
PRO JEŽÍŠE JSI DŮLEŽITĚJŠÍ TY, 
NEŽ TVÁ SLUŽBA.

L 10,38-42
Chudák ta pracovitá, výkonná a sta-
rostlivá Marta, ta to ale schytala,

viďte. Mnohý z nás by se jí chtěl
zastat. Vždyť někdo se o to všecko
musí postarat, když se k tomu její
sestra nemá. Avšak zdá se, že Ježíš
její starostlivou péči zrovna nechvá-
lí. Nepřitakává našemu uhoněné-
mu, ustaranému životnímu stylu,
když svým posluchačům říká: „Ne-
mějte starost o svůj život, co budete
jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe.
Což není život víc než pokrm a tělo
víc než oděv?" Avšak to není zrovna
Martin případ. Nehoní se kvůli zvý-
šení životní úrovně. Ani aby měla
perfektně uklizenou domácnost.
Stará se sice o jídlo, ale ne pro sebe.
Stará se přece zcela nesobecky o jiné.
Dokonce o Ježíše a jeho učedníky.
Dělá to z lásky k němu. Marta takto
slouží Bohu. Když už nemůže s

Ježíšem kázat evangelium, dělá to,
co může, dává mu k dispozici svůj
dům. Přesto se nezavděčí. Jak to? Že
by tato služba nebyla dost duchov-
ní? Ale ne. Ježíšova kritika míří ji-
nam. Není ani tak kritikou přílišné
starostlivosti, ale naší služby Bohu,
které se vytrácí to nejdůležitější: Čas
na společenství s Kristem. Možná
pro samou službu nemáme čas na
toho, komu sloužíme. Možná se
svou službou pokoušíme maskovat
svůj narušený vztah s Kristem.
Avšak je to vlastně dobrá zpráva:
Ježíš Kristus ještě víc než po naší
službě, touží po nás samotných, po
společenství s námi. 

Pavel Fér, 
kazatel Církve bratrské, 

Husinec
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Poselství k neděli Estomihi

V knize Jobově čteme „on nad nico-
tou zavěsil zemi" (27,6) a v epištole k
Židům „to, na co hledíme, nevznik-
lo z viditelného" (11,3) Kraličtí pře-
kládají „z ničeho jest to, co vidíme,
učiněno“. Dovedeme si představit
nic? Můžeme si jen pomoci metafo-
rami nebo záporným vymezením.
Nic je jakási pustá prázdnota, která
prosakovala ještě do počátku stvoře-
ní. (Gn 1,1) Nebyly ani rozměry, ani
čas, ani barva, ani vůně, ani květin-
ka, natožpak živáček. Jestliže se zpí-
vá „není nutno, není nutno, aby bylo
zrovna veselo, hlavně nesmí býti
smutno, natož aby se brečelo", pak v
takové nicotě muselo být k breku
smutno. Jak by Hospodin nabitý lás-
kou mohl zůstat v takové praprázd-
notě? Toužil po něčem, co by bylo
mimo něj, na co by mohl se zalíbe-
ním pohledět, a po protějšku, s nímž
by mohl být v rozhovoru a jejž by
mohl milovat. A tak z ničeho pou-

hým svým slovem (Ž 33,9) stvořil
nejprve divuplné jeviště a nakonec
člověka, bytost sobě podobnou, to
jest vztahovou a rozhovoru schop-
nou. Stvořit z ničeho něco pouhým
slovem, to žádný člověk nedovede.
Stolař potřebuje dřevo, aby udělal
stůl, kovář železo, aby ukoval pod-
kovu, a žádný švec ti z ničeho nevy-
robí botu. Však také v hebrejštině je
pro stvoření Boží užito zvláštní, jiné
sloveso, než pro dělání, činění, for-
mování a kutění lidské. Tvoření z ni-
čeho je lidskému rozumu nepocho-
pitelné. Kraličtí ve svých poznám-
kách připomínají „samé víry věc to
jest, a ne rozumu" (Žd 11,3). A tak
ve víře žasneme, děkujeme a chvá-
líme. Biblické vyprávění o stvoření
světa a člověka není ani přírodopis,
ani biologie, ani genetika, nýbrž
mohutný hymnus na Boží moc, slá-
vu a lásku.
Ale nyní vězme, že také jen Bůh

dovede z něčeho učinit nic. To také
žádný člověk nedovede. Spálí ně-
co, zůstane popel, rozbije něco, zů-
stanou třísky nebo střepy. Žádná
chemická sloučenina se nerozpad-
ne v nic a žádná energie docela ne-
vyšumí. Jen Bůh může z něčeho
učinit nic, a to především z tvého
hříchu, z tvé hříšné minulosti. My
lidé jsme v otázce viny a zanedbá-
ní jacísi přežvýkavci. Stále se nám
to vrací, jsme trýzněni výčitkami,
nemáme čisté svědomí. Ale vzhů-
ru srdce, smíme to unést a mít po-
těšené svědomí, vždyť ačkoli to v
nás ještě občas zahlodá, u Pána
Boha se to proměnilo v nic, jako-
by to nikdy nebylo. V Heidelber-
ském katechismu (otázka 56) se
nám zvěstuje, že pro zadostiučině-
ní Kristovo nechce Bůh už vzpo-
mínat na žádný náš hřích.

Jan Pokorný

Z ničeho něco, z něčeho nic

ZAOSTŘENO NA BLÍZKO

Nejít cestou směšování náboženství a politiky – nejednou to zaznělo na
pozoruhodném semináři, jenž se konal v Praze (12.2.2011) a byl připraven
Křesťansko-sociální platformou ČSSD. Ocenit je třeba široký výběr řeč-
níků, náboženského i politického spektra. Nikdo z přítomných se roz-
hodně nenudil. Pohledy přednášejících nebyly naprosto uniformní a sál
byl plný posluchačů neváhajících rozpoutat diskusi.
Jan Sokol přiznal, že nemá žádný recept na to, „jak dostat křesťanská té-
mata do politiky." Vyslovil i rozpaky nad tím, že křesťané se nejednou
neprosadí, a to pro odlišný přístup, kdy jim není dovoleno totéž, co jiným.
Nejdou do konfliktů a sporů vedených často nepřístojným stylem.
Ostatní z toho paradoxně profitují. Nedokázal však zcela rozptýlit rozpa-
ky nad tím, že je při nich přítomna i nešikovnost, ba mindráky křesťan-
sky se profilujících politiků. Ti by přece měli být přesvědčivější, důvěry-
hodnější, ba jiskřit přehledem a druhé strhnout na svou stranu.
Tomáš Tožička se ve svém referátu zabýval křesťanským sklonem k nad-
řazenému a ochranářskému přístupu, vedle pokušení aktivních zásahů
státu do života společnosti. Stavěl na protikladu jihu a severu. Ztotož-
ňoval se s nadějemi vkládanými do kontroverzních typů, jako je Mugabe,
a upadal do nekritického obdivu k jihoamerické teologii osvobození. Z ji-
ných příkladů zmínil jen M. L. Kinga a vůbec se nevyslovil k situaci v
naší oblasti, na sever od Alp, kde Richard von Weiszäcker i Johannes Rau
(zvaný v sociální demokracii „Bruder Johannes") se stali německými pre-
zidenty. Celé vystoupení bylo pak prošpikováno technickými termíny a
zkratkovitým, řečnickým „fachaparátem".
Vladimír Špidla navázal na novozákonní akcenty „nejmenších, kteří jsou
ceněni jako největší, bezcenní jako cenní" v protikladu k dnešnímu kon-
ceptu úspěšnosti. Herakla postavil proti Ježíšovi, jenž akceptuje člověka,
který nemá žádnou hodnotu; lidské bytí nelze podřídit přednostně eko-
nomickému hledisku. - Jedním ze svých vyjádření žel poněkud oživil dis-
kusi ohledně restitucí, což nebylo jeho tématem a mělo to i tak zůstat stra-
nou.
Jiří Hoblík připomněl na základě Lutherova učení o dvou regimentech, že
ten světský nemůže a nesmí vládnout lidské duši. Křesťan přitom smí být
vnitřně neposlušným občanem, nikoli však v odporu se zbraní. Zdůraz-
nil, že protestantismus nedisponuje žádnou speciální naukou a poukázal
na jeho rozmanitost; vede spíše k rozhovoru a navíc nemá žádné autori-

Náboženství a politika

Červený kostel v Brně

Dokončení na str. 2

Naléhavé sdělení
Kostnická jednota měla po dobu půl století své sídlo, redakci a administraci Evangelického týdeníku
Kostnických jisker v budově ústředí Evangelické církve metodistické v Praze 2, Ječné ul. 19.  Měli jsme na této
výhodné adrese v centru Prahy dostatečné prostorové podmínky za velice vstřícný, vpravdě bratrský  nájem. Jsme
za tuto minulou příležitost a dosavadní spolupráci opravdu vděčni. V současné době ale metodistická církev
námi užívané místnosti potřebuje pro své účely, a tak nám nezbývá než se přestěhovat.
I když ještě není zcela rozhodnuto kde najdeme podmínky pro své další působení, je naprosto zřetelné, že si
pohoršíme jak co se týká výhodnosti adresy, tak velikosti kanceláře i potřebného archivu, ale také vzrostou
náklady na nájem a provoz. Rovněž přestěhování a likvidace nepotřebných věcí budou vyžadovat mimořádné
výdaje. Mnozí si dovedete představit, co spolek se 100letou tradicí dokázal nashromáždit za množství tiskovin,
knih, zápisů, účetních knih, výkazů, nábytku, zařízení atd. Kteří si to představit nedovedete, máte velkou výho-
du a klidnější spaní... Tato situace znamená, že několik dalších týdnů budou naši spolupracovníci – a všichni
ochotní dobrovolníci,  které rádi uvítáme – vytíženi snahou, aby přesun mohl proběhnout podle plánu a abychom
s sebou brali jen to, co je nutné, zároveň však nezničili důležité historické materiály nebo to, co bychom v budouc-
nu potřebovali. 
Jsme rádi, že jsme minulý rok neukončili s dluhy /jak to bylo v řadě uplynulých let/, ale ani jsme nemohli vytvo-
řit nějakou rezervu pro mimořádné, ale nutné náklady. Doufáme, že tuto situaci naši členové, čtenáři a příznivci
s porozuměním pochopí a svými mimořádnými dary a příspěvky, např. na účet č. 228961190/0300 pomohou pře-
konat toto nesnadné období. 
Byli bychom rádi, kdyby se tento přesun a všechny s ním spojené akce nepromítly do naplánovaného vydávání
a úrovně Evangelického týdeníku Kostnických jisker. Prosíme však o shovívavost, pakliže se vše nezdaří podle
našeho přání.
O dalším vývoji, především o budoucí adrese a spojení, vás budeme informovat, jakmile sami budeme vědět.
S bratrskými a sesterskými pozdravy

Předsednictvo Kostnické jednoty – Sdružení evangelických křesťanů, o.s.
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Německý evangelický farář a evan-
gelista Ulrich Parzany navštívil Čes-
kou republiku ve dnech 11. – 19. září
2010. Jeho návštěva navazovala na
dlouholetý program ProChrist, při
kterém je vždy z některého němec-
kého města vysílán satelitní pře-
nos ekumenických evangelizačních
shromáždění. Řada sborů a farností
nejrůznějších sborů vyzkoušela v
minulých letech možnost vstoupit
prostřednictvím moderní komuni-
kační technologie do dobře připra-
vených evangelizačních shromáždě-
ní. Také v naší zemi jsou ti, jimž tato
shromáždění pomohla v cestě ke
Kristu. 
Ulrich Parzany (69 let) je v Německu
znám nejen ze svých evangelizací.
Řadu let aktivně pracoval ve vedení
Německé evangelické aliance a pod
jeho vedením působila řadu let také
YMCA. Parzany byl také pozván
jako řečník na konference Together
for Europe (Společně pro Evropu),
kde se již vícekrát setkali zástupci
duchovních hnutí Katolické církve i
církví protestantských. Parzany udr-
žuje živé ekumenické kontakty, jak o
tom svědčí také jeho loňská návště-
va Prahy a rozhovor s kardinálem
Miloslavem Vlkem. 
V roce 2010 přijel farář Parzany do
České republiky nejen zvěstovat
evangelium, ale také vést semináře o
evangelizaci v dnešní Evropě. Bě-
hem několika dní kázal a přednášel
v Praze, Opavě, Brně, Vsetíně, Ná-
chodě a na Těšínsku. Většina shro-
máždění byla připravována ekume-
nicky. Znovu se potvrzovalo, že
konverze ke Kristu je pro všechny
křesťany společná a vyjadřuje nale-
zení podstaty evangelia v ukřižova-
ném a vzkříšeném Ježíši.
Není smysluplné zachytit výtahy
prezentací evangelia. Pro zájemce je
možné doporučit možnost vyslech-
nout některé homilie na webu české
pobočky ProChrist (www.ProChri-
st.cz). Připomenout je ale možné
některé důrazy ze seminářů o evan-

gelizaci. Ulrich Parzany všem du-
chovním a pracovníkům křesťan-
ských církví velmi silně podtrhoval:
„Kdo nechce změnu, neměl by mít
děti." Jeho příměr vycházel ze života
rodin, kde narození nového dítěte
znamená velké nasazení rodičů i
širší rodiny. Je třeba připravit dět-
skou postýlku, oblečení pro novoro-
zence a desítky dalších věcí. V do-
mácnosti je třeba mnoho věcí upra-
vit a změnit. Rodiče malých dětí
často chodí s kruhy pod očima, pro-
tože bývají nevyspalí, unavení. Péče
o narozené dítě vyžaduje čas, síly a
finanční prostředky. Bez pomoci
druhých by narozené dítě nepřežilo.
Z tohoto obrazu rodinného života
Parzany přešel k analogii narození
duchovního dítěte v církvi. Člověk je
zastaven na své cestě Kristem, ales-
poň trochu poznal svůj hřích a po-
třebu Božího odpuštění. Co udělá
jeho nová rodina – církev? Nebude
se o něj starat, nebo ho vezme do
společenství a bude s ním srozumi-
telně komunikovat a ujasňovat zá-
klady křesťanské víry, přidá pastora-
ci, zpověď, katechezi, křest svatý a
vezme ohledy na zařazení z Ducha
svatého nově narozeného mladého
křesťana do Kristova těla. Pokud se
o nového křesťana nebudeme starat,
můžeme za čas zjistit, že v církvi ne-
našel svůj duchovní domov. 
Ulrich Parzany hovořil o zkušenos-
tech z evangelizačního zvěstování v
evropském kontextu. Tam, kde se
další lidé přihlásí ke Kristu, je třeba
se jich ujmout a podat pomocnou ru-
ku. Z dlouholetých zkušeností evan-
gelizací pod hlavičkou ProChrist se
ukázalo, že tam, kde se s nově naro-
zenými duchovními dětmi dále pra-
cuje a pomáhá se jim, tam jich zůstá-
vá v církvi 90 %. Tam, kde se jich
místní sbory a farnosti neujmou,
zůstává jich pouze kolem 30 %. Par-
zany hovořil velmi vážně o situaci
evropského křesťanství. Podle jeho
názoru některé sbory a farnosti neži-
jí pro evangelizaci. Starají se převáž-

ně o sebe a své potřeby, a ne o spo-
lečnost, do které je Kristus poslal.
Parzany hovořil dokonce o sborech
a farnostech, které jakoby užívaly
duchovní antikoncepci. Nechtějí du-
chovní děti! Vždyť by to znamenalo
se o ně starat, pečovat, chránit, sytit,
pomáhat dělat první kroky na cestě
víry. Člověk, který nově uvěří v Kris-
ta, si s sebou nese svou kulturu,
svou stupnici hodnot a je třeba vést
rozhovor o tom, co je přijatelné a co
je v rozporu s křesťanskou etikou.
Některým křesťanům a někdy do-
konce církevním pracovníkům se
žel nechce do kontaktu a do práce s
dnešním evropským člověkem, ať
už sekulárním, náboženským, post-
moderním, nebo do jaké kategorie
mů-žeme některé své spoluobčany
zařadit. Církev v Evropě se dnes na-
chází v situaci, která v řadě aspektů
připomíná situaci křesťanství 1. sto-
letí. Někteří nevědí o Bibli a o Kristu
té-měř nic. Žijí ve svých sekulárních
či pohanských světonázorech. Par-
zany byl ve shodě s důrazem pape-
že Jana Pavla II., který vícekrát zmi-
ňoval potřebu reevangelizace Evropy. 

Co dnes znamená evangelizovat?
Parzany na tuto otázku odpovídá
rozborem významu slova „meto-
da". Toto slovo se skládá z řeckého
výrazu hodós (cesta) a předložky
metá (s někým, s něčím). Methodos
znamená cesta za něčím. Evangeli-
zace potřebuje metodu. Je to cesta
za něčím, konkrétně za nesením
Kristova evangelia slovy i životem.
To nelze dělat jen jednou metodou.
Již v biblických spisech nacházíme
různé metody. Evangelizace pevně
patří k misijnímu poslání církve.
Evangelizovat ale nemůžeme jen
určitým vymezeným způsobem.
Nemá cenu stavět metody proti
sobě. Víra je tak úžasná a vede k
bohatství duchovních zdrojů a darů
Ducha svatého.

Pavel Černý
Dokončení příště

BOJ ZA PRÁVA NÁBOŽENSKÝCH MENŠIN V PÁKISTÁNU
Pákistán, RV. „Mým primárním závazkem je sloužit lidem. Boj za křes-
ťanské a utlačované komunity bude tedy pokračovat," řekl Shahbaz
Bhatti, pákistánský ministr pro záležitosti menšin. Potvrdil tak ochotu
obhajovat práva nejslabších, a to i navzdory tomu, že dojde ke zrušení
jeho ministerstva, jak nedávno avizoval pákistánský prezident Asif Ali
Zardari a předseda vlády Yousaf Raza Gilani. Aktivní politik bojuje za
zrušení nehumáních a diskriminačních zákonů v Pákistánu od roku
2008, kdy bylo ministerstvo vytvořeno. Mezi jeho úspěchy patří: 5 %
pracovních míst ve veřejných úřadech vyhrazených pro menšiny, nebo
znovuotevření misijních škol. 

VÝBOR ČLENSKÝCH CÍRKVÍ SVĚTOVÉHO LUTERSKÉHO SVAZU
V ČESKÉ REPUBLICE
Olomouc, ECAV. Českobratrská církev evangelická v Olomouci hostila
začátkem února Výbor členských církví Světového luterského svazu.
Na jednání se setkali členové výboru Adam Cieślar, Gerhard Frey-Rei-
ninghaus, Daniela Hamrová, Jana Rumlová, Marek Říčan a Daniel Že-
natý. Řešili organizační otázky v souvislosti s přípravou setkání církev-
ních představitelů evangelických církví v Evropě, které bude v květnu,
stejně jako i zasedání pracovní skupiny Gustav-Adolfského spolku a
Evangelických diasporních činností v Evropě a Brazílii. Setkání se
zúčastnil i předseda Ekumenické rady církví na Slovensku Miloš Klátik.
Přítomným členům výboru představil ekumenické aktivity na Sloven-
sku a aktivity Evangelické církve v rámci oslav 500. výročí Lutherovy
reformace.

ZÁSTUPCI KŘESŤANSKÝCH CÍRKVÍ EVROPY V SRBSKU
Bělehrad, SIR. Přínos křesťanů k budování národní identity a evropské
integrace byl hlavním tématem výročního setkání společného výboru
Konference evropských církví a Rady evropských biskupských konfe-
rencí. Setkání se konalo v hlavním městě Srbska ve dnech 17. – 20. úno-
ra. Účastníci se zaměřili na problematiku náboženské svobody, ekume-
nismu, ekonomické krize, pokoje, přítomnosti Romů v zemích Evropy,
či na vztahy mezi křesťany a muslimy v Evropě. 

PÚŤ DÔVERY V CHILE
Chile, TAIZÉ. 8.000 mladých ľudí z krajín južnej Afriky, Severnej Ame-
riky a Európy sa zúčastnilo púte organizovanej spoločenstvom Taizé v
Santiagu, Chile. Počas stretnutia sa veriaci pri jednotlivých zastaveniach
zamýšľali nad odkazom Kristových slov. Do svojich domovov odchád-
zali s otázkou na každý deň: ako môžem žiť v Kristovi svoj život? Na
konci februára sa do oblasti Santiago vrátia dvaja bratia z Taizé. Budú
tam viesť modlitby, pomáhať chudobným a sprevádzať mladých
návštevníkoch v hľadaní odpovedí na životné otázky a význam kres-
ťanskej dôvery. 

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike

Z církví doma i ve světě Kdo nechce změnu, neměl by mít děti 

Rabín Jonathan Romain v týdeníku
CHURCH TIMES připomíná, že
roku 1810 proběhly v Seesenu v
centrálním Německu první refor-
mované židovské bohoslužby. Spo-
lečné prvky s tzv. druhou (tj. světo-
vou) reformací spatřuje v tom, že
do bohoslužby byl (kromě hebrej-
štiny) zaveden též národní (místní)
jazyk, a zejména pak v přesunu
kázání do středu bohoslužby. Za
hlavní rozdíl považuje, že reformá-
toři usilovali o reformu celého křes-
ťanstva, kdežto reformovaná forma
judaismu chtěla od počátku s for-
mou ortodoxní koexistovat. 
Jako mimořádně závažné vyzdvi-
huje zrušení dosavadního nepsané-
ho tabu: K účasti na reformovaných
židovských bohoslužbách byli při-
zváni i místní křesťané. Reformo-
vanou (Jacobsonovu) bohoslužbu v
roce 1810 prohlašuje Romain za
židovskou obdobu Lutherových 95
tezí. 
Prof. Jan Milíč Lochman upozornil
na některé podobnosti mezi refor-
mačním křesťanstvím a zenovým
buddhismem. Zdůraznil zároveň, že

se jedná o podobnost vnější. Rabín
Romain upozorňuje na to, že mezi
reformovaným judaismem a refor-
movaným křesťanstvím je nejenom
podobnost, ale příbuznost.

Může z kázání při židovských bo-
hoslužbách zaznít zvěst o osprave-
dlnění z (pouhé) Boží milosti? Jistě
ano!

František Schilla

Židovská obdoba reformacetativní, natož autoritářské zřízení.
Jiří Pehe varoval před umělým vytvářením vakua, jež neslouží ani seku-
lární politické angažovanosti, ani církvi. Karel Flos pak odkázal přítom-
né na křesťanské kořeny v programu sociální demokracie. Deklaroval
také, že ač katolík, váží si velice Jednoty bratrské pro její sociální ethos.
Petr Uhl pak přispěl výstrahou, aby nebyl vyhrocován vztah církve a státu
a pěstovány předsudky vůči Římskokatolické církvi.
Erazim Kohák se rozpomněl na německé „Gott mit uns" na výstroji armá-
dy a to již od dob Vilémova Německa. Lásku k Bohu a lidem vysvětlil
jako volnost od toho, co svazuje. Sám vyhlíží osvobození lidstva od závis-
losti na zlu a od návyků zla a vybízel k životu ve svobodě, tj. k vděčnému
konání dobra. 
Jiří Nečas ilustroval ohrožení lidstva na řadě případů (například tím, že
letecký benzin není zdaněn!). Zabýval se přírodními zdroji, lidskou prací
a situací lidstva v globalizovaném světě. Na situaci aplikoval citát z
Gándhího: Země je dostatečně bohatá pro potřeby každého, nikoli pro
chamtivost každého.
Všichni přítomní byli ostražití, když Ivan Štampach všem předložil
hádanku. Šlo o dva citáty a přítomní měli určit, kdo je jejich autorem.
Když nikdo tu odvahu neměl, uvedl, že na jiném semináři z deseti lidí
osm ty texty považovalo za vyjádření bolševických názorů. Přitom šlo o
encykliky Lva XIII. a Pia IX (1891 a 1931). Zazněla v nich i teze o možnos-
ti zespolečenštění výrobních prostředků. Člověka je třeba chránit jako
svobodnou a nezávislou bytost, kterou je nepřípustné redukovat, ani činit
z ní pouhé kolečko v mechanismu. 
Dvakrát během odpoledne byla dána příležitost k dotazům a rozhovoru,
čehož bylo bohatě využito – uznání patří i moderujícím Františku Bub-
lanovi a Martinu Chadimovi. Jednoznačně z celého odpoledne vyniklo
hledisko zajímat se o věc samu a podtrhnout křesťanské podněty, a to bez
jejich jakékoli ideologizace tou či onou stranou, což by poškodilo sociál-
ní demokracii v prvé řadě a nikomu neprospělo.
Psáno pro christnet.cz a Evangelický týdeník

Jan Kašper

Náboženství a politika
Dokončení ze str. 1

Ulrich Parzany v České republice

Koptští křesťané v Egyptě mimo hru
Změny, jež následují v Egyptě po pádu Mubaraka, zřejmě nic nezmění na
životě tamních křesťanů jako obča-
nů „druhého řádu". A to pokud jde
právě o tradiční Kopty, o křesťanech
protestantských ani nemluvě. Armá-
da, která po páteční demisi Husního
Mubaraka převzala kontrolu nad
Egyptem, ostentativně marginalizu-
je koptské křesťany. Do nově zřízené
komise pro revizi ústavy, která roz-
hodne o budoucnosti země, nepozva-
la žádného představitele Koptů. Ne-
chybějí v ní však delegáti islám-
ských skupin, včetně extremistického
Muslimského bratrstva. Jak poznamenal Naguib Guebra`l, předseda
Egyptské unie pro lidská práva, tento postup diskredituje novou vládu v
očích křesťanské menšiny. „Miliony Koptů s takovým složením komise
nesouhlasí," zdůrazňuje Guebra`l. Rozhodnutí armády se navíc zpronevě-
řuje zásadám nedávné revoluce, v níž křesťané sehráli rovněž podstatnou
roli a stejně jako muslimové zaplatili mnoha oběťmi.

kar/christnet

(Dodatečně k jednomu výročí)



Všemocná cenzura působila v
Praze i v 18. století, kdy byl v jejím
čele hrabě Norbert z Kolovrat. Ze
spisů arcibiskupské konzistoře
víme o upozornění (z roku 1719)
na lipského postiliona, jenž dva-
krát v týdnu, v neděli a ve čtvrtek,
dojížděl do Prahy na povozu cho-
mutovského kočího Jana Mainera.
Pokaždé prý vozil plné pytle
závadných knih a letáků. Dopo-
ručení znělo - prohledat hned po
příjezdu do města, v Bruské brá-
ně. Tak se také stalo, leč nenalezlo
se pranic. Malostranský hejtman
Jan Vražda z Kunvaldu poštovní-
ho posla sice vyslýchal, ale bez
úspěchu. Postilion ovšem slíbil, že
nikdy nebude dovážet do Prahy
závadnou literaturu, ale tento slib,
nepochybně vynucený, nedodr-
žel. Jako podezřelý byl zřejmě sle-
dován. Takže v roce 1722 a opět
1723 byl v pražském Ungeltu při-
stižen s knihami označenými jako
nepřípustné (mezi ně patřil živo-
topis hraběte Šporka, vydaný v
Amsterodamu). 
Hůře dopadl Holanďan Lewin Ma-
rienkirch, amsterodamský měš-
ťan. Tento obchodník, ženatý s
Češkou z Hořovic, byl lihopalní-
kem na Novém Městě pražském.
Udán byl roku 1721 za to, že "ne-
patřičně" chválil svou evangelic-
kou víru. Uvádím jména udavačů
- Jan Jiří a Jakub Kretschnerovi -
aby bylo jasno, že neujdou odha-
lení ani po staletích. Archivní pra-
meny je zaznamenaly jednou pro-
vždy! Udavači dokonce uvedli, že
Lewina málem "po zásluze" zbili.
Nešťastný Lewin byl zatčen, uvěz-
něn a byla mu zabavena knihov-
na, ač se v podstatě ničeho nedo-
pustil. V novoměstském arestu v
tvrdých podmínkách strávil šest-
náct týdnů. Poté byl sice propuš-
těn, ale zabavená knihovna (čítala
na 50 svazků) mu nebyla vrácena.

Obsahovala podezřelou Bibli z
roku 1629, díla mystika Jana Böh-
meho, žaltář a katechismus Mar-
tina Luthera, spisy Jana Arndta a
Jana Günthera. Magistrát Nového
Města zdůvodnil zabavení tím, že
jde o vadná díla, nepatřící do ne-
povolaných rukou obyčejného
laika.
Příběh výše zmíněného poštovní-
ho posla nebyl zdaleka ojedinělý.
Zakázané knihy se však velmi
těžko postihovaly. Roznášeli je ve
svých rancích různí putující řeme-
slníci a podomní obchodníci, či je
rozváželi poslové norimberské,
lipské a vratislavské pošty. Však
také byly proti "vagantům", dová-
žejícím závadné tiskoviny, vydá-
vány četné patenty, hrozící tresty
přestupníkům a slibující odměny
udavačům. Kacířské knihy se také
skrývaly mezi množstvím různé-
ho zboží na tržištích. Právě na jar-
marcích úspešně působil norim-
berský knihkupec Jan Bedřich
Rüdinger. Pražská konkurence
mu vyčítala (1724), že jeho za-
městnanci ještě před zahájením
trhů předstírají vybalování zboží a
přitom je již prodávají, dokonce s
dvoutýdenním předstihem, čímž
znemožňují kontrolu prodávané
literatury. 
Udavačství silně bujelo a dochá-
zelo k situacím až tragikomickým.
Jedna z nich se odehrála roku 1728
na Novém Městě pražském, na
Poříčí. U tamního kováře bydlel
strážník Michal Schwartz se že-
nou, dvěma dětmi a podnájemní-
kem, ševcem Janem Oberlende-
rem. Udáni byli pro šíření "kacíř-
ských rozumů". Došlo tedy k je-
jich zatčení a domovní prohlídce.
Nalezly se však pouze pravověrné
modlitby, evangelia a tisky kato-
lických bratrstev. Nesmyslnost
nařčení nakonec korunovalo zjiš-
tění, že strážník Schwartz je zcela

negramotný a švec Oberlender je
dokonce čekatelem fráterství v řá-
du kapucínů! Podobně dopadl i
případ studenta práv Jindřicha
Merinka z Uher (1726), již před
třemi roky přestoupivšího ke ka-
tolictví. Zatčen byl proto, že vlast-
nil spis Jana Arndta, aniž by ho
úmyslne skrýval. Nakonec shle-
dán nevinným a propuštěn. Rov-
něž knihkupec Jiří Lehmann z
Vídně se domohl vrácení v Praze
zabavených podezřelých knih.
Jeho záležitost se dokonce dostala
až k císaři, který rozhodl, aby
knihy byly Lehmannovi vráceny,
"nemluví-li proti tomu závažný
důvod" (1727).
Ze zpráv protireformačních misio-
nářů se dovídáme o nových a no-
vých nálezech kacířských knih
hluboko do 18. století. Jsou známy
případy, že misionář na počátku
18. století v určité oblasti již nezji-
stil žádnou závadnou nábožen-
skou literaturu. Po několika dese-
tiletích nové misie kupodivu obje-
vily ve skrýších další kacířské
knihy, do té doby úspešne ukrýva-
né. Taková situace byla nejen na
venkově, ale i v samotné Praze a
jejím nejbližším okolí. Po vydání
tolerančního patentu 1781 již ne-
bylo třeba "závadnou" evangelic-
kou literaturu ukrývat. 
Fondy českých ústředních i regio-
nálních knihoven a muzeí, včetně
našeho Muzea Husova domu, za-
loženého prof. Ant. Frintou, obsa-
hují mnoho takových spisů, které
přežily soustavné a dlouhodobé
úsilí protireformace o jejich zniče-
ní. Jedná se o vzácné tisky i ruko-
pisy jak z předbělohorského ob-
dobí, tak ze zahraniční exulantské
produkce v 17. a 18. století. Jsou
dokladem oddanosti dědictví re-
formačních předků - knihy jako
pramen síly a světlo života.

Michal Flegl 
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Zakázané knihy v Praze v 18.století Koutek písmáka
Zpěvy a modlitby z Taizé
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Liturgické mezidobí
Píseň – Ubi caritas (hudba: J. Berthier)

Žalm 116
Hospodina miluji; on slyší

můj hlas, moje prosby,
sklonil ke mně ucho.

Po všechny své dny chci k němu volat.
Nacházím jen soužení a strasti.

Vzývám však Hospodinovo jméno:
Hospodine, prosím, zachraň mi život!

Hospodin je milostivý, spravedlivý,
náš Bůh se slitovává.

Hospodin je ochránce nezkušených:
byl jsem vyčerpán, a dopřál mi zvítězit.

Můžeš opět odpočinout, moje duše,
neboť Hospodin se tě zastal.

Ty jsi mě zachránil od smrti,
mé  oči od slz, nohy od zvrtnutí.

Před Hospodinem stále chodit smím
na zemi mezi živými!

Uvěřil jsem, proto mluvím,
i když mě svíral hrozný žal.

Jak se mám odvděčit Hospodinu,
že se mne tolikrát zastal?

Zvednu kalich spásy
a budu vzývat Hospodinovo jméno.

Svoje sliby Hospodinu splním
před veškerým jeho lidem.

Velkou cenu má v Hospodinových očích
oddanost jeho věrných až k smrti.

Hospodine, prosím, já jsem tvůj služebník.
Ty jsi mi rozvázal pouta.

Tobě přinesu oběť vděčnosti
a budu vzývat Hospodinovo jméno.

Svoje sliby Hospodinu splním
před veškerým jeho lidem

v nádvořích Hospodinova domu,
uprostřed tebe, Jeruzaléme.
Haleluja!

Čtení: Jr 1,4-8; L 15,11-24

Píseň

Ticho

Prosby:
Prosme Pána, aby se křesťané vždy snažili jít druhým vstříc a stali se
kvasem smíření v lidské rodině.
Prosme Pána za všechny věřící a za ty, kdo v církvi konají službu. Dej,
aby byli věrnými svědky evangelia.
Prosme Pána za spravedlivé rozdělení pozemských darů mezi všechny
lidi.
Prosme Pána za všechny národy země, aby žily v míru a vzájemném
porozumění.
Prosme Pána za oběti válek a násilí.
Prosme za ty, kdo jsou pronásledováni  pro Kristovo jméno, a za všech-
ny, kdo hledají spravedlnost.

Otče náš

Modlitba:
Ježíši, lásko nad všechnu lásku, tys byl se mnou vždycky, a já jsem na to
zapomínal. Tys byl v srdci mého srdce, a já jsem tě hledal jinde. Když
jsem byl od tebe daleko, tys na mne čekal. A nyní se odvažuji ti říci: ty,
zmrtvýchvstalý Kriste, jsi mým životem.
Požehnej nás, Pane Ježíši Kriste, ty, který nám dáváš na ruku prsten
marnotratného syna – znamení odpuštění.

Zpěv
(© Ateliers at Presses de Taizé
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Přečetl jsem si článek br.Vejnara v
ET-KJ z 19.1.2011 i rozhořčenou
poznámku br. Čapka v ET-KJ ze 2. 2.
2011. 
Nevím, co jej na článku br. Vejnara
tak pohoršilo. Bratr Vejnar má přece
pravdu. Velká církev se snaží mnoha
způsoby získat ztracené pozice. Je
jistě dobré,když jsou mladí lidé i děti
vedeni k obětavosti, ke službě po-
třebným i k soucitu. Pěkně vybírali i
po malých částkách. Snad sbírka
alespoň částečně nahradí snižování
dotací od pana ministra. Říká se, že
všechno souvisí se vším. 
Možná, že nevybrali ani tolik, kolik
stála návštěva papeže u nás. Přijel 
v době, kdy se zavírala řada skláren
a přibývaly tisíce nezaměstnaných.
Dostal bohaté dary. Domníval jsem
se, že alespoň projeví solidaritu s
nejpotřebnějšími. Navštíví nějaký
sociální ústav, kde jsou někteří odká-
záni na plnou pomoc personálu.Bez
pomoci sester se sami ani nedoká-
žou otočit na lůžku. 
Přál bych našim veřejným činitelům,
aby navštívili takové ústavy. Snad
by to v nich probudilo milosrden-
ství a soucit, pokud jsou toho ještě
schopni, a šetřili by někde jinde. 
Papež měl vzácnou příležitost pre-
zentovat církev v údajně ateistickém
národě. Ale místo toho přivezl zla-

tou korunku pražskému Jezulátku.
To naše veřejnost a hlavně noví ne-
zaměstnaní jistě ocenili!
Doufám, že alespoň něco z mého ná-
zoru otisknete.
Přijměte prosím srdečný pozdrav a
přání síly a moudrosti od Pána Boha
do vaší další práce.

Jan Vopalecký, 
Kolín 5

* * *
Vážení pracovníci redakce,

Nemohu nevyjádřit se, byť se zpož-
děním, k článku K+M+B 2011. Jeho
otisknutí ve mně vyvolalo silné
emoce, pocit roztrpčení, studu a
zmatku. 
Důvody, proč článek neměl být otiš-
těn:

1. Podle mého názoru je v rozpo-
ru se slovy evangelia, protože
uráží, zraňuje a mluví z něj ne-
přejícnost.

2. Odporuje proklamované snaze
naší církve o porozumění a vzájem-
nou úctu mezi naší a katolickou círk-
ví.
3. Tento pomlouvačný článek nevy-
volá dobrý obraz naší církve ani u

katolíků, ani u čtenářů „bez vy-
znání".

Evangelický týdeník je přece jakousi
vizitkou ČCE. A navíc: jestli cílem
autora bylo shodit katolickou církev,
mohlo se stát, že docílil opaku. Sym-
patie většinou získává nespravedli-
vě bitý, nikoliv ten, kdo bije.
Jsem nepravidelnou čtenářkou
Katolického týdeníku a každoden-
ní posluchačkou dalšího katolické-
ho média, televize NOE, a zatím
jsem se nesetkala s nějakou kriti-
kou či dokonce rýpnutím do na-
šich řad. 
Nejsem tak naivní, abych si mysli-
la, že v katolické církvi nejsou
odpůrci naší či jiné protestantské
církve, nebo že by se nikdo z nich
nepokusil svoje názory prezento-
vat v médiu. Ale zřejmě odpověd-
ní pracovníci redakcí takové přís-
pěvky moudře neuveřejní. 
Přála bych si, aby tomu tak bylo i
v Evangelickém týdeníku. Jedině
tak lze pomalu otupovat hroty
přetrvávajících animozit – obávám
se, že u evangelíků silnějších. Ji-
nak se křesťanské církve ke kýže-
nému cíli nikdy nedopracují.

Věra Nováková, 
Dačice

Z názorů čtenářů



Nejstarší obyvatelka města Dvůr
Králové nad Labem, paní Růžena
Mrkvičková, oslavila ve středu 16.
února úctyhodné 105. narozeniny.
Připomenutí vzácného životního
jubilea proběhlo mj. za účasti sta-
rostky města ve středisku Dia-
konie ČCE ve Dvoře Králové, kde
paní Mrkvičková již deset let žije.
Patří mezi klienty domova, v
němž je poskytována seniorům
potřebná pomoc. 
Paní Mrkvičková se narodila v
roce 1906 ve Dvoře Králové jako
první ze tří sourozenců. Vyučila se
dámskou krejčovou a toto řemeslo
ji provázelo celý život. Dostávala
se díky němu do kontaktu s mno-
ha lidmi, kterým šila šaty na za-
kázku. Oslavenkyně také vděčně
vzpomíná na hezké manželství, ve
kterém prožila se svým o 12 let
starším manželem celých 48 let.
Snahu o dobré vztahy s druhými
lidmi považuje za podstatný rys
svého života: „Ono se nám hned
lépe žije, když se snažíme s lidmi
vycházet v dobrém," vysvětluje.
Celý život se zajímá o dění ve
svém okolí, pravidelně čte noviny,
sleduje televizi a těší se z návštěv
svých blízkých. 

„Paní Mrkvičková obdarovává lidi
úsměvem, na svůj věk se těší
dobré kondici a k životu se snaží
stále přistupovat v rámci svých
možností aktivně," shrnuje ředitel
královédvorského střediska Dia-
konie ČCE Zdeněk Hojný.
Společné oslavy se kromě dalších
klientů a zaměstnanců Diakonie
zúčastnili zástupci města Dvůr
Králové nad Labem v čele se sta-
rostkou Editou Vaňkovou, která
pogratulovala nejstarší obyvatelce
města.

O Diakonii ČCE
Diakonie ČCE je jednou z největ-
ších nestátních organizací zabýva-
jící se sociálními službami a ob-
čanskou pomocí s více než dvace-
tiletou obnovenou činností. Celo-
republikově poskytuje sociální,
zdravotní, pastorační a vzdělávací
služby; denně pomáhá tisícům kli-
entů v nepříznivých životních
situacích – od rané péče, pomoci
rodinám s dětmi s postižením,
přes provoz nízkoprahových klu-
bů pro mládež až po četná senior-
ská zařízení či hospic pro umíra-
jící. Diakonie ČCE poskytuje služ-
by ve 33 střediscích a 8 speciálních
školách. Pracuje zde přes 1500 za-
městnanců a 1000 dobrovolníků.
Aktuálně nabízí 126 sociálních slu-
žeb registrovaných dle zákona o
sociálních službách. 

Více informací na 
www.diakoniecce.cz

Kontakty
* Mgr. Vendula Kodetová, PR
Diakonie ČCE, m: 739 244 788, e-
mail: kodetova@diakoniecce.cz
* Mgr. Zdeněk Hojný, ředitel stře-
diska Diakonie ČCE ve Dvoře
Králové, m: 604 185 740, e-mail:
hojny.dk@diakoniecce.cz

V domově pro seniory Diakonie ČCE
blahopřáli ke 105. narozeninám

V rámci setkání s mládeží Církve
bratrské jsme jednoho únorového
večera navštívili bratra Josefa Me-
ruňku a jeho milou paní. Oba patří
do sboru Českobratrské církve evan-
gelické v Novém Městě pod Smr-
kem. 
Život bratra Meruňky bylo jedno
veliké dobrodružství, i když na
některé momenty a etapy životní
dosti nerad vzpomíná. Narodil se v
r. 1920 v české vesnici u ukrajinské-
ho Žitomiru. Rodina se živila velmi
pracně v zemědělství (brambory,
chmel, řepa, dobytek...), a tak dobrá
strava byla vzácná a peníze skoro
nebyly. Pan Meruňka vzpomíná, jak
museli už jako děti pracovat, a to i ve
škole, kde pomáhali školníkovi. Od
té doby ví, že když se člověk nenau-
čí pracovat v dětství, že už mu pak
vždycky bude práce smrdět. Kromě
prací na poli chodil malý Josef do
ukrajinské školy a pak také do školy
německé. Když se naučil německy a
prošel si učitelským kurzem, začal
němčinu učit. Učil rád. Našel si čes-
ké děvče – Boženku Součkovou.
Brzy poznali, že patří k sobě. 
Do toho ale přišla válka. Nacisté
doslova převálcovali Ukrajinu a
vytáhli na Moskvu. 20letý Josef se
chtěl spolu s ruskou armádou nacis-
tům postavit, ale protože byl Čech,
řekli mu, že Čechům se v těchhle
časech nedá věřit, a ať se prý vrátí
domů. Později se však přece jen přes
NKVD dostal do jednotek rozvědčí-
ků. Moskva ho vyškolila a spolu s 20
dalšími parašutisty vyhodila do kra-
je v okolí jeho rodiště. Nacistická
policie však postupně všechny do-
stala, většinu zastřelila v přestřel-
kách, až na dva, z nichž jeden byl
Josef. Pak oba padli vysílením do
rukou nepřátel. Jistí Ukrajinci je zaja-
li a německé okupační policii předa-
li. Jen tak tak, že unikli popravčí
kulce. Naštěstí byli převezeni do
koncentračního tábora. Na přímlu-
vu rodiny byl Josef propuštěn do-
mů, ale pak opět zatčen a uvězněn

nanovo. Němci však brzy pochopili,
že Josefova znalost němčiny se jim
bude hodit. Zajatý Josef tedy začal
tlumočit. Časem mu byl nastaven
režim volnější, takže mohl i vychá-
zet z tábora. Toho využil a ... utekl.
Přidal se k partyzánům a s nimi byl
až do konce války. 
Po válce si ho však předvolali do
Moskvy. „Jak to, že ses dostal z ně-
meckého vězení, když to přece není
možné? Jsi špión!" Bez řádného
soudu za přítomnosti tří důstojníků
byl odsouzen k deportaci na Sibiř.
Napsal Božence: „Nečekej na mě, ale
vdej se." Vědělo se, že ze Sibiře se už
jen tak někdo nevrátí. Na Sibiři
spolu s ostatními vězni těžil nikl,
tehdy vzácnou surovinu, které měly
nedostatek i Spojené státy americké.
Ale vězně už nikdo neocení... Stra-
vovali se shnilou mrkví a přemrzlý-
mi bramborami, které si museli
odkopávat ze složené hromady
krumpáčem. Jednou se Josefovi udě-
lalo tak zle, že myslel, že to už je
konec. Spousta věznů tam na střevní
potíže zašla. Přítel mu poradil, ať tři
dni nejí ani nepije. Jedině to ho prý
zachrání. Uposlechl. Napil se až
4.den a přežil. Od mrazu vězňům
bělala tvář. Suchý mráz, který někdy
dosahoval až -60°C, jste už necítili.
Musel s vámi prudce zalomcovat
přítel, abyste se zahřáli.
Po devíti letech, za Chruščova, byl
Josef předčasně propuštěn. Ale ani
pak prakticky nebylo možné se vrá-
tit na rodnou Ukrajinu jen tak. Si--
biřští vězni sice byli propuštěni z
lágru, ale museli si ponechat trvalý
pobyt u tamních úřadů a na nich se i
pravidelně hlásit. Prakticky nemělo
smysl se ze Sibiře stěhovat, protože
jste stále byli sibiřskými nevolníky.
Známý Josefovi napsal, že by věděl
o ženě, která by za ním na Sibiř při-
jela a vzala si ho. Takto se tedy Josef
oženil, manželství však bylo bezdět-
né. Osvojili si pak děvčátko z dět-
ského domova. Přece jen pak ale
směli žít na Ukrajině, a opustit tedy

drsnou Sibiř. Pan Meruňka byl re-
habilitován a stát se mu omluvil. Při
nejrůznějších výročích Velké vlaste-
necké války pak byl i pravidelně vy-
znamenáván. Adoptovaná dcera vy-
rostla, ale k rodičům se chovala
nevděčně. Josef ovdověl, dcera se k
němu už neznala. Přišel o dům a
chtěl všechno spálit. 
A tehdy mu přišel ten dopis... Bo-
ženka napsala - z Čech, z Nového
Města pod Smrkem. 60 let se nevidě-
li... Josef tedy vyrazil. V Novém
Městě se na ni doptal a Boženka ho
hned poznala: „Pepo!" 
Co s těmi 60 roky, které je rozdělily?
Vyprávět si o nich, nebo nad nimi
jen mávnout rukou? Josef se sem do
Města přistěhoval, načež si Boženku
vzal. Loni mu bylo 90 let. Hospodaří
spolu stále. 
Velmi vřelé to u nich bylo. 

Adam Balcar, ev. farář 
v Novém Městě pod Smrkem 

Reportáž o 20.století

CELOPRAŽSKÉ SETKÁNÍ SVĚTOVÉHO
DNE MODLITEB se koná v pátek 4.
března od 17 h v modlitebně
Bratrské jednoty baptistů v Praze
2 (Vinohradská 68). Letošní pro-
gram připravily ženy z Chile.
Upřímné pozvání všem.

* * *

EKOLOGICKÁ SEKCE ČESKÉ KŘES-
ŤANSKÉ AKADEMIE zve na besedu s
biologem, filosofem a spisovate-
lem prof. RNDr. Stanislavem Ko-
márkem o smyslu biologických
druhů a jejich ochrany. 
Beseda bude v úterý 8.března
2011 od 17.30 h v přízemí kláštera
Emauzy v Praze 2, Vyšehradská
49.

JNe

Pozvánky
SENIORÁT PODĚBRADSKÝ

Českobratrská církev evangelická

BOŠÍN - Ne 9,30 h
Bošín č. 44, Křinec a f. Kateřina Ros-
kovcová

BRANDÝS N. LAB., - Ne 9,30 h
Horova 1885. f. Jan Kašper

ČESKÝ BROD - Ne 9,30 h
Za Nemocnicí 1159, f. Magdaléna
Trgalová (na MD), f. Marek Lukášek

CHLEBY - Ne 8,30 h
Chleby č. 55, Bobnice, j. Miroslav Ně-
mecký, a f. Václav Hurt

KOLÍN - Ne 9 h
Politických vězňů 560, f. Blahoslav
Matějka

KOVÁNEC - Ne 8,30 h (a c)
Kovánec č. 14, Skalsko f. Michal Ši-
mek

KRAKOVANY V ČECHÁCH - Ne 10,30 h
Krakovany v Čechách č. 59, f. Jaroslav
Kučera

KUTNÁ HORA - Ne 9 h
Jiřího z Poděbrad 308/4, f. Jaroslav
Fér

LIBENICE - Ne 10,30 h (a c)
Libenice č. 69, a f. Blahoslav Matějka

LIBICE N. CIDL. - Ne 10 h (posl Ne v
měs. v MS Diakonie ČCE Husova 2)
Ke hradišti 12, f. Martin T. Zikmund

LYSÁ N. LAB. - Ne 9 h
nám. B. Hrozného 442/16, f. Emanuel
Vejnar

MĚLNÍK - Ne 9 h
Krombholcova 548, f. Hana Pfannová

MLADÁ BOLESLAV - Ne 10 h
Husova 199/15, f. Václav Hurt

MŠENO U MĚLNÍKA - Ne 10 h
Boleslavská 9, f. Michal Šimek

NERATOVICE-LIBIŠ - Ne 9,30 h
Školní 44/1, f. Miroslav Pfann

NYMBURK - Ne 10 h
Smetanova 14/613, f. Kateřina Ros-
kovcová

PEČKY - Ne 9 h
Husovo nám. 480, f. Blahoslav Hájek

PODĚBRADY - Ne 9,45 h
Husova 141, f. Pavel Dvořáček

PŘEDHRADÍ - Ne 9 h
Předhradí č. 36, Pňov, f. Helena Ju-
nová

VELENICE - Ne 8,30 h
Velenice č. 34, Dymokury, a f. Pavel
Dvořáček

VELIM - Ne 10 h
Sokolská 26, a f. Blahoslav Matějka

ZRUČ N. SÁZAVOU - Ne 9 h (a c e)
Zahradní 189, a f. Jaroslav Fér

Novinky

Bohoslužby

DVĚ PŘEDNÁŠKY
PROFESORA LOCHMANA

V našem národě není mnoho těch,
kteří by se stali rektory basilejské
univerzity. Českému čtenáři jsou
teď dostupné dvě přednášky,
které v této funkci při výročních
slavnostech tohoto předního
evropského vysokého učení v
listopadu 1981 a 1982 proslovil
prof. ThDr. Jan Milič Lochman.
Tématem první přednášky, ve
které silně zaznívají motivy české
reformace, je „Horlivost pro prav-
du a tolerance", název druhé na-
vazuje na listinu Švýcarské konfe-
derace, která začíná slovy „Ve
jménu Boha Všemohoucího". Do
češtiny je nyní přeložil Bohuslav
Vik, úvod napsal prof. ThDr.
Pavel Filipi. O grafickou úpravu
této asi padesátistránkové publi-
kace se postaral Karel Fon, vytiskl
REPRONIS v Ostravě. O vydání
nákladem 150 výtisků se postara-
li Lochmanovi žáci a přátelé. 
Režijní cena vychází na 30 Kč.
Brožura je k mání u Ludvíka Klo-
básy (675 60 Myslibořice č. 1) a
Jana Trusiny (674 01 Třebíč, Pa-
lackého 33, 
trusina.trebic@seznam.cz).

Jan Trusina
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Poznávací zájezd do Izraele 
Ve dnech 1. - 20. listopadu 2011 se koná 

poznávací zájezd do Izraele. 
Přenocování v hotelech v Eilatu, Jeruzalémě 

a v Haifě. 
Přes den cesty autobusem za poznáváním 

biblických míst. 
Cena na osobu: 11.000 Kč za letenku 

a 1.195 USD za služby v místě. 
V ceně je vše, tedy ubytování s polopenzí, 

autobus, všechny vstupy dle programu a služby
průvodce.  

Zveme vás k účasti. 

Dotazy nebo přihlášky možno poslat na  adresu: 
manželé Mikuláš + Anita Zoubkovi, 
Žižkova 1161/27, 358 01 Kraslice, 

telefon: 352 696 085, 
mail: mikulas.zoubek@seznam.cz. 
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