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Podobenství jako kdyby od nás
nic neočekávalo, pasuje nás do ro-
le diváků, přihlížejících. To rozho-

dující, růst, není závislé na nás, na
našich schopnostech a úsilí. Seme-
no roste samo, má svoji vnitřní
sílu, moc. Nevidíme, jak roste, ale
už se to děje, na to bychom se měli
spolehnout. Neznamená to, že by-
chom měli jen sedět. Vždyť sedlák
nečeká jen s rukama v klíně. Je
potřeba sít (a to je jiné podoben-
ství), pak zase připravovat se na
úrodu. Jen čas sklizně nelze
urychlit či oddálit.   
Vzpomínám, jak jsem na zahrádce
zasela semínka petržele a po
týdnu, když se nic neobjevilo,
jsem záhonek osázela něčím ji-
ným. Po čase jsem zjistila, že se
tam objevuje také cosi jako petr-
žel. Od znalců jsem byla poučena,
že semena petržele mají delší klí-
čivost a já jsem se svou netrpěli-
vostí o ni připravila. Nepočkala
jsem, až přijde čas a vyroste. 

Přicházející Boží království potře-
buje naši trpělivost, důvěru. Po-
dobenství nám nervózním, upra-
covaným a nedočkavým připomí-
ná, že ty nejdůležitější věci v živo-
tě přicházejí jako dar z nebe a ne-
jsou závislé na nás, ale my na
nich. Můžeme je přijímat jen jako
dar. Jsme vybízeni k trpělivosti i
důvěřivému spolehnutí, protože
to, co přichází, co roste, dává tepr-
ve smysl všemu, o co se pokouší-
me, co kážeme, žijeme a čemu vě-
říme.
Podobenství je také varováním 
v naší zabydlenosti. Semeno bylo
zasazeno, už roste, už působí, čas
žně se blíží. 

Eva Halamová, 
farářka 
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Poselství k neděli Sexagesimae

Jsou to v Novém zákoně a přímo v
Ježíšově evangeliu slova, která nás
ohromují svým nárokem. Vzpomí-
nám, jak mne na cestě mé víry tak
znepokojovala, že jsem se jim radě-
ji vyhýbal, než abych se jim postavil
čelem. A když mne začala bolet jako
zanícený zub, odhodlal jsem se
podívat se jim na ten zub. Musím
říci, že to, co jsem v tom ohledu sly-
šel kolem sebe a co přišlo ke mně z
kázání, mi nepomohlo v mém zne-
pokojení, ani neulevilo mé bolesti.
Mé století, to dvacáté, nemělo, jak
jsem to tehdy zakoušel, účinné slo-
vo, které jsem potřeboval slyšet.
Církev neměla tehdy dost na zřete-
li člověka, jemuž Ježíšovy výzvy,
aby se nově narodil a obrátil se k
Bohu, víc než citelně připomínaly
jeho hříšnost, neboť nebyl s to naro-
dit se znovu a obrátit se k Bohu tak,
aby už se nemusel trápit pocitem,
že pořád ještě není celý křesťan,
Kristův člověk.
Tak to nějakou dobu setrvávalo, až
mi došlo - od lidí, od církve, od Bo-
ha, kdo to ví? - že nově se narodit a
obrátit se není moje první starost. V
mém zmíněném dvacátém století
po 1. světové válce se začalo u nás v
Čechách zabydlovat poznání, které
objevili reformátoři církve z Písma
svatého, že ve víře jde na prvním
místě o Boha a jeho skutky. Ne o
člověka. Ne o jeho skutky. Rozpo-
znali, že evangelium je dobrá zprá-
va v tom, že Bůh poslal k nám své-
ho Syna, aby učinil to, čeho jsme
nebyli schopni. Tu neschopnost
doložilo středověké náboženství,
založené na člověku, na jeho skut-
cích, které dosáhlo obrovských
úspěchů v počtu modliteb, almu-
žen, shromažďování ostatků oděvu

a části těla Ježíše Krista, ale člověk
se neupokojil, nejistota a strach
před Bohem jej hnaly dál k hroma-
dění falešných skutků, za nimiž i
postava Ježíše Krista mizela, až
byla znovu pohřbena. Zůstal člověk
se svými skutky.
Obdivuji odvahu reformátorů po-
stavit se proti tomuto mocnému
falešnému církevnímu náboženství
a vykřiknout, co jedni nechtěli sly-

šet a zůstali věrni starým způso-
bům, a co druzí přijali jako vysvo-
bození ze strachu a nejistoty, aby už
žili smíření s Bohem i s lidmi. Tak
reformace 15. a 16. století vracela
církev k jejím počátkům, ke Kristu,
k jeho slovu a k Duchu svatému.
Nepodařilo se jí však získat pro
Kristovo evangelium celou Evropu,
její jižní část je nepřijala a zůstala

Znovu se naroďte a obraťte se!

V pondělí 24. ledna 2011 se ve večer-
ních hodinách v kostele Českobratr-
ské církve evangelické v Praze 2 na
Vinohradech konala na závěr letoš-
ního Týdne modliteb za jednotu
křesťanů tradiční ekumenická boho-
služebná slavnost, kterou pořádala
Ekumenická rada církví v ČR spo-
lečně s Českou biskupskou konfe-
rencí. Za hojné účasti věřících z růz-
ných církví a denominací se boho-
služebné slavnosti zúčastnili také
zástupci většiny členských církví
ERC v ČR a Římskokatolické církve.
Shromáždění vedl místopředseda
ERC v ČR starokatolický biskup
Dušan Hejbal, v jednotlivých litur-
gických částech se za mikrofonem
střídali přítomní duchovní člen-
ských církví ERC v ČR a členové
Stálé rady biskupů ŘKC. Kázáním
na text Matoušova evangelia 5, 21-
26 posloužil pražský arcibiskup
mons. Dominik Duka. V modlitbách
přítomní zástupci církví prosili o
pokoj pro Jeruzalém, pochopení,
lásku, štědrost a dary Boží. 

Ekumenická bohoslužebná slavnost
se koná každoročně třetí týden v
lednu v rámci celosvětového Týdne
modliteb za jednotu křesťanů. V
Praze se stalo dobrou tradicí, že se v
pořádání slavnosti střídá vždy
každý rok ČBK a ERC, v kostele
nebo sboru pořádající strany poté
káže jako host některý ze zástupců
pozvaných hostí. 
Děkuji jménem ERC v ČR sboru
Českobratrské církve evangelické v
Korunní ul.60 v Praze 2 na Vinohra-
dech, jmenovitě sestře farářce Ester
Čaškové, za jejich pohostinnost a
bratru arcibiskupovi Dominiku Du-
kovi za slova, kterými shromáždě-
nému lidu posloužil. V příštím roce
by se bohoslužebná slavnost měla
konat v některém z římskokatolic-
kých kostelů a kázání by se měl
ujmout zástupce jedné z církví
Ekumenické rady. 

Mgr. Sandra Zálabová
vedoucí tajemnice

Ekumenická rada církví v ČR

ZAOSTŘENO NA BLÍZKO
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AKTUALITA

Ekumenická bohoslužebná slavnost 
v rámci Týdne modliteb 

za jednotu křesťanů

Když šéfredaktor Literárních novin Petr Bílek přednášel farářům na
jejich konferenci, měl téma: Vytlačuje obraz slovo z veřejné komunikace?
Neodpověděl na danou otázku přímo, ale poučeně a zajímavě doložil, jak
dnešní média svými obrazy, zkratkami až i piktogramy převládají nad
trpělivým slovním vyjadřováním, jež neváhá jevy třídit a zařazovat do
jejich souvislostí. Užil znamenité formulace, např. „osvobodivá vůně
vizuality bez užití jazyka", „tyranie stimulace bez paměti", „ubývající
respekt k souvislostem, hierarchie významů je zátěží a brzdou" a podob-
ně. Ne důležitost, ale zajímavost je na pořadu dne, vidět, a ne vědět.
Nejsme na tento svět připraveni. Děje se globální atomizace a ta přináší
hodnotové vakuum. Rozdrobit skutečnost do množství detailních sděle-
ní znamená ztrátu kolektivní paměti. Tím i roztříštění celé společnosti. V
ní už nemůže být dosažen konsenzus, na nějž myslel třeba ještě Rádl.
Autor této přednášky citoval několik současných nebo nedávných evrop-
ských myslitelů: Jan Assmann, Marshall Mc Luhan, Zykmunt Bauman,
Gilles Lipovetsky. Jako by se celý západní svět vracel zpět do orální kul-
tury, jako by už čím dál tím méně potřeboval psané písmo, jímž formoval
své poznání už od 6. století před Kristem. 
Autor přednášky a zřejmě ani jím jmenovaní autoři tento vývoj nehod-
notí. Prostě jej konstatují – abychom si snad nedělali iluze, abychom neu-
padali do slepého staromilství či moralizování. Přece jen se nevyhnou
jisté míře hodnocení, když pro většinu současných konzumentů kultury
užívají formulace jako „čtoucí analfabeti" nebo „elektroničtí divoši".
Autor chtě-nechtě předložil těm, jejichž profesí je kázání slova Božího,
pochmurný obraz potenciálního dosahu jejich zvěstování. Byla to výbor-
ná přednáška. Postihla totiž – ovšem právě prostřednictvím zneuctěného
slovního vyjadřování – velmi trefně skutečnosti, které tušíme i cítíme. A
přece se jako kazatelé slova, dokonce slova Božího, nemůžeme vzdát
tohoto sdělovacího prostředku, už i proto, že se Bůh v Bibli vyjadřuje slo-
vem a jím mluví i činí.
Jde opravdu celá naše civilizace vstříc ztrátě své paměti, hodlá se vzdát
všeho rozlišování mezi hodnotami cennými a bezcennými? Hodlá žít jen
přítomnému okamžiku a jeho požitkům? Je-li tomu tak, směřuje k vlast-
ní zkáze. Je-li tomu tak, pak je ovšem také i křesťanskému zvěstování v
tomto světě odzvoněno, ono je určeno a neseno jen zbytky staromilců,
kteří se vznášejí ve vysněném světě bájných iluzí.
Není tomu tak. Ovšem je pro nás užitečné, ano nezbytné tento současný
svět s jeho proměnami pozorovat, reflektovat, promýšlet. Avšak ne jej bez
hodnocení přijímat, nýbrž všímat si jeho zkázonosných prvků. Bylo-li by
tomu tak, že jdeme vstříc elektronickému analfabetismu, byla by ohrože-
na nejen křesťanská zvěst v tomto světě, ale i podstatná část evropské kul-
tury, jejích hodnot i zkušeností. Avšak což se dáme oklamat „mainstrea-
mem" a jemu se přizpůsobovat? Což není naopak třeba zkázonosným
tendencím vzdorovat? Právě to, že si neblahé vlivy uvědomujeme, nám
pomáhá k tomu, abychom se jich vyvarovali. Bezpochyby jsou dnes také
média technicky velmi vyspělá, která vědomě pěstují efektní jednoduchá
sdělení bez souvislostí a tím zabraňují odpovědnému domýšlení. Dělají
to nejen pro rychlý zisk ze sledovanosti, ale snaží se i záměrně vychová-

Vzdorovat úpadku

Malý pacient v nemocnici v Ugandě - viz str. 2
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Českou nemocnici v Ugandě otevře-
la před čtyřmi lety, v únoru 2007,
Arcidiecézní charita Praha v kraji
Buikwe poblíž Viktoriina jezera.
Cílem tohoto rozvojového projektu
je zpřístupnění zdravotní péče chu-
dým lidem z vesnických oblastí,
včetně čtyř tisíc dětí zapojených do
programu Adopce na dálku® praž-
ské Charity. 
„Česká nemocnice v Ugandě je uni-
kátní svým rozsahem i tím, že jde o
skutečně český rozvojový projekt.
Na provoz nemocnice totiž finančně
přispívají desetitisíce dárců z celé
České republiky," říká Petra Matu-
lová, vedoucí Rozvojového středis-
ka Charity Praha. „Největším úspě-
chem, který si nemocnice darovala
ke svému čtvrtému výročí fungová-
ní, je ošetření 100000. pacienta," po-
kračuje Matulová.
Mezi nejčastější onemocnění patří
malárie, tuberkulóza, HIV/AIDS,
podvýživa a chudokrevnost. Petra
Matulová dodává: „V podmínkách
chudého venkova v rozvojové zemi
je včasnost a kvalita zdravotní péče
často otázkou života a smrti. Naše
nemocnice zachránila život mnoha
tisícům pacientů, kteří sem byli při-
vezeni po úrazu, těm, kteří potřebo-
vali akutní operaci slepého střeva či
kýly nebo novorozencům a jejich
matkám při komplikovaných poro-
dech." 

FINANCOVÁNÍ
Stavbu nemocnice v roce 2006 hradi-
la Charita Praha s přispěním Mini-
sterstva zdravotnictví ČR. Provozní
náklady, které se pohybují okolo 10
milionů Kč ročně, jsou kryty ze
zdrojů Charity Praha (dary od indi-
viduálních a firemních dárců z celé

České republiky, dary na sbírkové
konto nemocnice), z příspěvků part-
nera projektu Vysoké školy zdravot-
níctva a sociálnej práce sv. Alžbety,
poplatků od pacientů a z rozpočtu
kraje Mukono v Ugandě. 

MEDIÁLNÍ KAMPAŇ
Vzhledem k tomu, že je nemocnice
závislá na podpoře české veřejnosti,
uspořádala Charita k jejím čtvrtým
narozeninám mediální kampaň. Za-
pojila se do ní mimo jiné i Česká tele-
vize, která vysílá od poloviny ledna
do poloviny února 2011 propagační
spot v rámci svého programu pod-
pory charitativních kampaní. Spuš-
těny byly také nové webové stránky
nemocnice. 

O NEMOCNICI
Areál nemocnice je vybudován ve
vesnické oblasti, zabírá plochu cca 
1 500 m2. V zařízení jsou k dispozici
čtyři ambulantní ošetřovny s den-
ním provozem - dospělá, dětská,
chirurgická a gynekologická. Hospi-
talizovaní pacienti využívají čtyři
lůžková oddělení a infekční jednot-
ku. Nemocnice je vybavena velkým
a malým operačním sálem, dvěma la-
boratorními pracovišti, rentgenem.
Provoz zajišťují tři čeští a slovenští
lékaři spolu se sedmdesátičlenným
týmem místních pracovníků. 
Vedle zdravotní péče se nemocnice
věnuje také prevenci. Dvakrát týdně
vyjíždí porodní asistentka a zdravot-
ní sestra do okolních vesnických ob-
lastí, kde se zaměřují na těhotné mat-
ky a novorozence. Součástí výjezd-
ních programů jsou i osvětové před-
nášky zaměřené především na pre-
venci – od malárie až po obecné
hygienické zásady. Dále jsou v rámci

výjezdních programů školeny tra-
diční porodní asistentky a vesnický
zdravotnický personál a je provádě-
no HIV testování. Mezi další pre-
ventivní programy patří prevence
přenosu HIV z matky na dítě a pre-
vence a léčba dětské podvýživy.

O CHARITĚ PRAHA
Arcidiecézní charita Praha je církev-
ní právnickou osobou, účelovým
zařízením Římskokatolické církve,
které si klade za cíl pomáhat na prin-
cipech křesťanské lásky lidem v
nouzi bez ohledu na jejich nábožen-
skou, rasovou či politickou přísluš-
nost. Poskytuje pomoc těm, kteří se
ocitli v tíživé životní situaci nebo na
okraji společnosti – zejména rodi-
čům s dětmi, lidem bez domova,
zdravotně postiženým, seniorům,
dětem a dospívajícím z dětských do-
movů, obětem obchodování s lid-
mi, obětem domácího násilí, mig-
rantům. 
Významnou činností Charity Praha
je také zahraniční rozvojová a huma-
nitární pomoc. Tato pomoc je směřo-
vána především do oblasti vzdělá-
vání, zdravotní péče a místního roz-
voje. Nejznámějším je program
Adopce na dálku®, jehož snahou je
podpora konkrétních dětí ve studiu,
a nepřímo tak i celkový rozvoj oblas-
tí, v nichž potřebné děti a jejich rodi-
ny žijí.

PRO VÍCE INFORMACÍ:
PhDr. Jarmila Lomozová, public
relations, mail: jarmila.lomozo-
va@charita-adopce.cz 
tel.: 224 246 519, mob.: 737 28 28 10 
Arcidiecézní charita Praha
Rozvojové středisko, Londýnská 44
120 00 Praha 2

EVANJELICKÁ CIRKEV V INDII ORDINOVALA PRVÉ ŽENY
INDIA/ŽENEVA (LWF)
Oslava slobody, zmierenia a zrovnoprávnenia – týmito slovami možno opí-
sať slávnosť ordinácie šiestich novokňazov v evanjelickom kostole Svätého
Petra v Tirupati, Indii. Slávnosť bola výnimočná tým, že po prvý krát v his-
tórii Evanjelickej cirkvi Južnej Andhry (SALC) v Indii boli ordinované 4
ženy. Na slávnosti zazneli slová nádeje a povzbudenia od predstaviteľov
cirkvi a svetových cirkevných organizácií. Po dlhých rokoch snaženia a
modlitieb v krajine, kde kultúra, dejiny a tradícia bránili ženám vykonávať
kňazské povolanie, sa sen stal skutočnosťou, povedal na slávnosti biskup
Chandra Sekhar. Jedna z ordinovaných žien pripomenula ženám v službe
ich zodpovednosť a poslanie „nerozdeľovať, ale spájať, neničiť, ale zjednoco-
vať, nepanovať, ale slúžiť všetkým." 

SETKÁNÍ CÍRKVÍ S PREMIÉREM MAĎARSKA
BUDAPEŠŤ (CEC)
V rámci předsednictva Maďarska v EU přijal premiér Victor Orbán v Bu-
dapešti delegaci maďarských a evropských církví. Církevní delegace reflek-
tovala pluralitu církví v maďarském i evropském kontextu. Hlavní témata
setkání byla: rodina, situace Rómů v Evropě, náboženská svoboda a sociál-
ní politika Evropy. Orbán uvítal aktivitu církví ve společnosti a požádal je o
podporu při řešení především rómské problematiky. Je pro něj prioritou,
aby si všechny společnosti a vlády Evropy uvědomily, že tato otázka je celo-
evropským problémem a ne pouze závazkem některých jejích členských
zemí. Zároveň vyjádřil podporu efektivní odpovědi EU k pronásledování
křesťanů. Setkání je jen začátkem pokračujícího dialogu mezi církvemi a
Maďarskem, v současnosti předsednickou zemí EU. 

POCHOD PRO ŽIVOT VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH
USA (AM EDT)
Více než 40 tisíc věřících lidí se na západním pobřeží Spojených států ame-
rických zúčastnilo křesťanské akce Pochod pro život. Organizátoři chtěli
tímto způsobem vyjadřit otevřený nesouhlas s interrupcemi v této zemi.
Zároveň si připomenuli tisíce nenarozených dětí a modlili se za moudrost
pro ženy, které stojí před nelehkým rozhodnutím. Účastníci pochodu si
vyslechli svědectví mnohých žen, které podstoupily interrupci. Jeden z
organizátorů promluvil k zúčastněným a povzbudil je k pomoci těhotným
ženám při hledání jiného východiska z nevítané situace, než je potrat.
Interrupce je totiž nesprávná odpověď na problémy těhotenství u mladých,
nechtěných dětí a sexuálního zneužívání.

EVROPSKÝ PARLAMENT ODSOUDIL NÁSILÍ PÁCHANÉ NA KŘESŤANECH
ŠTRASBURK (ZENIT)
Poslanci Evropského parlamentu schválili usnesení, kterým odsoudili ne-
dávné útoky na křesťanské komunity v jednotlivých zemích a vyjádřili soli-
daritu s rodinami obětí. Poslanci zároveň vyjádřili hluboké znepokojení nad
množícími se případy nesnášenlivosti, utlačování a násilných událostí,
zejména v zemích Afriky, Asie a Blízkého východu. V přijatém usnesení
poslanci vyzvali vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpeč-
nostní politiku, aby stanovila strategii EU v oblasti posílení lidského práva
na svobodu náboženského vyznání. Součástí této strategie má být i návrh
opatření proti státům, které vědomě nezabezpečují ochranu náboženských
skupin. Evropská služba pro vnější činnost by měla vytvořit trvalý systém
monitorování situace a  každoročně předkládat zprávu.

MEZINÁRODNÍ PAMÁTNÝ DEN HOLOCAUSTU
CANTERBURY, ANGLIE (ENI)
27. ledna si světová veřejnost připomněla Mezinárodní památný den holo-
caustu. Téma letošního dne bylo: „Nevyřčené příběhy". Na vzpomínkových
slavnostech se v různých zemích světa setkali církevní představitelé, politi-
ci, ale i zcela obyčejní lidé, kteří nechtěli zapomenout a zamlčet to, co se stalo
v minulosti. Mezinárodní památný den holocaustu se stal rezolucí Valného
shromáždění OSN prvním památným dnem za všechny oběti. Není to ale
jen holocaust v době 2. světové války. Genocida se totiž znova a znova opa-
kuje a seznam hluboce znepokojujících událostí je dlouhý. Dr. Williams, arci-
biskup z Canterbury, k tématu zdůraznil: „Když příběhy nejsou  znova
vyprávěné, ztrácíme vzpomínky na ty, kteří trpěli, a riskujeme to, že ztratí-
me něco, co chrání naši lidskost."  

MODLITBA ZA POKOJ VO SVÄTEJ ZEMI
Svätá zem (RV)
„Modlitba za pokoj je mimoriadne dôležitá" – to je téma Medzinárodného
dňa modlitieb za pokoj vo Svätej zemi, ktorý bol v dňoch 29. – 30. januára.
Jeho hlavným cieľom bolo konkrétnym spôsobom, a to vrúcnou 24hodino-
vou modlitbou prispieť k obnovenie mieru na svätých miestach, spojených
s narodením a smrťou Ježiša Krista. Tento tretí ročník medzinárodného dňa
za pokoj vo Svätej zemi spojil približne 2000 miest na celom svete. Mimo-
riadnu modlitbu všetkých cirkví za zmierenie, jednotu a pokoj viedol arci-
biskup pravoslávnej cirkvi monsenior Matthias. Modlitba bola súčasťou
Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý sa u nás slávi od 18. do 25.
januára, ale vo Svätej zemi je posunutý o týždeň neskôr kvôli arménskym
kresťanom, ktorí v treťom januárovom týždni podľa ich kalendára slávia
Vianoce.

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike

Z církví doma i ve světě Česká nemocnice v Ugandě 
slaví 4. narozeniny

věrna církevnímu kadidlu. Další
staletý vývoj oslabil reformační ob-
jev, že evangelium Ježíše Krista ne-
žádá po člověku, aby se ještě více
snažil a pracoval do úmoru pro
svou spásu, ale aby nejprve vzdal
chválu Bohu a poděkoval mu za
jeho spásné skutky: za to, že Ježíš se
narodil za nás a obrátil se k Bohu
celým srdcem, myslí a celou vůlí za
nás. V něm se dokonale uskutečnilo
to, co je po nás požadováno. Vždyť
on je náš zástupce.
Že je to snadné a laciné nábožen-
ství? Myslím, že ne. Vždyť složit ru-
ce v klín a dívat se, jak jiný se (za
mne) narodil a odevzdal (za mne)
celý svůj život včetně smrti Otci v
poslušnosti a důvěře a nám ke
spáse, není snadné, ale naopak tak
obtížné, že s tím musím stále zápa-
sit, abych se necpal na místo svého
Zástupce. To správné pořadí je spá-

sonosné; pokud v tom nemá člověk
jasno, podobá se dítěti, které vás
odstrkává slovem Já sám, já sama.
Závažnost a krása toho spásonos-
ného pořadí je také v tom, že člově-
ku určuje úkol, aby nebyl pouhý
divák.
Buďte vděčni, učí nás apoštol,
ovšem za Krista Pána, a naše vděč-
nost nebude povinná, obtížná, upo-
cená práce v očekávání nejisté od-
měny, protože už jsme byli odmě-
něni nad každou představu a každé
očekávání, už napřed. Proto křes-
ťanská vděčnost je dobrovolná a
radostná. Vírou, pouhou vírou v
Ježíše Krista, našeho zástupce, se v
nás děje cosi velikého: Ježíšovo
narození a jeho obrácení k Bohu se
stává naším. Připadá mi to podob-
ně, jako když někdo zaplatí jistou
částku na můj mobil a já se to jen
dovídám, ale zajímá mne, kdo k
tomu dal příkaz. V mém případě

dal ten příkaz Bůh, aby jeho Syn dal
mi k dobru svůj život i svou smrt.
Co mi zbývá, abych učinil? Připo-
dobňovat se, tak jak to dovedu,
Kristu, jenž se ve mně nově narodil
a obrátil mne k Bohu, a být vděčný.
Kdo má být vděčný, uhodne, jak to
projevit v mysli, slovech i skutcích,
ale protože to umí nedostatečně,
apoštolové nám v tom pomáhají
svými příkazy, aby se naše víra v
Krista objevovala navenek a byla na
svědectví sousedům o tom, komu
náležíme a komu patří čest a sláva.
Ve svém otčenáši vyslovujeme
zvlášť hlasitě slova "odpusť nám
naše viny". Jsme totiž nedostateční
ve všem, i ve své vděčnosti. Je-li při
nás jaká dostatečnost, pak je v
Kristu: v něm jsme nově narození, v
něm jsme se již obrátili k Bohu.
Věřme tomu a žijme z toho.
Lidé, kteří neznají Boha ani Krista,
si namísto nového narození a obrá-
cení nalezli povrchní náhražku,
optimismus: nic nebrat příliš vážně
a protože vám nikdo nic nedá,
usmívejte se. Zvedne vám to aspoň
na chvíli náladu a lidem budete pří-
jemnější. Bude to divadlo, ale fun-
guje. Z těch divadelních prken sesa-
dí toho člověka jen Bůh, když mu
zároveň pomůže svléknout diva-
delní kostým a obléci nového člově-
ka v Ježíši Kristu. To pak bude sku-
tečný a dobrý život k Boží slávě,
nové narození a obrácení.

Josef Veselý

Znovu se naroďte a obraťte se!
Dokončení ze str. 1

vat diváky k tomu, aby byli snadno manipulovatelní a aby svým rozho-
dováním i volbami napomáhali ke snadnému byznysu. Jsme tu však
proto, abychom vzdorovali úpadku. Evangelíci v naší zemi už dávno při-
vykli tomu, že jsou menšinou ve společnosti, nechť je to tedy menšina
prozíravá, která se nedá svést k plytkostem a bude sledovat hlubší hod-
noty, zakrývané hlukem současně úspěšných médií. I když může být
desetkrát příjemnější oddávat se otupělému sledování vizuálních dojmů,
nepoddávejme se mu. Oceňujme hodnotu slova biblického evangelia, jež
neztratilo svůj hluboký obsah. Ať i divák povrchní zábavy má příležitost
rozpoznávat: tady je studnice života. 

Blahoslav Hájek

Vzdorovat úpadku
Dokončení ze str. 1



Hrad Říčany, jehož zřícenina leží ve
stejnojmenném městě nedaleko
východně od Prahy, se zapsal do
dramatických dějů husitské revolu-
ce. Jeho dobytí v roce 1420 bezpro-
středně souviselo s církevně politic-
kými poměry oné doby. Je nepo-
chybné, že obležení Říčan bylo v
přímé souvislosti se sesazením
konšelů, táborských přívrženců, na
Starém i Novém Městě pražském
19.listopadu 1420. Táborské oddíly
vedené Mikulášem z Husi opero-
valy v té době v pražském okolí.
Zde je zastihla zpráva o převratu v
Praze. Snaha přispět ke zvratu situ-
ace, k podpoře táborských stou-
penců v hlavním městě, vedla Mi-
kuláše k tomu, aby přesunul své
oddíly blíže k Praze a oblehl Říča-
ny. Proč právě Říčany? Mikuláš
chtěl zřejmě využít stále platných
dohod mezi Pražany a Tábory o
vzájemné pomoci v boji s jakýmko-
liv nepřítelem husitů. Říčanský
hrad, držený Divišem z Říčan, byl
ohrožením hlavního města králov-
ství, protože kontroloval důležitou
cestu na Kutnou Horu a jeho po-
sádka podnikala loupežné přepa-
dy. Šlo tedy o nepřítele ohrožující-
ho především Prahu. Proto se mohl
Mikuláš opřít o zmíněnou dohodu

a požádat Pražany o vojenskou
pomoc. Sledoval tím nepochybně
vytvoření možnosti kontaktů s tá-
borskými přívrženci v pražském
vojsku a po dohodě s nimi se poku-
sit o zvrat v Praze, což se mu však
nepodařilo.
Rozpory mezi Prahou a Táborem
spočívaly ve snaze táborských o
úplné odtržení od římské církve
(zvolen vlastní biskup), a to i výraz-
ným zjednodušením bohoslužeb.
Pokus o smír učinila skupina husit-
ských šlechticů v čele s Oldřichem
Vavákem z Jindřichova Hradce.
Iniciativa zřejmě vyšla z Prahy,
která usilovala o kontakt s Žižkou a
jeho stoupenci na Táboře, s pomi-
nutím Mikuláše z Husi. Právě Old-
řich Vavák patřil k Žižkovým blíz-
kým spojencům a přátelům. K jed-
náním do Prahy byl tedy pozván
Jan Žižka.Tam směřoval i Vavák s
několika dalšími šlechtici. Žižka se
k nim patrně přidal, když se dosud
se svými oddíly pohyboval u Pra-
chatic. Žižkovo tažení k Praze sle-
dovalo závažný cíl - udržení husit-
ské bojové jednoty obou směrů,
Prahy a Tábora. Zahájení praž-
ských jednání za Vavákova před-
sednictví však bránilo stále neu-
končené obléhání Říčan, které vá-

zalo pražské a táborské oddíly. Tím
byla oddalována jednání důležitá
pro obě strany, když očekávaná
dohoda se měla projevit ve stano-
vení směrů dalších společných
akcí. Žižka proto při cestě k Praze
odbočil se svým oddílem k Říča-
nům, aby urychlil jejich dobytí.
Příchod Žižkův k hradu beznaděj-
ně sevřenému obležením urychlil
rozhodnutí Diviše z Říčan ke vzdá-
ní. Hrad Říčany se skutečně 4.pro-
since 1420 vzdal obléhajícím husi-
tům. Dramatické okolnosti kolem
jeho obsazení husitskými bojovní-
ky by si vyžadovaly samostatný
výklad. Jisto je, že dobývání říčan-
ského hradu bylo z vojenského hle-
diska jen epizodou. V širších cír-
kevně politických souvislostech
však tvořilo určitý článek ve vývoji
vzájemného poměru dvou nejmoc-
nějších husitských směrů - Prahy a
Tábora.
Z hradu Říčany se dodnes zachova-
ly významné pozůstatky středově-
ké situace. Hrad je hodnocen jako
výjimečná hradní architektura, mi-
niatura královského typu hradu.
Po dobytí roku 1420 byl obsazen
husitskou posádkou. K jeho zániku
tedy došlo až později.

Michal Flegl
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Liturgické mezidobí
Píseň – Duše má po tobě touží (Une soif emplit notre ame), 
hudba: J. Gelineau

Žalm 25,1–9
K tobě, Hospodine, pozvedám svou duši,

v tebe doufám, Bože můj, kéž nejsem zahanben,
ať nade mnou moji nepřátelé nejásají.

Ano, nebude zahanben, kdo skládá naději v tebe,
zahanbeni budou věrolomní, vyjdou s prázdnou.

Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine,
uč mě chodit chodit po svých stezkách.

Veď mne cestou své pravdy a vyučuj mě,
vždyť jsi Bůh, má spása,
každodenně skládám svou naději v tebe.

Hospodine, pamatuj na svoje slitování,
na své milosrdenství, které je od věčnosti.

Nepřipomínej si hříchy mého mládí, moje nevěrnosti,
pamatuj na mě se svým milosrdenstvím
pro svou dobrotivost, Hospodine.

Hospodin je dobrotivý, přímý,
proto ukazuje hříšným cestu.

On pokorné vede cestou práva,
on pokorné učí chodit cestou práva.

Čtení: 1 Te 5,16–24; J 3,3–8

Píseň

Ticho

Prosby:

Bože, náš Otče, velebíme tě za to, že nás voláš, abychom tě poznávali,
milovali tě a žili z tebe.
- Maranatha, Pán přichází!

Tys poslal svého milovaného Syna, svůj dokonalý obraz a odlesk tvé
tváře, a on se nám stal podobný ve všem, kromě hříchu.
- Maranatha, Pán přichází!

V něm jsi nám zjevil radostnou zvěst o příchodu tvého království, skrze
něj odpouštíš naše viny a uzdravuješ naše rány.
- Maranatha, Pán přichází!

Zachovej nás ve společenství svého Syna a v bdělém očekávání jeho
druhého příchodu.
- Maranatha, Pán přichází!

Daruj nám svůj pokoj, abychom jej sdíleli jedni s druhými v bratrské
lásce a abychom vytrvale sloužili lidské rodině.
- Maranatha, Pán přichází!

Otče náš

Modlitba:

Ježíši, naše radosti, prostá touha po tvé přítomnosti je již začátkem víry.
A toto skryté očekávání dává v našem životě vytrysknout pramenům
dobroty, nezištnosti a také vnitřního souladu, který je darem tvého
Ducha svatého.
Požehnej nás, Pane Ježíši Kriste, ty, který nám dáváš zakoušet svěžest
evangelia, když začátkem všeho je důvěra srdce.

Zpěv
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ZAMYŠLENÍ NAD TÝDNEM MODLITEB
ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ
Jako člen evangelické církve se
zamýšlím nad možnou účinností
„Týdne modliteb za jednotu křesťa-
nů v naší zemi". Je nesporné, a díky
Pánu Bohu, že řadoví příslušníci
křesťanských církví u nás se scháze-
jí a dávají najevo snahu o maximál-
ní sblížení a snad i spojení církví.
Nevidím však reálnou naději, že by
k nějakému skutečnému sloučení
třeba protestantských církví (které
mají k sobě nejblíž) mohlo dojít.
Snaha „dole" ve sborech k tomu
nestačí, pokud „vrchnost" - před-
stavitelé církví neprojeví snahu
mezi sebou o těchto možných pod-
mínkách jednat. Nevím totiž nic o
tom, že by aspoň občas bylo v Eku-
menické radě jednáno o případ-
ných podmínkách spojení. ER sice
stanoví týden modliteb ve sborech,
ale ve svých grémiích nedává pro-
stor k tomuto uvažování. Takže
osobně nemám dosud naději, že by
se mohlo stát jako v r. 1918, že by se
mohly aspoň dvě církve sobě nej-
bližší někdy spojit. Zvláště když si
uvědomím, že před několika lety
došlo ještě k rozštěpení Jednoty
bratrské na dvě společenství a po
revoluci ještě z tradičních církví
odešli členové k takzvaně probuze-
neckým společenstvím, která se
nově ustavila. Mám na mysli Apo-
štolskou církev, KMS, Slovo života
a ještě další menší.
Jistěže všichni křesťané znají
Ježíšovo: „Chci, aby všichni jedno
byli" a všichni dobře znají a přijí-
mají Bibli jako směrnici víry, ale
závěr je: „My tomu rozumíme nej-
lépe a tak se připojte k nám, ale
my k vám nemůžem.“
Navíc ještě dobře nechápu, když
jsem se nedávno dočetl, že ER pro-
jednává možnost spolupráce s
muslimy a buddhisty jako také
monotheistickými náboženstvími.
Což je možno Hospodina srovná-
vat s Alláhem či Buddhou?

Byl bych rád, kdyby předložené
úvahy někdo těm, kdo chtějí jít tou
„úzkou cestou", přijatelně vysvět-
lil.

Milan Sláma
* * *

Vážená redakce,
rád čtu s potěšením na vašich
stránkách texty pana faráře Vese-
lého. Ale z toho posledního -ET-KJ
4/2011 - je mi smutno. Co si mys-
let "O neviditelné církvi, že není" ?
Teprve, když jsem chtěl do svého
dopisu opsat text Mt 23,13: "Za-
víráte lidem království nebeské,
sami nevcházíte a zbraňujete těm,
kdo chtějí vejít.", mi došlo, že má
vlastně pravdu. Ježíš zcela určitě
nepřišel založit neviditelnou cír-
kev, a dokonce jakoukoliv církev.
Budeme-li číst pozorně, zjistíme,
že evangelia tento termín neznala.
Ale v celých evangeliích Ježíš i
jeho apoštolové nehlásají nic jiné-
ho, než "evangelium o založení
JEHO KRÁLOVSTVÍ". Termín
"církev", jak ho chápeme dnes, a
termín "neviditelná církev" oprav-
du stvořil teprve Augustin.
"Správně vidíme jen srdcem, co je
důležité, je očím neviditelné," na-
psal Exupéry ve svém Malém
princi. Takže se může snadno stát,
že někdo maje oči, Ježíšovo krá-
lovství neuvidí. (Mt 13,15) Jak to
řekl sám Zakladatel království:
"Nenarodí-li se kdo znovu, nemůž
viděti království Božího". (J 3,3
Kral.). Pro neznovuzrozené oči je
to království neviditelné, to zna-
mená neexistující, jak to pěkně
zdůvodnil p. farář Veselý svým
zamyšlením. Ale nebylo by lépe
nechodit se na to "neviditelné krá-
lovství" ptát ke kováříčkům, jako
jsou Augustin, Zwingli, Luther,
atd. atd., ale přímo ke Kováři?
(Spolehlivý a důvěryhodný učitel
je pouze jeden, Kristus.) Mt 23,10
Jedině s ním máme jistotu, že ne-
zbloudíme.

Šlechta - Pardubice

Chci se vyjádřit k reakci faráře
Čapka otištěné v ET-KJ č. 4. V ní
vás přímočaře vyzývá k zavádění
cenzury. Jenom to ne!
Jsem vám vděčný za pluralitu
postojů, kterou jste v posledních
letech v týdeníku umožnili. 
S díkem čtenář 

Jaroslav Plecháček
* * *

Vážená redakce,
V ET-KJ č. 2/2011 z 12.ledna 2011
jste uvedli zprávu, že "EU vydala
Diář na rok 2011 bez křesťanských
svátků". Tato zpráva proběhla více
médii současně a nám se podařilo
ověřit její pravost. Jelikož celou
událost považuji za skutečně poli-
továníhodnou, rozhodl jsem se
jako biskup Apoštolské církve rea-
govat. 

john.dalli@ec.europa.eu
Vážený pane Dalli,
s neskonalým podivem a rozhořčením
jsme se dozvěděli o vydání kalendáře pro
žáky „Europa Diary" na rok 2011, kde
nejsou uvedeny křesťanské svátky. Ve
svém prohlášení tvrdíte, že se nejedná o
politický záměr, ale pouhý omyl. Jen
stěží tomu můžeme věřit, že tyto svátky
při tak velkém nákladu 3,2 milionů vý-
tisků byly „zapomenuty". 
Jestliže argumentujete tím, že byl tento-
krát kladen důraz na informace studen-
tům spíše neznámé, nedá se vůbec před-
pokládat, že všem žákům v EU je
význam a původ křesťanských svátků
skutečně známý. 
Tolerance a respekt jiných vyznání má
jeden zásadní předpoklad, a to, že se s
vlastní kulturou i dějinami identifikuje-
me a jsme schopni o tom podat zprávu
druhým. 
Žádáme vás, abyste ve svých publikacích
uznal křesťanské dědictví Evropy a jeho
význam nejen v našich tradicích, ale i v
běžném životě. Právo na svobodné vyko-
návání náboženství, které zaštiťuje EU,
nesmí vyústit k zabraňování vykoná-
vání náboženství na veřejnosti.

Martin Moldan, 
biskup Apoštolské církve

Z dopisů čtenářů



Od roku 1949 se konají německé
evangelické Kirchentagy. Zpra-
vidla trvají pět dnů, od středeční-
ho zahájení až po závěrečnou
nedělní bohoslužbu, a zahrnují
množství jednotlivých akcí. Již od
začátků pořádání Kirchentagu se
klade důraz na spojení osobní
zbožnosti a odpovědnosti. K účas-
ti na Kirchentagu jsou zváni všich-
ni, kteří mají chuť se tohoto svátku
účastnit.
Kirchentag zahrnuje přednášky,
práci s Biblí, modlitby, bohosluž-
by, hudební pořady, divadelní a
pohybová představení, trh mož-
ností, výstavy atd.
V letošním roce se v rámci Kir-
chentagu koná také Středoevrop-
ské setkání křesťanů, ekumenická
prezentace práce křesťanů středo-
evropského regionu včetně ČR; do
příprav programu se aktivně za-
pojily Českobratrská církev evan-
gelická, Církev československá hu-
sitská, Slezská církev evangelická
a.v. a Ekumenická akademie Praha.
To vše čeká i na Vás v Drážďanech
od 1. do 5. června 2011.

Bližší informace můžete nalézt v
němčině na internetových strán-
kách www.kirchentag.de 
a v češtině na stránkách Ekume-
nické rady církví v ČR: 
www.ekumenickarada.cz
Odjezd: středa 1. června 2011 vla-
kem EC 378 Carl Maria von Weber
v 10.31 h z Hlavního nádraží v
Praze. Sraz: od 9.30 do 10 hodin ve
Fantově kavárně na Hlavním nád-
raží (1.patro) v Praze.
Návrat: neděle 5. června 2011 po
závěrečných bohoslužbách – vla-
kem EC 177 Johannes Brahms,
odjezd v 15.08 h z Drážďan, pří-
jezd do Prahy v 17.28 h.
Ubytování: ve školních tělocvič-
nách. Karimatku, spacák s sebou!!!
K dispozici bude i několik noclehů
v soukromí pro osoby se zdravotní-
mi problémy či osoby starší 60 let.
Zdůrazňujeme, že podmínkou
účasti na Kirchentagu je uzavření
zdravotního pojištění. Potvrzení
vezměte s sebou. Účastníci mladší
18 let se mohou zúčastnit pouze v
doprovodu dospělých, kteří za ně
zodpovídají.

Poplatek účastníků činí 1500 Kč
na osobu.
Poplatek zahrnuje vstupenku na
Kirchentag, která zároveň slouží
jako jízdenka po Drážďanech bě-
hem konání Kirchentagu.
Poplatek zahrnuje i jednoduché
ubytování, snídani a jedno teplé
jídlo během dne.
Dále zahrnuje dopravu z Prahy do
Drážďan a zpět. Pokud nepožadu-
jete dopravu, poplatek činí 600 Kč.
Zveme vás také k účasti na Česko-
německém večeru, kde součástí je
i pohoštění zdarma.
Prosíme o zaslání vyplněné při-
hlášky spolu s potvrzením o úhra-
dě poplatku. 
Poplatek vracíme jen v případě,
kdy je předloženo písemné potvr-
zení o tom, že závažné zdravotní
důvody Vás donutily od cesty
ustoupit!
Termín zaslání přihlášek: do 12.
března 2011.
Můžete se přihlásit i elektronicky
emailem (zaslat naskenovanou
přihlášku, případně vyplněnou ve
formátu .doc).
Adresa:
Ekumenická rada církví v ČR
Donská 370/5
101 00 Praha 10 Vršovice
email: erc@ekumenickarada.cz 
nebo
info@ekumenickarada.cz
Informace ke Kirchentagu na:
erc@ekumenickarada.cz nebo
info@ekumenickarada.cz, 
telefonní čísla:
271 742 850 nebo 271 742 326

Pozvání na 
33. evangelický Kirchentag
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V letošním roce se uskuteční již
pátý ročník Národního týdne
manželství. Desítky akcí po celé
České republice pak budou příle-
žitostí pro české manželské páry
oslavit a připomenout si význam a
hloubku nejintimnějšího vztahu
mezi mužem a ženou.
Předseda vlády Petr Nečas ve
svém prohlášení k Národnímu
týdnu manželství uvedl:
„V České republice se každoročně
rozchází každé druhé manželství.
Je to smutná statistika. Rozvod je
u nás vnímán jako běžná součást
života. Tak alespoň vypadá sou-
časný obraz manželství, jak je vní-
mán širokou veřejností a médii.
Žijeme přes dvacet let ve svobodě
a nikdo nás již nenutí, abychom
museli uzavírat manželství. Je to
na každém z nás, jak se rozhodne

naložit se svým životem a co
komu sňatek přináší. Je ale nad
slunce jasné, že v manželství se
rodí daleko více dětí než u nese-
zdaných dvojic. Manželství vytvá-
ří podmínky pro navázání stabil-
ních vztahů mezi mužem a ženou
i mezi rodiči a dětmi, o nichž se
všelijakým partnerským dvojicím
může jen zdát. Platilo, platí a bude
platit i nadále, že manželství a
rodina je elementární institucí spo-
lečnosti. Je to systémový prvek na
celém světě a z tohoto pohledu jej
musíme chránit. Proto podporuji
jako politik všechny kroky, které
povedou ke zvýhodňování man-
želských svazků, k jejich rozvoji a
udržení. Politici by neměli lidem
radit, jak mají žít. Proto jsem rád,
že občanská společnost aktivně
hledá způsoby, jak veřejnost infor-

movat o výhodách a smyslu uza-
vírání sňatků. Národní týden
manželství k tomu přispívá a já
tuto snahu vítám a věřím, že
aspoň dokáže přimět tisíce lidí k
tomu, aby se nad smyslem man-
želství zamysleli."
Organizátoři NTM očekávají, že
počet akcí v rámci NTM překoná
ročník minulý. K iniciativě se při-
dávají celá města, která podporují
aktivity na podporu rodiny a man-
želství. Přednášky, besedy, kurzy o
manželství, dny otevřených dveří
v manželských poradnách, poutě
snoubenců, výtvarné soutěže,
obnovy manželských slibů pořá-
dané církvemi, to jsou jen některé
z příkladů aktivit, které se chystají
i letos.

Z tiskové zprávy NTM

Národní týden manželství

PŘEDSEDA RADY CB A MÍSTOPŘED-
SEDA ERC V ČR ING. DANIEL FAJFR
promluví v sobotu 26. 2. 2011 ve
14 hodin ve sborovém domě ČCE
v Lysé nad Labem na téma "Živá
církev anebo co dnes církvím
chybí".
Za Místní sdružení Kostnické jed-
noty v Lysé nad Labem

Jiří Šmída

Pozvánka
SENIORÁT VÝCHODOMORAVSKÝ

Českobratrská církev evangelická
HODONÍN – Ne 9 h
Husova 6, f. Pavel Šebesta
HOŠŤÁLKOVÁ U VSETÍNA – Ne 10 h
Hošťálková u Vsetína č. 23, f. Petr
Maláč
HRUBÁ VRBKA A VELKÁ NAD VELIČKOU
– Ne 8.30 h (Velká n.V.), 10 h (Hr.
Vrbka)
Hrubá Vrbka 117, f. Mojmír Blažek
HUSLENKY – Ne 10 h
Huslenky č. 439, f. Jiří Palán
JABLŮNKA – Ne 9 h
Jablůnka 45, j Martin Tomeček, a f.
Daniel Heller
JASENNÁ - Ne 9 h
Jasenná č. 108, Vizovice, f Radmila
Včelná, j Martin Tomeček
JAVORNÍK NAD VELIČKOU – Ne 10 h
Javorník nad Veličkou č. 111, Velká n.
Veličkou, f. Josef Hurta
KATEŘINICE – Ne 9 h
Kateřinice č. 226, Ratiboř, f. Miroslav
Jelínek
KROMĚŘÍŽ – Ne 9 h
Riegrovo nám. 147/37, f. Ivan Ryšavý
KYJOV – Ne 9.30 h
Dobrovského 511, f. Dan Petříček
LESKOVEC – Ne 9 h
Leskovec č. 156, Valašská Polanka, 
f. Libor Špaček
LIPTÁL – Ne 10 h
Liptál č. 8, a Radmila Včelná
POZDĚCHOV – Ne 8.45 h
Pozděchov č. 121, Valašská Polanka,
f. Vlastimil Kovář
PRUSINOVICE – Ne 10 h
Přerovská 174, f. Leoš Mach
PRŽNO – Ne 10 h
Pržno č. 32, Jablůnka n. B., f. Jaroslav
Voda
RATIBOŘ U VSETÍNA – Ne 10 h
Ratiboř u Vsetína č. 221, f. Jarmila
Wiera Jelinek
RUSAVA – Ne 8.30 h
Rusava č. 28, a f. Leoš Mach
RŮŽĎKA – Ne 10 h
Růžďka č. 138, f. Martin Fér
STŘÍTEŽ NAD BEČVOU – Ne 9.30 h
Střítež nad Bečvou č. 120, f. Vladimír
Kopecký
UHERSKÉ HRADIŠTĚ – Ne 10 h
Jana Blahoslava 419, a f. Petr Pivoňka
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – Ne 9.30 h
Blahoslavova 430/3, f. Daniel Hel-
ler
VELKÁ LHOTA – Ne 9.30 h
Velká Lhota č. 30, Valašské Meziříčí, 
f. Jan Krupa
VIZOVICE – Ne 8.45 h
Palackého nám. 364, f. Jiří Malý
VSETÍN-DOLNÍ SBOR – Ne 9.30 h
Palackého 153, f. Bronislav Czudek
VSETÍN-HORNÍ SBOR – Ne 9.30 h
Palackého 156/17, f. Jiřina Kovářová,
j. Pavel Čmelík
ZÁDVEŘICE-RAKOVÁ – Ne 8.45 h
Zádveřice č. 139, Vizovice, f. Miloš
Vavrečka
ZLÍN – Ne 9.30 h
Slovenská 3063, f. Petr Pivoňka

Církev bratrská
OLOMOUC – Ne 10 h
Mariánská 3, v. Dalimil Staněk, a k.
Pavel Škrobák
PROSTĚJOV – Ne 9.30 h
Šárka 10a, k. Pavel Lukáš
VELKÁ LHOTA – Ne 9.30 h
Velká Lhota č. 102, k. Ladislav Mel-
kus, v. Radomír Palacký
VSETÍN – Ne 9.30 h
Horní Jasenka 102, k. Josef Fišer
VSETÍN-MAJÁK – Ne 9 h
Smetanova 1484, k. Bedřich Smola
ZLÍN – Ne 10.45 h
Slovenská ul. (kostel ČCE), k. Pavel
Škrobák

Bratrská jednota baptistů
KROMĚŘÍŽ - Ne 9.30 h
Moravcova 430/16
k.Alois Klepáček
UHERSKÉ HRADIŠTĚ – Ne 14.00 h
Jana Blahoslava 419, k. Pavel No-
vosad
VSETÍN – Ne 9.30 h
Rokytnice 273,  k. Jan Vychopeň
ZLÍN – Ne 9.30 h
Hluboká 1343,  k. Marek Titěra

Nové knihy

Bohoslužby

V sobotu 22. ledna 2011 proběhla v
Praze ustavující schůze České křes-
ťanské environmentální sítě (ČKES).
Na tomto setkání se sešla více jak
desítka zájemců a k ČKES se připo-
jili zástupci Římskokatolické far-
nosti Český Brod, Pravoslavné círk-
ve v českých zemích a na Slovensku
a Pravoslavné akademie Vilémov,
Obce křesťanů, Náboženské obce
Církve československé husitské v
Praze 6 Břevnově, Ekologické sekce
České křesťanské akademie, Čes-
kobratrské církve evangelické, Eku-
menické akademie Praha a Stře-
diska ekologické výchovy Sluneč-
nice. 

Byly představeny nové webové
stránky, http://ckes.cz, zvolen vý-
bor občanského sdružení ČKES a
její předseda, kterým se pro nad-
cházející rok stal Marek Drápal. 
Cílem České křesťanské environ-
mentální sítě je umožnit církvím v
ČR, křesťanským environmentál-
ním organizacím i jednotlivcům
sdílet a poskytovat informace a
zkušenosti z oblasti ochrany život-
ního prostředí, zabývat se ochranou
životního prostředí a podporovat
péči o Boží stvoření. ČKES chce
napomáhat rozvoji environmentál-
ních programů a projektů v círk-
vích, církevních organizacích a sou-

časně respektovat šířku rozdílných
církevních tradic, z nichž každá
svým osobitým způsobem a všech-
ny společně usilují na základě bib-
lických, teologických a duchovních
východisk o hledání a uplatňování
principů trvalé udržitelnosti s ohle-
dem na bližní, s ohledem na život
příštích generací a s ohledem na
život celého Božího stvoření.
ČKES se plně odkazuje na Evrop-
skou křesťanskou enviromentální
síť (ECEN): 

http://www.ecen.org

Mgr. Sandra Zálabová

Založena Česká křesťanská environmentální síť

EVANGELÍCI ZE SASKA PŘEDSTAVILI V PRAZE PLÁNOVANÝ KIRCHENTAG

Ve středu 12. ledna 2011 navštívili Ústřední církevní kancelář Českobratr-
ské církve evangelické zástupci Zemského církevního úřadu Evangelické
luterské zemské církve v Sasku se sídlem v Drážďanech. Do pražského
ústředí přijeli Friedemann Oehme, Michael Klatt, Angelika Friedrich, Frank
Bergmann a po úvodním přivítání a představení a společném zpěvu písně si
obě kanceláře vyměnily zprávy o novinkách v obou úřadech.  Zástupci dele-
gace promluvili o připravovaném Kirchentagu, který proběhne od 1. do 5.
června letošního roku právě v Drážďanech. Této akce se má účastnit přes
100.000 lidí, mezi nimi i česká skupina účastníků i účinkujících.

NOVINKY Z KNIHKUPECTVÍ SAMUEL

Labyrint světa a ráj srdce - v jazyce
21. století
J. A. Komenský
Knihu Labyrint světa a ráj srdce Jana
Amose Komenského asi není třeba
nějak zvlášť představovat, ale je dobré
zmínit, že toto vydání je v moderní
češtině, a tedy přístupné dnešnímu
čtenáři. Jedná se o významné křesťan-
ské dílo, které nás přivádí zpět ke
kořenům české reformace. Obsahem
knihy je příběh poutníka hledajícího
smysl života. Projde všechna zákoutí
světa, aby nakonec zklamán světem
nalezl v pokoji svého srdce Spasitele
Pána Ježíše Krista.

Poutníkova četba, A5, 168 s., váz., 
cena: 280 Kč 

Diesel II. - Brutální síla, podsvětí,
kriminál, křest
Roman Šťastný, Bronislav Matulík
Existuje realita, o které většina běž-
ných obyvatel naší společnosti nemá
tušení. Odehrává se za zavřenými
dveřmi klubů, barů, podivných firem
- a také věznic. Raději o ní nechceme
nic vědět, hodí se nám výhradně jako
kulisa akčních filmů, hlavně udržet
hranici obou světů nepropustnou.
Příběh Romana Šťastného, známého
jako Diesel II., je popisem autentické-
ho pokusu přejít z výsluní světa zloči-
nu do trpně tolerované pozice ve
světě, kde si lidé běžně nepřerážejí
končetiny a nepolévají se kyselinou,
kde platí i jiné zákony než hrubá síla
a peníze na ruku. Co může člověka
motivovat k takové změně a může
stačit obyčejné odhodlání? Tato kniha
má jednoznačný, dynamický začátek
a trochu váhavý, otevřený konec. V
tom je její síla, nezastírá, že jde o cestu
plnou tápání. 

Návrat domů, 12x19 cm, 128 s., 
cena: 150 Kč 


