
kdO je NAdějí
Zjevení 5, 1-5

Každý z nás se tu a tam něčím trá-
píme. Třeba minulostí, když pře-
mýšlíme o tom, co jsme prožili,
anebo když si klademe otázku,

proč nás ten věkem mladší bratr
musel předejít na věčnost, proč
tamta sestra ve svém středním
věku onemocněla rakovinou… Po-
dobně častokrát trneme v nejistotě
před tím, co nás čeká. Zda vyšetře-
ní u lékaře nepřinese špatnou zprá-
vu, nepřijdeme o zaměstnání, vy-
jdeme s důchodem, správně se roz-
hodneme, neselžeme a v mezní ži-
votní situaci obstojíme… 
V podobných situacích nám může
být povzbuzením Janovo vidění.
Zdá se, že jeho těžištěm je kniha
zapečetěná sedmi pečetěmi. Kniha,
která ukrývá dosud nepoznaný
obsah. Ovšem i když jsou její infor-
mace velmi důležité, ukazuje se, že
mnohem důležitější je, zda se najde
někdo, kdo je hoden ji otevřít. Díky
Bohu jeden takový tu je! Kniha se
neocitne v  nepovolaných rukách.

Tomu, který přemohl hřích a smrt,
je možno svěřit knihu, a to zname-
ná nejen budoucnost světa, nýbrž i
budoucnost naši. 
Jistě všemu nerozumíme, jedno
však jisté je. Zmocnění k vládě nad
tímto světem převzal ten, který byl
za nás obětován a který nás svou
krví vykoupil. Proto se ničeho ne-
bojme a nelekejme, protože jsme
v rukou toho, který byl za nás při-
bit ke kříži. Ať už je či bude náš
pozemský běh více či méně obtíž-
ný, nezoufejme a nezapomínejme,
že vládu nad světem má Ježíš
Kristus, který se za nás obětoval a
připravil nám věčnou nebeskou
oslavu, kde už nebude ani bolesti,
ani rozhodování, ani trápení, ani
smrti, ani obav. Haleluja!  

Lubomír Červenka, 
farář ČCE Hodslavice
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Poselství k 1. adventní neděli

Taky jsem se domníval, že to vím.
S chlapeckou důvěrou jsem do něho
vstupoval. Poněkud mnou otřásla
sebevražda jednoho našeho souse-
da. Proč to učinil, když nebyl těžce
nemocen? Postupem času se má
„proč“ rozmnožovala a nenalézal
jsem na ně odpověď. Druhá světová
válka jen zdůraznila, jak málo o
světě vím, a to už jsem začal chápat
dosah politických a sociálních pod-
mínek pro život obyčejných občanů.
Pochopil jsem aspoň to, že svět je
nemocen, neboť se v něm rozmnoži-
la neláska a nepoctivost tak viditel-
ně, že noviny zavedly „černou kro-
niku“. Ta, když si na ni vzpomenu,
se mi dnes jeví jako dětský slabikář
proti thrilleru, jenž se bez násilí neo-
bejde, je to jeho základní materiál.
To už jsem začal chodit do shromáž-
dění evangelické církve, kde otázka
„Co je svět“ přišla často na pořad při
čtení biblických textů, v  nichž svět
dostal špatnou známku. Často jsem
z nich slyšel, že svět leží ve zlém, což
jsem připouštěl, ale zároveň jsem
nechtěl ignorovat jeho dobrou strán-
ku. Dostaly se však ke slovu další
texty, které zlo tohoto světa prohlu-
bovaly a nazvaly je temnotou, tmou.
V  tom se střídali dva apoštolové,
které jsem mezi všemi dalšími přijal
za své, Pavel a Jan. Ani na Evan-
gelické fakultě jako student jsem
ještě neměl dost pozornosti pro
jejich slova. Teprve co farář… každý
člověk potřebuje dozrát, zvláště
když mu k tomu Bůh poskytne čas.
Ozvaly se mi texty, jejichž obsah byl
pro mne zjevením, tedy pravdou,
kterou jsem musel přijmout.
Nejprve Pavel: „Bůh nás vysvobodil
z moci tmy a převedl do království
svého milovaného Syna .“ (Ko 1,13)
Svět je tu představen jako tma. Víte o

tom něco? A Jan nám dokonce
řekne, že „naše víra je vítězství, které
přemáhá svět“ (1J 5,4). A proti tomu
se stejným důrazem Pavel poví, že
jedinou jistotu svého vítězství máme
v  tom, že „podoba tohoto světa
pomíjí“ (1K 7,31). Nevídané a neslý-
chané: jsme vítězi, ale stále podrobe-
ni zákonům světa a vesmíru, neoku-
síme svého skutečného vítězství než
ve své víře. Jako jiní lidé umíráme.
Víra je to jediné, s čím máme obstát
v nepřátelském světě, kam nás posí-
lá náš Pán: jako ovce mezi vlky (Mt
10,16), ne však abychom posvěcova-
li svět, ale sami sebe. Máme být svět-
lem světa, aby „lidé viděli naše
dobré skutky a vzdali chválu naše-
mu Otci v  nebesích“ (Mt 5,16). A
Pavel vzkazuje totéž: „A nepřizpů-
sobujte se tomuto věku“ (Ř 12,2),
neboť celý svět je pod mocí Zlého 
(1 J, 5,19). K  tomu patří varování:
„Nemilujte svět ani to, co je ve svě-
tě“ (1J 2,15). Svět je nepřátelská,
nebezpečná moc/nost/.
Apoštolové nás do našeho nebezpe-
čí ubezpečují naší vírou, která se
uplatňuje láskou, je-li pravá a sku-
tečná (Ga 5,6), což je jediné přikázá-
ní dané učedníkům. To přikázání
záleží v  přijetí Boží lásky, která se
v přítomné chvíli projevuje jako bytí

a život v  přijaté lásce. V  dějinách
křesťanství se takový způsob bytí a
života objevil v podobě klášterního
života. Nový věk přišel s  docela
opačným programem: misie zřídí
království, které není ze světa, ale je
pro svět. Než ukázalo se, že svět zů-
stane světem a nebude ochoten pod-
robit se pod církevní jho. Teprve
Luther společně s  objevem ospra-
vedlňující víry vyslovil učení o dvou
říších: Vírou je křesťan spojen se
svým jediným Pánem Ježíšem,
avšak přikázáním lásky je veden po-
vinností sloužit bližnímu a podrobit
se s ním pod zákon světa.
V Nosislavi slavili 230 let od vzniku
sboru. Kázání pronesl náš synodní
senior Joel Ruml; byla přítomna i
farářská ekumena a pak i já jako re-
prezentant značného množství lidí,
kteří naplnili chrám. Za zaznamená-
ní stojí i odpolední program ve sbo-
rovém domě a posléze i posila v po-
době potrav a nápojů. Stalo se, že mi
připadlo sedět vedle sestry L. Ry-
šavé s dcerou Michaelou, leč nevím,
jak se to stalo, že jsme sklouzli k roz-
hovoru o tom, k  čemu je církev na
světě. Vyslovil jsem jednoduchou
poučku, že církev má být církví a tak
nejlépe prospěje světu, nebo jinak

Co je svět ZAOStřeNO NA blíZkO

Místopředseda Senátu České re-
publiky Petr Pithart (KDU-ČSL)
statečně hájil užitečnost seriózní
politiky na farářské konferenci
Poděbradského seniorátu Česko-
bratrské církve evangelické v Nym-
burce. Budil však dojem, že sám
je z dosavadního vývoje unaven a
v mnohém zklamán. Ovšem - pro-
růstání byznysu do politiky a
korupční jednání se shodou okol-
ností právě v posledních týdnech
stalo nanejvýš aktuálním téma-
tem. Pan senátor to před lety zažil
na vlastní kůži, když ohlásil
pokus o uplácení, dokonce s obdr-
ženým lístkem, na němž byla
nabídnutá suma od konkrétní

osoby - a stíhání bylo přesto zastaveno. 
Co ohrožuje věrohodnost politiky a zdravé ovzduší ve společnosti
nejvíce? Podle Petra Pitharta jsou to nejen zmíněné zlé excesy, nýbrž
ideologizace politiky. Ideologie v politice nemá co dělat. Jakmile se
do ní vmísí, jsme na té nejhorší cestě; pak lze nastolovat ve společ-
nosti diktát vycházející z dané ideologie budující stát (svět), jako ten
nejlepší, ze všech myslitelných světů. Čistá Ideologie je vposled pro-
tikladem politiky. V politice musí být místo pro různé názory. Nemá
v ní jít o hledání poslední a jediné pravdy, nýbrž je třeba pátrat po
přijatelných řešeních. Politika se má vyhýbat náhlým zvratům a nava-
zovat na to nejlepší, čeho již bylo dosaženo. Odtud odpor k velkým
myšlenkovým konstrukcím, jež změní svět. Nastoupí-li ideologie na
místo, jež náleží politice, bývá to cesta do pekel, ať už ve fašizujícím,
či bolševickém hávu. V naší zemi mu velice vadí zaměňování nacis-
mu s fašismem; to druhé je reálným nebezpečím. Ostatně fašismus se
uhnízdil na desetiletí ve Španělsku, Portugalsku, jistě také v Para-
guayi. Navíc tamní diktátoři byli podporováni svobodným světem. 
V  našem prostředí je podle Petra Pitharta zkázonosným předělem
oddělení moci od odpovědnosti, což narušuje politiku jako takovou.
Podobně zde prorůstá byznys do politiky. V ekonomice je neblahým
jevem anonymita, kdy nikdo neví a ani nechce vědět, kdo prostředky
a firmy vlastní a ani odborníci se již nevyznají v přílivech virtuálních
peněz, jež se přelévají a všelijak kamsi odkloňují. Dostáváme se tak
na pomezí, kde jsme ohrožováni tlakem globalizace. Zároveň však,
v  evropském prostředí je naše země do jisté míry chráněna valem

Nerezignovat v politice?

Farní sbor Českobratrské církve
evangelické U Salvátora oslavil 
v neděli 13. listopadu 400 let po
zahájení stavby chrámu dokončení
jeho poslední rekonstrukce. Při neš-
porních bohoslužbách kázal synod-
ní senior Českobratrské církve

evangelické Joel Ruml. Nově zre-
konstruované varhany představil
jako bohoslužebný i koncertní ná-
stroj celocírkevní kantor Českobra-
trské církve evangelické Ladislav
Moravetz.
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Oslava u Salvátora
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SetkáNí
V sobotu 15.10. uspořádalo předsed-
nictvo Kostnické jednoty v klubu
Maják v Ječné ulici v Praze zajímavé
setkání, při kterém nám podle pře-
dem ohlašovaného programu po-
sloužil biblickým úvodem br. farář
Petr Špirko (momentálně ve služ-
bách ECM ve Strašnicích) připome-
nutím služby Dobrého pastýře
(podle Jan 10), který vytrvale pečuje
o Boží lid.
Po něm s hlavním příspěvkem vy-
stoupil br. farář Jaroslav Pechar
(ČCE Braník), který nám ve svém
poutavém výkladu na téma „Zápa-
sy a boje prvotní církve“ s podtitu-
lem „Shody a neshody prvních de-
setiletí a staletí jako naděje pro dneš-
ní rozdělenou církev“  otevřel sviž-
nou formou nový pohled na různo-
rodou situaci vzniku prvotní církve,
podle výkladu lépe řečeno: na vznik
rozličných sborů, důrazů, odkazu
význačných osobností a pestrých
hnutí, které vytvářely dost nejednot-
nou podobu křesťanství. Je pravda,
že o několik století později církevní
otcové a koncily poměrně zřetelně
stanovili, co je pravověrné a co niko-
liv a vedli církev k jednotné podobě,
ta původní skutečnost existence
jakýchsi souběžných směrů by však
mohla být návodem, jak se smiřovat
a vyrovnávat s mnohými církevními
tradicemi a způsoby zbožnosti dnes.
Bylo by možné  žít vedle sebe a spo-
lu snadněji, kdybychom si byli vě-
domi, že i ta „naše“ podoba křesťan-
ství není jediným pochopením a
vyjádřením evangelia.

SjeZd
Po krátké přestávce setkání pokračo-
valo, tentokrát již jako 66. sjezd
Kostnické jednoty – Sdružení evan-
gelických křesťanů o.s.
V rámci obvyklého sjezdového po-
řadu jednání předseda br. B. Kejř
shrnul činnost Kostnické jednoty za
uplynulý rok, což zahrnovalo mj.
vděčnost za dosud pracující místní
sdružení, ale také fakt, že dosud
vychází Evangelický týdeník – Kost-
nické jiskry, byť ve složitých ekono-
mických podmínkách. Připomněl
také složitou etapu, kdy bylo nutno
letos na jaře zredukovat a přestěho-
vat archiv a redakci, naštěstí díky
vstřícnosti Ústředí evangelické círk-
ve metodistické jen do jiného objek-
tu, ale na stejné adrese. 
Zprávu hospodářskou přednesl br.
Tomáš Paulus. Hospodaření sdruže-
ní kontrolovala revizní komise, která

nenalezla v účtování závažnější ne-
dostatky a doporučila revizní zprá-
vu přijmout, což také sjezd učinil.
Br. T. Paulus pak v rámci sjezdového
jednání navrhl, aby vzhledem k neu-
těšeným hospodářským výsledkům
i s ohledem na možné zvýšení sazby
DPH z tiskovin byla cena ET-KJ zvý-
šena na 15 Kč za kus. K tomuto návr-
hu proběhla diskuse s různými
názory, nakonec byl přijat návrh, že
sjezd zmocní předsednictvo, aby o
ceně po úvaze rozhodlo samo.
Další sjezd, tedy v pořadí již 67., by
se měl sejít podle navrženého data
10. 11. 2012.

SCHůZe PředSedNiCtVA
Závažným rozhodnutím pověřené
předsednictvo se sešlo 4. 11. 2011. I
přes akutní potřebu většího příjmu,
abychom mohli pokračovat ve vy-
davatelské činnosti (ještě naléhavěji
v případě zvýšení sazby DPH), ne-
podpořilo návrh ze sjezdu na navý-
šení předplatného, i když za celý rok
by bylo v případě zvýšené ceny 15
Kč/číslo potřebné ročně zaplatit jen
o 74 Kč více. Doufáme, že naši stálí
/i noví/ příznivci nás raději podpo-
ří dobrovolnými dary a příspěvky
na tiskový fond. Je také na předsed-
nictvu a redakci, aby hledalo nové
možnosti svého působení i obohace-
ní profilu zaměření našeho týdeníku
tak, abychom neztráceli současné
čtenáře, ale mohli využít své kapaci-
ty i pro další činnost, která by nám
mohla pomoci s financováním vy-
dávání  Evangelického týdeníku.

BoK

VAtikáN NAVrHuje refOrmu
meZiNárOdNíHO fiNANčNíHO A měNOVéHO SyStému
Koncem října byla publikována Nóta Papežské rady Iustitia et Pax nazvaná
„K reformě mezinárodního finančního a měnového systému v perspektivě
světové politické autority“. Dokument sice nenese papežův podpis, ale
vyjadřuje etický úsudek založený na principech sociálního učení církve, shr-
nutého zejména v poslední sociální encyklice Caritas in veritate, kterou
vydal před dvěma roky Benedikt XVI. Dokument Papežské rady poukazu-
je na potřebu zřízení světové politické autority, jež by sloužila obecnému
dobru, jak to zmiňuje poslední encyklika (č. 64), a byla by odpovědí na aktu-
ální ekonomickou a finanční krizi, která vyjevila sobectví, kolektivní cham-
tivost i hromadění majetku v obrovském měřítku. Nóta Papežské rady pod-
trhuje, že příčina této krize má ideologickou povahu. Je způsobena jednak
neregulovaným ekonomickým liberalismem, ale také utilitarismem, indivi-
dualismem a technokratismem. Ekonomika a finanční sektor proto musí být
podrobeny etice. Je třeba vytvořit pravidla pro neomezené a nekontrolova-
né spekulativní finanční trhy a finanční transakce je třeba zpoplatnit spra-
vedlivými částkami. Jak už lze vytušit ze samotného názvu dokumentu,
konstatuje se v něm potřeba reformy mezinárodního měnového systému,
založeného na takzvané dohodě z Bretton Woods z roku 1944. Mezinárodní
měnový fond, který vzešel z této dohody, totiž „už neudržuje stabilitu mezi-
národního finančního sektoru, nereguluje komplexní emisi peněz a nechrá-
ní před rizikem zadlužení systému“ (č. 4). Dokument Papežské rady pou-
kazuje v této souvislosti na potřebu zřízení jakési světové centrální banky,
která by regulovala tok a systém měnových kurzů vzhledem k národním
centrálním bankám. Nóta o reformě mezinárodního finančního a měnové-
ho systému poukazuje na Organizaci spojených národů jako na styčný bod
této reformy. Zavedení světové politické autority, čteme v dokumentu, však
musí předcházet dlouhá cesta a nelze k ní dospět bez mnohostranných
předchozích jednání. V této souvislosti zmiňuje nóta Papežské rady rozšíře-
ní G7 na G20 jako pozitivní krok tímto směrem. Dnes, píše se dále v doku-
mentu, už totiž existují podmínky k odstranění westfálského mezinárodní-
ho řádu z roku 1648, založeného na svrchovanosti a hlavně soběstačnosti
států. Moderní státy se totiž značně změnily a staly se na sobě závislými. Je
proto třeba překonat zastaralé a nereálné pojetí států, existujících v „přiro-
zeném“ a „neustálém“ vzájemném boji. Globalizace sjednocuje národy a vy-
bízí hledat nový právní stát na nadnárodní úrovni, to znamená nový model
mezinárodního společenství, které by bylo soudržnější, více polyarchické
(opak soběstačného) a respektovalo by identitu každého národa v rámci roz-
manitého bohatství jediného lidstva. 

podle Křesťan dnes

ArCibiSkuP Z CANterbury POdPOřil ZAVedeNí NOVé dANě
Britský arcibiskup z Canterbury podpořil návrhy na zavedení takzvané
daně Robina Hooda, tedy malé daně na bankovní transakce. Se svým
návrhem přišel krátce poté, co londýnská katedrála svatého Pavla i
vedení londýnské City upustily od záměru soudní cestou vyklidit pro-
stranství před kostelem od stanů demonstrantů proti sociální nerovnos-
ti. V článku v ekonomickém listě Financial Times arcibiskup Rowan
Williams napsal, že úsilí o tuto daň by mohlo být jednou z cest, jak pro-
sazovat morální požadavky protestujících u svatého Pavla. Připomněl,
že tuto takzvanou Tobinovu daň podpořil i Vatikán. Britská vláda je
ochotna Tobinovu daň podpořit, jen když bude zavedena na celém
světě. Podle zastánců by velmi malá daň z každé transakce přinesla
miliardy, které by mohly být investovány do "skutečné ekonomiky".

podle ČTK

Z církví doma i ve světě kostnická jednota - zprávy a informace

řečeno křesťan má být ve světě křes-
ťanem, jak nejlépe to umí. Má žít ve
společnosti jako učedník Ježíšovy
lásky. Představme si toho křesťana
jako dělníka nebo podnikatele, jako
soudce nebo učitele, jako domovní-
ka nebo vojáka nebo v jiných obyčej-
ných nebo zvláštních zaměstnáních.
Právě takoví lidé poznají nejlépe, jak
je těžké obstát s  přikázáním lásky,
jak ji učil a žil Ježíš. Neboť svět je
řízen svými zákony, které zasahují
do našich věcí jako obávané moc-
nosti, proti nimž je jednotlivec bez-
mocný. Dejme tomu, že křesťan je
zároveň soudce nebo policista a chce
dělat svou práci, jak je mu přikázáno
zákony a předpisy, avšak přikázání
lásky jej v  jednotlivých případech
vede proti nim. On nejcitelněji
poznal, že Ježíšovo kázání na hoře
nemůže být zákonem na této zemi.

Nicméně vliv křesťanské církve,
sborů a jednotlivých křesťanů půso-
bí, že zákony a instituce tohoto světa
jsou podrobovány kritice a už způ-
sobil jejich zlepšení ve smyslu lid-
skosti, ku příkladu viz vývoj k de-
mokracii, k právům jedince, k ochra-
ně dětí atd. Svět se může v některém
směru polepšit, ale nemůže se změ-
nit. Je velkou zásluhou reformátora
Zwingliho, že zreformoval právo a
instituce, zejména zrušil poddanství
– otroctví. Nejvíce mu však záleželo
na tom, aby v jeho zemi byla zajiště-
na svoboda kázání. V kázání evan-
gelia spočívá veliká moc, která jedi-
ná je s to změnit člověka, obrátit jej
k Bohu. Pro dobro světa udělá jedna
kazatelna víc, než si často myslí ti,
kdo na ní stojí. Církev už svou exi-
stencí je pro svět otázkou. Její život
není však na světě tak závislý, jak si
myslí ti, kdo nedohlédnou dál než

ke kase. Peníze vytvářejí mezi těmi-
to partnery jen nedorozumění.
Můj rozhovor se sestrou L. Ryšavou
a její dcerou Michaelou skončil pro
krátkost času předběžným dorozu-
měním s příslibem, že v něm někdy
budeme pokračovat. Nečekal jsem
na to „někdy“ a napsal jsem koneč-
né slovo ze své strany, přičemž
děkuji sestře Ryšavé za inspiraci,
které jsem v tomto článku využil.
Skončeme tento oddíl konstatová-
ním, že věřící patří Pánu, a to má být
na něm vidět v každodenním životě.
Ze změněného srdce vyplyne i jiný,
praktický život. Není pravda, že
křesťanství nic na světě nezměnilo.
Vždyť všechny velké změny v histo-
rii lidstva se udály na křesťanském
západě. Nemáme právo být jen hrdi
na svou křesťanskou civilizaci. Jsou
v ní věci, za něž se hluboce stydíme.
První a rozhodující mezi nimi je zba-
bělý a vypočítavý pakt mezi církví a
císařem, který ukončil nejen proná-
sledování církve, ale i její svobodný
život v  poslušenství Božího slova;
vešla do nepravé služby, dobře pla-
cené stříbrnými, silně připomínající-
mi Jidášovu zradu (r. 313). Přestože
se spojila s mocí peněz, její svědectví
o Bohu a Kristu nebylo zcela umlče-
no a vydávalo tolik světla, v  němž
prostý věřící mohl postihnout zá-
kladní ukazatele k věčnému životu a
očekávat osvobození evangelia z
pout moci a násilí. Křesťanská naděje
žije dál i po reformaci. Očekává, že
tento svět, jenž pomíjí, bude v den D
pohlcen do vítězství Kristova králov-
ství. Doufáme, že naše děti budou žít
touto vírou, a to zde v tomto pomíje-
jícím světě. Proto se starejme i o to,
aby způsoby tohoto světa (právo a
spravedlnost) jim vyhovovaly aspoň
o trochu lépe než nám.

Josef Veselý

Co je svět

Evropské unie.
Senátor Pithart se také vyjádřil k  problematice odsunu německých
obyvatel po II. světové válce. Bývá mu vytýkáno, že se vyslovoval
z  morálních pozic, ale praktická a politická řešení mu scházela.
Vyjádřil se proto jednoznačně, že vždy poukazoval na potřebu odlišit
naše německé odpůrce fašismu a ocenit je. Mnozí však byli trestáni a
vysídleni s ostatními, dle principu kolektivní viny. Nedostali žádné
odškodnění, a pokud na ně již konečně budou mít nárok, tak dříve
zemřou, než je obdrží.
Petru Pithartovi je osobně nejbližší styl politiky britské, navazující bez
velkých otřesů na předchozí stav, takříkajíc pozvolným vývojem při
celospolečenské shodě. Přejeme mu proto: „Hlavu i srdce vzhůru!“

Jan Kašper

Dokončení ze str. 1

Nerezignovat v politice?
Dokončení ze str. 1

O Křesťanské škole Jana Husa si
budeme povídat s paní Mgr. Janou
Banou z Církve bratrské, jejíž tři děti
do této školy chodí. 
* Jak jste se vlastně o existenci této
školy dozvěděli?
Škola byla otevřena v  září 2008.
Jejímu otevření předcházelo téměř 9
let úsilí, modliteb a zápasů. Během
této doby o tom vyšel článek v Živo-
tě víry. To jsme bydleli ještě v Praze,
ale plánovali jsme přestěhování do
Brna. Myšlenka, že by naše děti
mohly v Brně chodit do křesťanské
školy, nás jednoznačně nadchla.
Takže jsme se připojili k  přímluv-
ným modlitbám za její otevření.

* Proč vidíte křesťanskou školu tak
žádoucí? Vždyť státní školy mohou
být také dobré!
Cením se duchovního zázemí, které
ve škole je. Je to jistě místo, kde je
Pán Ježíš přítomen podle slova:
„Kde se dva nebo tři sejdou ve
jménu mém…” Je to přece krásné,
když se děti mohou učit v Boží pří-
tomnosti a pod jeho požehnáním. 
Všichni učitelé jsou obrácení křesťa-
né a to se samozřejmě projevuje
v  tom, jak jednají, o čem s  dětmi
mluví, jaké hodnoty jim předávají.
Škola není jenom výuka, ale celkově
nějak působí a vychovává. Myslím,

křesťanská škola jana Husa

Dokončení na str. 4



Naši reformační otcové se vzepřeli
proti povinnosti zpovídat se knězi.
Taková zpověď byla nástrojem vlá-
dy nad dušemi a nakonec i politic-
kého vlivu církve, a to na nižší i
vyšší, ba i nejvyšší úrovni, když
zpovědníci usměrňovali jednání
vladařů. V katolické církvi toto zne-
užití zpovědi zůstalo, i když s po-
klesem vlivu církve se jeho škodli-
vost postupně ztrácela.
Zpověď sama ovšem není žádným
zlem. Pokyn apoštola Jakuba je
ostatně jasný: „Vyznávejte hříchy
jeden druhému!“ (Jk 5,16) Forma
zpovědi přitom může být různá.
Když se svěřím příteli nebo matce 
s nějakým svým pochybením, které
zůstalo utajeno, je to zpověď. Někdy
je snadnější svěřit se úplně nezná-
mému člověku, třeba ve vlaku, než
manželce nebo duchovnímu. Apoš-
tol ovšem říká „jeden druhému,“
zřejmě tedy křesťan křesťanu; je
dobře, když i ten, kdo zpověď přijí-
má, ví, co znamená hřích a odpuště-
ní. Jen pak lze mluvit o skutečné
zpovědi. Silně se prožívá vyznávání
hříchů před více lidmi, jak to někdy
vidíme v probuzeneckých domá-
cích skupinkách. Zde si kajícník pře-
je svá tajemství „vydat všanc“ všem
přítomným, plně se v pokoře obna-
žit a zároveň získat přímluvy i cito-
vou podporu přítomných. Může 
z toho být duchovní prospěch,
zvláště prohloubení sesterské a bra-
trské vzájemnosti, ale je ovšem na-
snadě nemalé nebezpečí.
V naší církvi (ČCE) se koná obecná,
většinou hromadná zpověď v rámci
přípravy k eucharistii. Stačí to? Jde o
to, co se přitom děje v nitru člověka.
Může cítit hlubokou lítost, může
vyznávat své viny tak upřímně jako
malé dítě matce nebo otci. A na
druhé straně při individuální zpo-
vědi „podle všech pravidel“ může
kajícník uboze kličkovat před svým
svědomím nebo před duchovním,
který ho zpovídá – pak zpověď za
mnoho nestojí.
Ke známé individuální formě zpo-
vědi, kdy kněz obyčejně sedí ve
zpovědnici a kajícník se vkleče zpo-
vídá skrze mřížku omezující oční
kontakt, říká Martin Luther:
Tajná zpověď, která je teď zvykem,
se sice nedá dokázati z Písma, ale
mně se náramně líbí a jest užitečná,
ba nutná; nechtěl bych, aby nebyla,
ba raduji se z toho, že existuje v círk-

vi Kristově, poněvadž právě ona
bývá jediným útočištěm zarmouce-
ným svědomím. Neboť svěří-li se
naše svědomí bratru a odhalí-li s
důvěrou v něm ukryté zlé, pak přijí-
máme z úst bratrových slovo útě-
chy, jako by bylo pronesené od
Boha; přijmeme-li je u víře, upokojí-
me se milosrdenstvím Boha, který k
nám mluví skrze bratra. (Předehra
Martina Luthera o babylonském za-
jetí církve)
Bereme-li vážně velkého reformáto-
ra, máme zde výzvu, kterou nelze
ignorovat: Zpověď je nutná!
V naší církvi se individuálně zpoví-
dá málo. Občas slyším vyprávět, jak
se některý evangelík zpovídal –
katolickému knězi. A nejednou je
přání pravidelně se zpovídat moti-
vem pro přestup do katolické círk-
ve, případně pro volbu katolické
církve při konverzi ke křesťanství.
Švýcarský psycholog Carl Jung, syn
evangelického faráře, zdůrazňoval
velký význam katolické zpovědi
jako jedinečného psychoterapeutic-
kého nástroje.
Proč se u nás tak málo zpovídá?
Příčin je asi víc. Jedna z nich může
být v pocitu, že bychom pak byli
„jako katolíci“, tedy obava z oslabe-
ní naší evangelické identity. Druhý
problém je, že není k dispozici obec-
ně přijímaná obřadní forma, která
katolické zpovědi dodává větší váž-
nost (i když ta forma se může – svá-
tost nesvátost – zvrhnout v pouhou
formalitu). Samo o sobě to není tra-
gédie, pokojný rozhovor u kávy
může, alespoň někdy, zcela nená-
padně získat rozměr zpovědi.
Pokud vím, neozývá se z našich sbo-
rů volání po větším uplatňování
zpovědi. V tom hraje patrně úlohu i
neochota duchovních o zpovědi ká-
zat a vyučovat – a tím si možná při-
dělávat práci, na kterou navíc ne-
jsou dostatečně odborně připraveni.
Základní otázka: Co se od zpovědi
fakticky očekává? Aleš Opatrný,
zkušený kněz a učitel katolické
bohoslovecké fakulty, loni v jedné
diskusi přiznal, že – podle jeho zku-
šenosti – penitenti, kteří přicházejí
ke zpovědi, protože touží po odpuš-
tění svých vin, představují malou
menšinu. Lidé spíše očekávají, že
jim zpověď pomůže v nalezení
správné další cesty životem, v hle-
dání východiska z vnitřních těžkos-
tí a ze vztahových problémů. Jde

zřejmě o obecnější jev, na který upo-
zorňoval profesor Milič Lochman a
který už dávno před ním pozoroval
v Anglii spisovatel C. S. Lewis: Pocit
viny (přesněji: cit pro vinu, rozumí
se pro vlastní vinu) je v naší době
chronicky oslaben. Mnozí se posluš-
ně bijí v prsa a s upřímným pře-
svědčením odříkávají „Mea culpa,
mea maxima culpa,“ jak jim jejich
víra velí, ale ani při nejlepší vůli to
nedokážou prožít tak hluboce, jak
by si sami přáli. (Je ještě dobře, když
si tuto duchovní tupost alespoň
uvědomujeme.)
Poznat, přiznat a pocítit svůj hřích a
přijmout odpuštění, zakusit katarzi
(očištění), to je pořád nejhlubší
potřeba lidské duše. Nitro moderní-
ho člověka i jeho mezilidské vztahy
však tvořívají tak komplikovaný
propletenec, ne-li bludiště, že toto
základní, stále se opakující drama
ztrácíme z očí a z mysli. Úkolem
zpovědníka je pomoci člověku, aby
se sám v sobě vyznal, aby prohlédl
či alespoň nahlédl své sebeklamy,
úskočnost vlastního srdce (Jr 17,9),
aby překonal strach ze sebepoznání,
aby vědomě přijal dar svobody a
odpovědnosti.
Dnešní člověk tedy potřebuje zpo-
věď stejně jako dříve, ale jeho vědo-
má „poptávka“ je spíše poptávkou
po psychologovi, který by poro-
zuměl jeho vnitřní trýzni, úzkosti a
smutku, jeho pocitu absurdity,
prázdnoty a ztráty smyslu života,
který by mu ukázal směr v jeho in-
terpersonální dezorientaci. Po větši-
nu dějin křesťanské církve byla
úloha duchovního a psychologa ne-
oddělitelně spojena. Teprve novo-
věk přinesl oddělení, a bohužel i
napětí mezi oběma přístupy, nutnou
ostražitost, nejednou i konkurenční
nevraživost. Jedno z loňských čísel
Protestanta úvodem konstatuje:
„Nemáme vhled do problémů, kte-
rými lidé žijí.“ Zajisté jde především
o teologický vhled, ale bez odborné
psychologie (a nezapomeňme ani
na sociologii) to nepůjde. V roce
1925 začalo v USA hnutí výcviku v
psychologicky fundované péči o
duše (Clinical Pastoral Training),
které koncem minulého století
dosáhlo i k nám. Vidím v něm šanci
i pro obnovu evangelické zpovědi 
v duchu Martina Luthera.

Pavel Říčan
www.pavelrican.cz
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dobrodiní zpovědi

„Fuj, tady je ale smrad!“ – Tento
výrok zaznívá ve filmu V temnotách
(In Darkness / V ciemnošci) režisér-
ky Agnieszky Hollandové nejčastěji.
Film, natočený podle skutečné udá-
losti a nominovaný na Oscara, se
totiž z 80 % odehrává v kanalizaci
města Lvova, kde se za války čtrnáct
měsíců ukrývala skupina Židů po
likvidaci ghetta. Běží o dílo naprosto
výjimečné. (Jen úvodem citovaná
věta je neslučitelná s reklamou, jež
zamořuje a „potápí“ většinu součas-
né filmové produkce.)

PrOměNliVOSt POStOjů
Hlavním hrdinou je Polák Leopold
Socha, údržbář a správce lvovské ka-
nalizace, původně též příležitostný
zlodějíček a kšeftař, který tísně ži-
dovských obyvatel ghetta využívá k

obohacení. Leč jeho postoj se prů-
běžně mění, stejně jako postoj So-
chovy ženy. Výraz „mění“ je, zdů-
razněme, přesnější než „vyvíjí“: Man-
želka Sochu sice doslova omráčí sdě-
lením, že „Ježíš byl také Žid“, po vy-
stupňování nacistické represe (kdy
je za jednoho zabitého německého
vojáka pro výstrahu pověšeno deset,
dle vyjádření místní trhovkyně,
„dobrých, bohabojných Poláků“, a
poté postříleno dalších třicet) jej nao-
pak nabádá, aby „konečně dostal
rozum“ (tj. přestal se o Židy starat).
Pak je ochotna ujmout se dítěte, kte-
ré jedna z žen v kanalizaci porodí.
Když při průtrži mračen Socha vyrá-
ží – přímo z obřadu dceřina prvního
přijímání – židovskou skupinu za-
chránit před zatopením, jeví man-
želka opět pochopení pramalé … 

Když Socha při pochůzce odpadním
systémem narazí na přeživší „ob-
chodní partnery“ s příbuzenstvem,
moc vstřícný není: „No teda, takovej
zástup! Víc vás matka neporodila?!“
A v jednu chvíli zanechá ukryté dal-
šímu osudu se slovy: „Beze mne
tady zahynete jako krysy…“ Nako-
nec za ně opakovaně riskuje život (i
životy příslušníků své rodiny), ze-
jména při dramatických přemístě-
ních v hodině dvanácté ... Kouzelný
je moment, kdy dosavadní plátce
Sochovi tiše oznamuje, že dále za
všechny platit (za jídlo a mlčení)
není schopen, načež mu Socha do-
tyčný obnos nenápadně předá s po-
kynem, ať mu ho příště jakoby
vyplatí před ostatními, aby on „ne-
vypadal jako pitomec, že se o ně
stará zadarmo“ … I mezi ukrytými

ježíš byl také Žid!

Významné ocenění za činnost a přínos v oblasti poskytování sociálních slu-
žeb Zlínského kraje získala paní Dobromila Krupová, dlouholetá pracovni-
ce a ředitelka střediska Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí, které posky-
tuje pomoc zejména seniorům.
Slavnostní předávání ocenění proběhlo 14. listopadu 2011 ve zlínské Baťově
vile pod záštitou hejtmana Zlínského kraje pana Stanislava Mišáka a za
účasti významných hostů.
Dobromila Krupová (*1952) působí ve středisku Diakonie ČCE Valašské
Meziříčí od roku 1993, v období 2004 - 2011 v pozici ředitelky. Letos v létě
odešla do starobního důchodu, ale nadále se aktivně podílí na činnosti stře-
diska i na práci se seniory. Pokračuje v lektorské činnosti k tematice tréno-
vání paměti, též ovlivňuje dění v komunální politice účastí v pracovní sku-
pině Senioři a rolí vedoucí manažerského týmu. Ve své profesi dosahovala a
dosahuje mimořádných výsledků. Kromě rozvoje a rozšiřování služeb
„svého“ střediska pomohla spolu s městem Valašské Meziříčí a místní
Charitou vybudovat síť regionálních sociálních služeb a navázat mezi nimi
dobrou spolupráci. Podařilo se jí tak zviditelnit a zkvalitnit sociální i zdra-
votní služby v oblasti péče o seniory, nevyléčitelně nemocné a o lidi s de-
mencí.
„Služba potřebným znamená mnohem víc než pouhé poskytnutí základ-
ních potřeb,“ říká. „Jde o zvýšení důstojnosti a sebeúcty starších lidí, odstra-
nění bariér nejen v pohybu, ale i ve vztazích mezi lidmi, mezi generacemi.
To všechno považuji ve své práci za nesmírně důležité,“ doplňuje oceněná,
která má svůj základní životní postoj obsažen snad již v křestním jménu. Pro
její práci je podstatný také vztah ke křesťanské víře. Angažuje se v křesťan-
ské službě evangelických sborů ve Valašském Meziříčí a Velké Lhotě. Je
známa jako přímá osoba, ochotná a nebojácná prosadit dobrou věc. Zkrátka
Dobromila.

Středisko Diakonie ČCE ve Valašském Meziříčí pomáhá seniorům a dospě-
lým lidem se zdravotním postižením při péči o sebe a o chod domácnosti.
Poskytuje pečovatelské a ošetřovatelské služby, osobní asistenci, provozuje
denní stacionář. Ve Valašském Meziříčí Diakonie provozuje také hospic
Citadela.

Kontakt – public relations
Mgr. Vendula Kodetová, 

PR Diakonie ČCE, m: 739 244 788, 
e: kodetova@diakonie.cz

www.diakonie.cz 
www.diakonievm.cz

Ocenění „Pracovník roku v sociálních službách Zlínského kraje“ získala
Dobromila Krupová z Diakonie ČCE - na snímku uprostřed

Významné ocenění pracovnice
diakonie čCe

dochází k hádkám, partnerským ne-
věrám, „dezerci“ …

uZdrAVujíCí VýHled
Snímek evokuje atmosféru tzv.
Generálního gouvernementu (oku-
povaných území předválečného
Polska, jež nebyla přímo začleněna
do Třetí říše). Hovoří se v něm pol-
sky, ukrajinsky, jidiš, německy. Řada
scén se divákům vryje do paměti:
Socha kupuje cibuli a klobásy. Kra-
mářka švitoří: „Pořádáte nějakou
oslavu, pane Socho? Vida, vida, ne-
dávno jste byli chudáci, a teď naku-
pujete jako pro celý regiment ...“ (Za
normálních okolností neškodný
„small talk“, za dané situace zlé
narážky! Rozumí jistě zejména čes-
kobratrští evangelíci. I v ČCE – jejíž
atmosféru samozřejmě nelze srov-
návat s tzv. Generálním gouverne-
mentem – se žel vyvinuly techniky
trýznění pomocí narážek …)
Podroušený ukrajinský milicionář
(který má v popisu práce mj. vyhle-
dávání a likvidaci Źidů) navštíví

večer znenadání Sochovu rodinu.
Otvírá se vodka, na stůl putují klo-
básky. Vtom Sochova dcerka řek-
ne: „Tyhle klobásky neberte, ty jsou
pro Židy…“ (Vše se podaří obrátit 
v žert, po odchodu milicionáře So-
cha nicméně odepíná pásek k vý-
prasku …)
Těžko říci, který výjev je nejmocněj-
ší. Snad improvizovaný „ekumenic-
ký“ (židovsko-křesťanský) pohřeb
novorozence? Nebo scéna (rovněž
podle reálu), kdy jeden z ukrytých
Židů na pár dní potají zaskočí za
někoho jiného do lágru, je už už
zastřelen, protože nemá čepici, veli-
tel ale vydá pokyn zastřelit raději
jeho chabějšího (tedy méně výkon-
ného) souseda, jehož čepici mu poté
nonšalantně, velezdvořile („bitte
schön“) podá?

StOkA A StOkA
Pro plakáty k filmu byla vybrána
momentka s vícevrstevnou symboli-
kou:

Dokončení na str. 4

(k „oscarovému“ filmu V temnotách)



J 10,1-18  
J 10, 18-31

Od nepaměti se člověk srovnává
s  němou tváří. Odpozorované cho-
vání a vlastnosti zvířat užívá k vý-
povědím o sobě. Zvířecí bajka je
významným druhem výchovné (di-
daktické) literatury:  Jednodu-chým
vyprávěním ze života zvířat ztěles-
ňujících typy lidské povahy jinotajně
(alegoricky) míří bajka k mravnímu
nebo praktickému poučení.
Autor jejich snad vůbec prvního
souboru z 6. st. př. Kr., nevzhledný
hrbáč Aisopos (Ezop), žijící v otroc-
tví na ostrově Samu v  Egejském
moři, dosáhl svým důvtipem a
moudrostí osvobození, zcestoval
tehdejší svět a zahynul prý rukou
závistivých delfských kněží, kteří ho
obvinili ze svatokrádeže a svrhli ze
skály. 
I jazyk Bible mnohdy vypovídá o
člověku přirovnáními ze světa zví-
řat, a zvířecími metaforami dokonce
znázorňuje i počínání Boží:
„Brky svými přikryje tě a pod křídly
jeho bezpečen budeš,“ říká např. žal-
mista tomu, kdo bydlí ve skrýši
Nejvyššího (Ž 91,4).
„Jako orlice ponouká orličátka, sedí
na mladých svých, roztahuje svá
křídla a nosí je na nich, tak činil Hos-
podin svému lidu (Dt 32,11), čteme
v Mojžíšově písni a vybaví se nám
Ježíšův nářek nad Jeruzalémem:
„Kolikrát jsem chtěl shromáždit tvá
dítka, jako slepice shromažďuje svá
kuřátka pod křídla, a nechtěli jste”
(Mt 23,37).
Nakonec před stolicí své velebnosti
shromáždí národy a „rozdělí jedny
od druhých jako pastýř ovce od
kozlů“ (Mt 25,32).
Četli jsme, jak Ježíš ezopským jazy-
kem mluví o těch, které mu Otec dal.
Jeho posluchači (učedníci) chápou
zprvu jen základní významovou
vrstvu a připadá jim jaksi nesobě-
stačná. Uniká jim, proč to Mistr říká:
„Nevěděli, co by to bylo, co jim mlu-
vil“ (J 10,6), když začal o ničemných
vetřelcích, kteří do ovčince ovcí
nevstupují dveřmi, zpravidla střeže-

nými, ale vnikají jinudy. Narušují
ochranu ovčince, což je usvědčuje.
Jsou to zloději a lotři.
To je první obraz. Posluchači odkoje-
ní Biblí, jako Židé v  té době Zá-
konem a proroky, ovšem znají širší,
zde přímo nevyslovenou skutečnost
a vybavují si: „Hospodin je můj
pastýř“, a že jsou ovcemi jeho pastvy
ze žalmů 23, 79, 95, 100 aj. O škůd-
cích stáda, kteří pasou sami sebe,
vědí z   Ezechiele (34) a jiných pro-
roctví (Za; 11 Jr 10,21; 50,6-7). Kdo
vchází dveřmi a ovce se k němu hlá-
sí, je pastýř, jemuž ovce patří, říká
Ježíš. Zdá se to samozřejmé, a přece:
jak chápat v utajené, avšak podstat-
né vrstvě významů tohle jeho po-
znávací znamení: otevřené dveře a
zájem ovcí?  „Vrátný mu otvírá, ovce
slyší jeho hlas a jdou za ním,…“ Jak
identifikovat dveře a dveřníka, který
povolanému otvírá, abychom podle
toho jednoznačně rozeznali pastýře
od vetřelců?
Přenesený nepřímý význam Ježíšo-
va podobenství zůstává učedníkům
skryt. Tváří se nechápavě a následu-
je překvapivé vysvětlení: 
„Já jsem dveře ovcí…“ (v.9.)
Ty dveře, které vrátný otvírá jednak
pastýři, jednak ovcím? Ale vždyť
vzápětí řekne:
„Já jsem ten dobrý pastýř…“(v.11)
ve dveřích. Jsem dveřmi k  pravé
skutečnosti: Jsem naplněním Zá-
kona a otevřením Písem. Slova,
která mluvím, nemluvím sám od
sebe. Otec ve mně přebývaje, ON
činí skutky (J 14,10). Bůh Duch jest (J
4,24) a Duch otvírá skrze mne pří-
stup ke spáse. Skrze mne otvírá
vcházejícím dovnitř, do shromáždě-
ní ovcí, i vycházejícím ven ke zvěřin-
ci tohoto světa, k  těm, kteří nejsou
z mých ovcí (v.26.). Duch svatý otví-
rá, takže hledajíce tam i onde, ve
shromáždění i ve světě, se mnou
duchovní pastvu naleznou.
Pastýř vede stádo na dobrou pastvu,
ale sousta si ovce hledají samy.
Sousta Boží pastvy, toho pokrmu,
který zůstává k  životu věčnému (J
6,27). O ten pracujte, povzbuzuje nás

Ježíš, k  životu, kterým je poznání
Otce, jediného pravého Boha a toho,
kterého ON poslal, Ježíše Krista 
(J 17,3). Vidíme, že ovcí tohoto podo-
benství je míněn vnitřní duchovní
člověk v nás. O jeho prosperitě, obži-
vě, růstu a vzdělání se zde mluví. O
tom, co nás živí k  věčnému bytí
s Bohem. 
V tom smyslu apoštol radí: „Upřím-
ně se majíce v lásce, rosťme všemož-
ně v toho, který je hlava, totiž
v  Krista“ (Ef 4,15). Mluví o „vy-
krmení slovy víry a pravého učení“ 
(1 Tm 4,6).
Jsem dveřmi k tajemství Otcova krá-
lovství, říká Ježíš. Jsem Duch PRAV-
DY, Duch  utěšitel, který vám otvírá
jednak k  naději toho, co přijde, ale
konečně i Písma dávných vidoucích
a hledačů tohoto mesiášského otev-
ření. (Vzpomeňme Mojžíše a Eliáše
na svaté hoře setkání a Ježíšova pro-
měnění (L 9,30.31.), nebo na poveli-
konoční poutníky do Emaus: Zdali
srdce naše v  nás nehořelo, když
mluvil nám na cestě a otvíral nám
Písma? (L 24,32).
Já jsem v těch dveřích dobrý pastýř a
vrátný Duch svatý mi k  těm mým
otvírá. Mám důvěru svých ovcí
uprostřed zvěřince tohoto světa,
odkud se jinudy o své újmě a na svůj
vrub vlichocují cizí často v atraktiv-
ních převlecích, jimž vrátný neotví-
rá. Strůjci duchovního chřadnutí,
ovečkožrouti a škůdci.
Dobrý pastýř se věnuje svým ovcím,
i když jde o život. „Proto mne Otec
miluje” (říká). ON mi je dal a násle-
dují mne do hojnějšího věčného
života s ním. V jeho a mojí ruce jsou
v bezpečí. Jsem dveře ovcí. Důvěrně
každou oslovuji jménem. Ezopov-
sky řečeno vískám je v  kožichu a
hladím. Máme osobní kontakt. Je jim
se mnou dobře, jak se do všeho pou-
štějí skrze mne u vědomí, že se beze
mne neobejdou (J 15,6). Amen

V Luhu nad Morání, 
ke Dni reformace 2011

Samuel Jan Hejzlar 

dveřník  
SeNiOrát mOrAVSkOSleZSký

Českobratrská církev evangelická

BrUNTáL Ne 10.00
U potoka 383/34, a f. Vlastislav Stejskal
ČESKý TěŠíN Ne (polské a c 8.00) české 9.00
nám. Dr. M. Luthera 1, f. Marcin Pilch, 
f. Štěpán Janča
FrýDEK – MíSTEK Ne 9.00
Husova 377, f. Pavel Křivohlavý
HODSLAVICE Ne 9.15
Hodslavice č. 96, f. Lubomír Červenka, 
f. Mária Jenčová
HrABOVá Ne 8.30
Hrabová č. 117, Zábřeh 1, a f. Jan Hudec
HrANICE Ne 8.30
Farní 43, f. Pavlína Lukášová
JAVOrNíK U JESENíKU Ne 9.45
Lidická 162, adm. f. Daniela Havirová
JESENíK Ne 9.15
Bezručova 7/41 f. Daniela Havirová
KrNOV Ne 9.45
Albrechtická 746/92 a f. Jan Lukáš
NOVý JIČíN Ne 9.00
Janáčkovy sady 184/1, f. Pavel Prejda
ODry Ne 8.15
1. máje 63, adm. f. František Hruška
OLOMOUC Ne 9.00
Blahoslavova 916/1, f. Jana Rumlová
OPAVA Ne 9.00
Lidická 747/2, f. Jan Lukáš
OrLOVá Ne 9.00
Palackého 787, f. Štěpán Janča
OSTrAVA Ne 9.30 (Třanovského sál)
Husovo nám. 1188/4, f. Aleš Wrana
OSTrAVICE Ne 9.20
Hamrovice 230, f. Pavel Janás
PrOSTěJOV Ne 10.00
U kalicha 2574/1, f. Jan Jun
PŘErOV Ne 10.00
Čapky Drahlovského 912/1 f. Petr Kulík
SUCHDOL NAD ODrOU Ne 10.00
Malá Strana 45, adm. f. Pavel Prejda
ŠENOV U OSTrAVy Ne 9.30
Hasičská 1131, adm. f. Pavel Křivohlavý
ŠTErNBErK Ne 9.30
U Horní brány 130/4 f. Vlastislav Stejskal
ŠTrAMBErK Ne 9.00
Zauličí 473, f. František Hruška
ŠUMPErK Ne 8.45
Revoluční 1174/8, f. Hana Chroustová
VíTKOV Ne 9.15
Opavská 116, adm. f. Jan Lukáš
ZáBŘEH NA MOrAVě Ne 10.00
U Vodárny 545/2, a f. Hana Chroustová

Církev bratrská – Severní Morava

FrýDEK – MíSTEK, Ne 10.45
Jiřího z Poděbrad 260, k. Petr Kučera
FrýDLANT N. O., Ne 16.00
Padlých hrdinů 1275 (Dům zahrádkářů),
k. Lubomír Hlavačka
HAVíŘOV, Ne 9.00
Fryštátská 21, k. Martin Grohman
OPAVA, Ne 9.00
Hradecká 50, adm. k. Karel Buba
OSTrAVA, Ne 9.30
tř. 28. října 148, k. Martin Jurčo
OSTrAVA – POrUBA, Ne 16.00
M. Majerové 1733/6 (Středisko AS), k. Petr
Polách
VELKá LHOTA, Ne 9.30
Velká Lhota č.102, k. Radek Palacký
VSETíN, Ne 9.30
Horní Jasenka 102, k. Josef Fišer
VSETíN – MAJáK, Ne 9,00 
Smetanova 1484, k. Bedřich Smola
ZLíN, Ne 10.45
Okružní 4551/17, k. Pavel Škrobák

Církev bratrská - Těšínsko

ČESKý TěŠíN, Ne 9.00
Studentská 25, k. Tadeáš Firla
HOrNí SUCHá, Ne 8.45
Těrlická 64/353, adm. k. Tadeáš Firla
HráDEK, Ne 9.30
Hrádek č.74, k. Stanislav Stebel
TŘINEC, Ne 9.30
Dolní Lištná 9, k. Otto Rusnok
TŘINEC – Terasa, Ne 9.30
Chopinova 463, Třinec – Lyžbice, k. Slavoj
Raszka

Bratrská jednota baptistů

OLOMOUC, Ne 9.30
Klub Sidia, Jeremenkova 36 (u hl. nádraží)
k Petr Coufal
OSTrAVA, Ne 9.00
Závoří 101/32, k Erik Poloha
SUCHDOL NAD ODrOU, Ne 10.00
Malá Strana 40, k Tomáš Mrázek
ŠUMPErK, Ne 9.30
Štefánikova 10, k Pavel Mrázek
VIKýŘOVICE, Ne 9.30
Šumperská 272 
PŘíBOr, Ne 9.30 
nám. S. Freuda 20 

Evangelická církev metodistická

MIKULOV NA MOrAVě – Ne 8.30 h
Purkyňova ul, f. Michal Kostka

Nabídka

bohoslužby
EKOLOgICKá SEKCE ČESKé KŘES-
ťANSKé AKADEMIE zve na úterý 13.
prosince 2011 od 17.30 h do příze-
mí kláštera Emauzy (Praha 2,
Vyšehradská 49) k adventnímu
setkání, při němž se ve světle po-
selství o Boží lásce a zájmu o svět
chceme ohlédnout za dosavadní
činností sekce a uvažovat o tom,
co bychom v budoucnosti mohli a
měli dělat. 

(JNe)
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EVANgELICKá CírKEV METODISTICKá

NABíZí ZA SyMBOLICKOU CENU KOM-
PLETNí rOČNíKy ET-KJ Z LET 1956-
1957 A 1959-1983.

že je úžasné, když může rodina, cír-
kev a škola tvořit jeden celek.
Vnímám to jako dědictví, které jsme
v  našem národě zdědili po staré
Jednotě bratrské: oni kladli velký
důraz na školu a jejich bratrské školy
měly vliv na společnost. Stačí také
nahlédnout do spisů Jana Amose
Komenského: Náprava věcí se má začí-
nat od nápravy škol, neboť školy jsou díl-
nami světa;  světlo nebo temnota rozu-
mu. Jsou opravdu prvním působitelem
všeho hnutí v životě soukromém i veřej-
ném… (Všenáprava)

* Někteří křesťané mají dojem, že
křesťanská škola vytváří skleníkové
prostředí…
Nemyslím. Děti ve škole nejsou malí
křesťánci, takže, ač v křesťanské ško-
le, chovají se ne vždy vzorně. Pořád
spíš potřebují, aby do nich ta semín-
ka Božích řádů a pravd byla zasévá-
na. Naopak myslím, že budou na
setkání s případným negativním vli-
vem vrstevníků lépe připravené,
budou starší. Malé děti se odlišovat
nechtějí, takže i častý argument
„malých misionářů“ ve státní škole
nemusí odpovídat skutečnosti.
Děti k této odlišnosti musíme vycho-
vávat, aby dokázaly být jiné, jít proti

proudu. Oni i my si musíme uvědo-
mit, že jako křesťané jsme a budeme
odlišní – to je fakt.
Navíc je „skleník“ narušován i jiný-

mi vlivy – dítě chodí do kroužků,
vidí filmy, billboardy, má nevěřící
prarodiče atd.
A chránit děti před šikanou, kouře-
ním, alkoholem, drogami, špatnou
partou, je dobré i ve „skleníku“.

* Jak vypadá výuka na křesťanské
škole?
Výuka vypadá úplně stejně jako na
státní, škola musí plnit Rámcový

vzdělávací plán daný minister-
stvem. Výhodou jsou malé počty
dětí ve třídě (10-15), což umožňuje
individuální přístup, možnost pod-
pořit nadání jednotlivých žáků a
také lepší sledování chování dětí a
udržování kázně. Děti mají dva
předměty navíc: Biblickou nauku a
Etickou výchovu. Pro podrobnější
informace doporučím navštívit:
www.krestanskaskola.cz

* Nějaká poznámka na závěr?
Existence křesťanských škol je výzva
pro rodiče ze všech sborů a církví a
pro křesťanské pedagogy. 
Když Bůh otevřel dveře, tak na
tomto díle společně pracujme!

Pozvánky

Po dlouhých měsících v kanálech se
jedno z dětí (zhruba sedmileté)
stane netečným. Nemluví, nereagu-
je, odmítá potravu, jen bez hnutí
leží. Socha spontánně aplikuje ris-
kantní, avšak účinnou terapii: vý-
hled na „svět venku“ po odsunutí
kanalizačního poklopu …
Vnímavější divák, uondaný a otrá-
vený stálým přísunem „navoně-
ných zdechlin“ (filmů prošpikova-
ných neoznačenou reklamou), je na
tom nejednou jako ono apatické

děvčátko ze Lvova. Má „divácký
blok“. (Milan Kundera, který kdysi
přednášel na FAMU, nad celou
novější filmovou tvorbou zlomil
hůl.) Za této situace může mít sní-
mek, kde se otevřeně mluví o zápa-
chu, až jaksi homeopatický účinek,
tj. zprostředkovat ozdravný výhled
z reklamní stoky. Díky tvůrcům,
jako je režisérka Agnieszka Hollan-
dová, ještě občas vzniknou filmy,
které jsou s to kunderovský „divác-
ký blok“ prolomit! 

František Schilla

ježíš byl také Žid!
Dokončení ze str. 3

Dokončení ze str. 2

křesťanská škola jana Husa

SlOVO A ŽiVOt
časopis pro lidi, kteří přemýšlejí

moderní křesťanský časopis 
vycházející z metodistické tradice 
Nabízí pohled na svět z křesťanské
perspektivy, nebojí se konfliktních
témat, obsahuje autentické příběhy
obyčejných lidí i články odborníků.
Současný design, humor a nadhled,

každé číslo je tematické. 

Výběr z článků
posledního ročníku: 

Portrét skupiny U2, Příběh syna
nacistického zločince, Proč se děti

bojí, a další. 

Autoři článků: 
Jan Sokol, Svatopluk Havelka,

Karel Řežábek, Ivana
Procházková, Miloslav Čech,
Lukáš Bujna, Jiří Beneš, Petr
Pokorný, Miloš Rejchrt, Petr

Vaďura a další.

Vychází čtyřikrát do roka, 
cena 45 korun. 

Napište si o zaslání jednoho
ukázkového čísla zdarma.
Ústředí ECM, Slovo a život, 
Ječná 19, Praha 2
E-mail: office.umc.cz@gmail.com


