč-
ně zve Jan Bíca

Novinky v knihkupectví SAMUEL

DANIEL ARNOŠT JABLONSKý

ŽIVOT A DíLO VNUKA J. A. KOMENSKéHO

J. Bahlcke, B. Dybaś, H. Rudolph (eds.)
Česká verze celobarevné kolektivní
monografie s výběrem z příspěvků o
významném evropském teologovi,
jazykovědci a učenci doby raného
osvícenství D. A. Jablonském, vnuku J.
A. Komenského. Pro většinu českých

čtenářů nabízí vůbec poprvé mimo-
řádné setkání s osobností D. A. Ja-
blonského, ke kterému se hrdě hlásí 
v rodném Polsku i v Německu, kde
dosáhl mezinárodních úspěchů. Jeho
největší zásluhou je skutečnost, že spo-
lu s filosofem G. W. Leibnizem spolu-
založil berlínskou Akademii věd.
Muzeum J. A. Komenského, A4, 206 s.,
bar. il.
cena: 299 Kč 

VýZVy A úVAHy

VýBěR Z ČLáNKů PřEMySLA PITTRA

Eduard Šimek, ed.
Z pestré mozaiky článků významného
humanisty P. Pittra v časopise Sbrat-
ření bylo do zveřejněného výběru za-
řazeno 20 příspěvků, které byly publi-
kovány převážně v 2. polovině 30. let
20. století. Bylo přihlédnuto k tomu,
aby byly využitelné i v rámci školní
výuky. Slova člověka, který při nejrůz-
nějších příležitostech a v konkrétních
situacích ukazoval příkladem, co je to
lidskost, by měla rozšiřovat znalosti
žáků a přispívat k prohlubování jejich
etického chování.
Muzeum J. A. Komenského, A5, 139 s., 
cena: 100 Kč 

AMERICKé SPIRITUáLy

akapelové provedení v angličtině
MAREK ŠLECHTA

Akapelový zpěv se těší stále větší obli-
bě v USA i v Evropě. Přicházíme s no-
vým zpěvníkem, kde jsou tímto sty-
lem zpracovány známé i méně známé
černošské spirituály, tradiční a přitom
stále moderní.
Advent-Orion, A4, 88 s., kroužková
vazba
cena: 298 Kč 

JEN Ať SE TO NEDOZVí NAŠI!
PAVEL BOSMAN

Druhá sbírka kreslených vtipů oblíbe-
ného karikaturisty, jehož originální
humor je dobře znám nejen čtenářům
časopisu Život víry, kam svými kres-
bami pravidelně přispívá. Svým hu-
morem nastavuje zrcadlo našemu cír-
kevnímu prostředí.
Nakladatelství KMS, 15x13,5 cm, 48 s.
cena: 65 Kč 

nové knihy

Dary na tiskový fond
přijaté od ledna do srpna 2011

cb – Jilemnice 500 kč
čce – české budějovice 400 kč
čce strašnice – Praha 10 1.500 kč
čce – lysá nad labem 1.350 kč
čce – místo neuvedeno 1.800 kč
MskJ – místo neuvedeno 2.000 kč
ses. brynychová Miloslava 1.500 kč
ses. černohorská 1.000 kč
ses. Dostálová noemi 1.000 kč
br. Herold ilja – Praha 300 kč
ses. chánová Dagmar 600 kč
br. Hofman Jan – nymburk 2.000 kč
ses. korandová Alena – Zlín 500 kč
br. kunz Jindřich 150 kč
br otter Jiří – Praha 500 kč
br. Przeczek kazimír 300 kč
ses. sobotková Marie 1.000 kč
br. soušek Zdeněk thDr. 2.000 kč
br. švaříček Jaroslav 2.000 kč
br. Vandas Jiří – Příbram 1.000 kč
ses. Vávrová Marie 500 kč
ses. Voříšková lydie 4.000 kč
ses. Zajícová Anna 1.000 kč
nejmenovaní dárci 5.269 kč

Všem dárcům upřímně děkujeme. 

Pozvánky


